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1. Hjúalög?

Á 1. fundi í Sþ., mánudaginn 19. febr., 
var útbýtt frá Ed.:

Frumvarpi til hjúalaga (stj.frv. A. 3).
í

Á 3. fundi í Ed., þriðjudaginn 20. 
febr., var frv. tekið til 1. umr.

Of skamt var liðið frá útbýtingu frv. 
— Afbrigði leyfð og samþ. með 12 : 1 
atkv.

Atvinnumálaráðherra (KIJ): Frum- 
varp þetta er borið fram eftir ósk háttv. 
Nd. í fyrra, og hefði því í rauninni átt 
að leggjast fyrir hana nú. En jeg tel 
þó rjettara að leggja það fyrst fyrir 
þessa háttv. deild, fyrir þá sök, að jeg 
taldi það hollast fyrir málið, að það 
fengi þegar í byrjun rólegar umræður.

Núgildandi hjúalög eru orðin um 60 
ára gömul, og þau voru upphaflega 
sniðin eftir dönskum hjúalögum frá 
1854, svo í raun og veru má nú telja 
þau orðin 70 ára gömul. petta eitt út 
af fyrir sig ætti að vera nægileg ástæða 
til þess að breyta þeim, því að ýmsar 
þær reglur, er tilskipunin frá 26. jan. 
1866 greinir, eiga nú ekki við í ýmsum 
greinum, og breytingin frá þvi, sem þá

vörp feld.
var, er nú orðin mjög mikil, þar sem 
t. d. varla er nú um árshjú að tala, held- 
ur eru misserisvistirnar orðnar svo al- 
gengar, að t. d. í kaupstöðunum eru árs- 
vistir orðnar undantekning ein.

Margir munu ef til vill lita svo á, að 
frjálsir samningar milli hjúa og hús- 
bænda væru nægilegir. En þvi er þá til 
að svara, að þeir eru sjaldan eða aldrei 
gerðir, og er þá ekki um annað að gera 
en að setja lagaákvæði um vistarsamn- 
inga. pess ber líka að gæta, að flest þau 
hjú, sem eru í vist, eru unglingar á 
aldrinum frá 16—21 árs, sem vegna 
æsku og reynsluleysis þurfa sjerstaka 
vernd, sem þessi lög veita þeim.

Vil jeg svo leyfa mjer að leggja til, 
að frv. verði visað til allshn.

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

atkv. og til allsherjamefndar með 10 
shlj. atkv.

Á 8. fundi í Ed., föstudaginn 2. mars, 
var frv. tekið til 2. u m r. (A. 3, n. 40).

Frsm. (Jón Magnússon): Jeg geri 
ráð fyrir, að hv. deildarmenn hafi tekið
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eftir því, að ekki er mikill ágreiningur 
milli nefndarinnar og stjómarfrv. um 
sjálft löggjafarefnið. Breytingar þær, 
sem frv. fer fram á, eru ekki stórvægi- 
legar og víkja yfírleitt ekki mikið frá 
því, sem er núgildandi lög eða venjur. 
En nefndinni þótti ekki ástæða til að 
semja ný lög. Jeg veit ekki, hvort sama 
ástæða hefir vakað fyrir öllum nefnd- 
armönnum, en fyrir mjer vakti það, að 
lítil þörf er í raun og veru á sjerstök- 
um hjúalögum. Vistráðning er yfirleitt 
bygð nú á frjálsum samningum, og ef 
dæma má eftir þeim málum, sem koma 
til dómstólanna, þá rís sjaldan ágrein- 
ingur út úr sliku.

önnur ástæða, sem fyrir mjer vakti, 
var sú, að vistráðning er orðin svo marg- 
vísleg, að varla er hægt að koma því 
öllu undir einn hatt. pó gæti máske ver- 
ið heppilegt að láta fyrirmæli hjúalaga 
ná til styttri tíma en tilsk. frá 1866 ger- 
ir ráð fyrir, þvi að t. d. hjer í Reykja- 
vík mun það ekki ótítt, að vinnukonur 
sjeu ráðnar til stutts tíma, jafnvel mán- 
aðar í einu. Um þennan styttri ráðn- 
ingartíma mun fara nokkuð eftir hjúa- 
lögunum, eftir því sem við getur átt. 
Samt hafa komið fram óskir í þá átt 
að lögfesta þetta, og er ekkert á móti 
því að verða við þeim óskum. Jeg skal 
játa það, að lögfræðislega mundi það 
vera heppilegra að binda þann ráðning- 
artima, sem heyra á undir hjúalög, við 
ákveðna skildaga, og það má auðvitað, 
þótt ekki sje sami hjúaskildagi alstaðar 
á landinu. Hjer í Reykjavík mun mega 
telja, að 1. okt. og 14. maí sjeu fastir 
skildagar, en 1. október mundi líklega 
ekki vera heppilegur til sveita, nje neinn 
annar fastur hjúaskildagi á hausti. Mjer 
er sagt, að viða sje siður, að bændur ráði 
vor- og sumarmenn, og endar sú vinna

oft í september, en ekki 1. okt. Eins 
man jeg, að í mínu ungdæmi voru vista- 
skifti á Austurlandi 3. maí, en ekki 14. 
maí, og svo mun vera enn. pess vegna 
hefir nefndin ekki talið rjett að gera 
það að skilyrði, að ráðningartími, er 
undir lögin heyrði, væri úti á hjúaskil- 
daga.

Um 6. gr. vildi jeg segja það, að hún 
gæti misskilist, ef hún er tekin út af 
fyrir sig. f frv. á hún aðeins við styttri 
ráðningartímann, og það var meining- 
in hjá nefndinni að hafa það eins, en um 
ársvist fari eins og nú er lögmælt.

Nefndin taldi 8. gr. til bóta. petta 
ákvæði þyrfti sjerstaklega að lögfesta, 
því helst hleypur snurða á þráðinn milli 
hjúa og húsbænda við það, að bændur 
svíkja eða draga að greiða umsamið 
kaup, en úr þessu bætir 8. gr. nokkuð.

J?á hefir nefndin viljað miða kaup 
við hundrað á landsvisu, vegna þess, að 
það er gert i hjúatilsk., og ekki er hægt 
að finna rjettari mælikvarða nú, þó að 
auðvitað megi að honum finna.

þótt nefndin telji í rauninni ekki 
beint þörf neinnar breytingar á hjúa- 
lögunum, þá hefir hún eigi viljað ráða 
til, að frv. væri felt, heldur mætti það 
komast í einhverri mynd til háttv. Nd., 
sem óskað hefir eftir breytingu.

Jeg sje svo ekki ástæðu til að fara 
um málið fleiri orðum, en vil skjóta því 
til hæstv. forseta, að hann hagi atkvgr. 
svo, að sem flestar greinar sjeu teknar 
fyrir í einu, ef háttv. þm. eða hæstv. 
ráðh. (KIJ) æskja ekki annars.

Atvinnumálaráðherra (KIJ): Jeg skal 
játa, að tilsk. frá 1866 var vandaður 
lagabálkur, enda hafði hún fengið mik- 
inn undirbúning, bæði utan þings og 
innan. Tvent ber sjerstaklega vitni um
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þetta. 1 fyrsta lagi hafa engir viðaukar 
verið settir við tilsk., svo jeg viti til, 
en svo hefir verið gert um flest eldri 
lög, sem eitthvað kveður að. pað hafa 
ekki verið gerðar neinar breytingar, 
nema að nokkrar greinar tilsk. hafa 
verið teknar upp í fátækralögin, og eru 
það 16.—21. gr. 1 öðru lagi má benda 
á, að mjög fá hjúamál hafa komið fyrir 
dómstólana, því lögin hafa verið svo 
skýr. En þrátt fyrir þetta hafa þó heyrst 
raddir um að breyta þessum lagaákvæð- 
um, því þau væru að mörgu leyti orðin 
úrelt og á eftir tímanum. Yfirleitt hefir 
mönnum nú þótt það að, að tilsk. veiti 
húsbændum of mikinn rjett, því að fyr- 
ir 60 árum var samband hjúa og hús- 
bænda með alt öðru móti en síðar hefir 
orðið. Undir aldamótin bárust þessar 
raddir til þingsins, og á 3 þingum þá 
lágu breytingar fyrir, en urðu ekki út- 
ræddar, og í eitt skifti feldar. 1 fyrra 
komu þessar sömu raddir fram í Nd., 
og samkv. því liggur þetta frv. fyrir nú.

pað er rjett hjá hv. frsm. (JM), að 
mörg ákvæði frv. eru eins og ákvæði 
tilsk. frá 1866, en þeim er hjer vikið bet- 
ur við, betra samhengi þeirra á milli, og 
því álít jeg, að frv. sje til bóta að þessu 
leyti. Annars hafði jeg vonað, að nefnd- 
in gæti að mestu fallist á frv., þar sem 
ekki er um meiri skoðanamun að ræða 
i raun og veru. Jeg tel það aðalkost 
frumvarpa, að þau stofni til heildarlaga, 
og eru slík lög nauðsynleg á sem flest- 
um sviðum nú, í stað þeirra óteljandi 
ákvæða í hinum og þessum lögum, sem 
nú gilda um ýms atriði. Jeg las það í 
dönsku blaði nýlega, Berlingske Tid- 
ende, að það var haft eftir merkum 
dönskum lögfræðingi, sem hafði setið 
lögfræðingafund í Kristianiu, að þar 
hefði talað norskur lagamaður, sem lýsti

því yfir, að norsk lagaskipun væri nú 
á svo mikilli ringulreið, að ekki væri 
nema fyrir sjerstaka lagamenn að vita, 
hvað væri lög um hvert einstakt atriði. 
Og danski lögfræðingurinn sagði, að 
sama ætti sjer stað um dönsk lög. Við 
Islendingar höfiim sömu sögu að segja, 
og ef til vill ekki betri. Ef nú frv. yrði 
að lögum með því móti, sem hv. nefnd 
leggur til, þá yrði ákvæða um þetta efni 
að leita í þrennum lögum, hjúatilsk. frá 
1866, fátækralögunum og svo þessum 
nýju lögum. Mjer hefði þótt fara best 
á því, ef nefndin hefði sjeð sjer fært að 
halda öllu þessu í einu lagi, eða þá mæla 
svo fyrir, að hjúatilsk. yrði gefin út sem 
lög með þeim breytingum, sem frv. hef- 
ir í för með sjer.

Hv. 4. landsk. þm. (JM) hefiráðurver- 
ið á sömu skoðun og jeg um þetta efni, 
þvi í athugasemdum við fátækralagafrv., 
16.—21. gr., standa þessi orð, eftir hann 
sjálfan, sem jeg ætla að lesa upp, með 
leyfi hæstv. forseta:

„pað hefði að vísu mátt nægja að 
vísa um þessa sjerstöku hjúaframfærslu 
til nefndra ákvæða hjúalaganna, en 
nefndin þóttist vita vilja Alþingis um 
það, að þessi ákvæði væru og tekin hjer 
upp, til þess að hreppsnefndir þyrftu 
ekki annarsstaðar að leita að þeim, 
enda ekki óheppilegt í sjálfu sjer að 
hafa sem mest af slíkum ákvæðum á 
sama stað.“

petta er rjett athugað, og jeg er því 
alveg samdóma, en það er ef til vill 
of varlega að orði komist. Jeg hefði 
ekkert á móti því að orða það sterkara. 
Og ef nefndin hefir þá vitað rjett vilja 
Alþingis, þá ætti þessi nefnd að vita nú, 
að sá vilji er enn hinn sami. Af þess- 
um ástæðum verð jeg að telja, að nefnd- 
in hafi spilt frv. með því að ætla að
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brytja ákvæðin niður í þrenn lög. En 
jeg gæti sætt mig við þessa meðferð, 
ef ákveðið hefði verið að gefa hjúatilsk. 
síðar út sem lög. Um leið og jeg enda 
þessar almennu athugasemdir skal jeg 
geta þess, að jeg hefði engan veginn tek- 
ið það óstint upp, þó að nefndin hefði 
kallað mig á fund til sín til þess að 
ræða þe.tta mál.

J?á kem jeg að einstökum atriðum. 
Við 1. brtt. hefi jeg í raun og veru 
ekki mikið að athuga, en jeg vil aðeins 
benda á, að hún er i ósamræmi við 
2. gr. tilsk., sem enn verður í gildi. 
Eftir 1. gr. eru vistarráð gild, þótt ekki 
standi þau til næsta hjúaskildaga. Ef 
því hjú er ráðið 1. sept. og t. a. m. til 
ársloka, þá eru þau vistarráð gild, en 
eftir annari gr. tilsk. eru þau vistarráð 
gild, þó skemri sjeu en ár, en þó því að- 
eins, að þau standi til næsta hjúaskil- 
daga. Vistarráð, sem eru stofnuð 1. sept., 
eru því gild, en verða þó að standa til 
14. mai næst eftir.

petta er bein mótsögn.
Nefndin hefir ætlað 6., 8., og 22 gr. 

að standa, og við þær gr. þarf jeg ekk- 
ert að athuga.

En það eru fleiri ákvæði, sem jeg 
hefði óskað að nefndin hefði tekið til 
greina, og háttv. frsm. (JM) gat þess 
líka, að ef til vill hefði verið ástæða til 
að gera það. Jeg sakna þess, að nefnd- 
in sá sjer ekki fært að taka 7. gr., eink- 
um niðurlagið. pað þykir orðið sjálf- 
sagt af þrifnaðar- og heilbrigðisástæð- 
um, að hjú sofi eitt sjer og hafi sæmi- 
legan aðbúnað, en víða mun vera mis- 
brestur á þessu. Jeg á þó ekki við, þó 
hjú víki úr rúmi fyrir gestum eða þegar 
sjerstaklega stendur á, þó þau þá verði 
að sofa saman nótt og nótt, Jeg var að

vona, að þetta ákvæði fyndi náð hjá 
að minsta kosti 2 nefndarmönnum, sem 
eru læknar, og jeg vil beina því til þeirra 
að íhuga betur þetta atriði. pað þykir 
ef til vill smásmuglégt að vera að lög- 
festa atriði eins og þau, að hjú eigi að 
fá hreint handklæði á vissum flresti, 
rúmföt og þesskonar, en það er víst 
engin vanþörf á því hjúanna vegna.

1 9. gr. eru ákvæði um það, ef hjú 
verður vitskert. Um slíkt eru engin 
ákvæði í lögum, en það væri ekki óeðli- 
legt, þó það væri tekið upp í hjúalög.

J>á er 18. gr., um að.unglingum skuli 
vera gefinn kostur á að sækja kvöld- 
skóla, og jeg legg áherslu á það atriði. 
Iijer er ekki átt við þá unglinga, sem 
eru sjerstaklega ráðnir til kvöldvinnu, 
heldur hina, og er þa'ð þeim mikils vert 
að geta átt kost á að menta sig, ef þeir 
hafa hug á því.

pá er eitt lítið ákvæði í 4. gr. frv., 
sem hefði átt að finna náð hjá háttv. 
nefnd. J>að er ákvæðið um það, að ógift 
vinnukona mætti slíta vistarráðum með 
stuttum fyrirvara, ef hún gæti sannað 
þáð, að hún ætti kost á giftingu. petta 
er ekki óeðlilegt ákvæði, og ilt að meina 
stúlkunni að nota tækifærið, ef hún á 
von á góðri giftingu. J>að hefir fráleitt 
verið af kvenhatri, að nefndin hefir lagt 
til. að þetta ákvæði verði felt í burtu, 
heldur hefir hún ekki athugað það, og 
lagar það vonandi til 3. umr.

Verði brtt. nefndarinnar samþyktar, 
þá verður ósamræmi milli 4. gr. frv. og 
11. gr. tilsk. Nefndin leggur til, að þeg- 
ar húsbóndi á að greiða matarkostnað 
hjús síns í sjúkdómstilfellum, þá skuli 
það þó aldrei nema meiru en 1 hndr. á 
landsvísu, hvort sem er um karl eða 
konu að ræða. Frsm. (JM) gat þess, að 
gildi peninga í krónutali væri mjög svo
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á reiki, enda þetta líka, en þó rjettara 
að miða við það.

það getur verið mikið álitamál, hvort 
rjettara er, en þarna er miðað við 1 
hndr. alment, en í tilsk. er það 1 hndr. 
fyrir karlmann, en 80 álnir fyrir kven- 
mann. Hjer verður því ósamræmi. Sje 
jeg engan mun gerandi á því, hvort 
það er karl eða kona.

pá éru ákvæðin í 20. gr. tilsk., um 
það, að unglingar skuli vera undir hús- 
aga til 16 ára aldurs, tæplega samkvæmt 
anda nútíðarinnar. petta eru fornmenj- 
ar, sem ættu að falla niður. — 1 1. gr. 
er og eitt fornfálegt ákvæði, það, að 
ófermdir unglingar eldri en 16 ára 
hafi ekki leyfi til að vista sig nema 
samþykki sóknarprests komi til. Hversu 
margir skyldu nú hlýða þessu boði? 
Sjálfsagt enginn. Líklegt jafnvel, að 
fæstir prestar hafi hugmynd um, að 
þeir hafi þennan íhlutunarrjett um ráðn- 
ing hjúa. petta er samkvæmt venjum, 
er ríktu fyrir 60—70 árum, en ekki 
samkvæmt nútíðarhugsunarhætti, og 
sýnir auk margs annars, hve úrelt tilsk. 
er og hve hæpið er að bæta svo gamla 
flik.

pað, sem frsm. (JM) sagði um vinnu- 
hjúaskildagann á Austurlandi, er rjett. 
par er hann 3. maí, sem er krossmess- 
an þar. I frv. hefði því átt að standa 
krossmessa, í stað 14. maí, sem er aft- 
ur krossmessudagur annarsstaðar á 
landinu. Jeg býst ekki við, að hv. nefnd 
fallist á frv., en vona, að hún taki þess- 
ar athugasemdir til athugunar til 3. umr.

Frsm. (Jón Magnússon): Jeg er sam- 
dóma hæstv. atvrh. um það, að ein- 
att er heppilegt að setja heildarlög 
um samstætt efni. En nefndinni þótti 
engin ástæða til þess hjer, því að hún

telur, að hjúalögin eigi að standa að 
mestu eða öllu óbreytt.

þá er jeg ekki sammála hæstv. atvrh. . 
(KIJ) um, að ósamræmi sje milli 1. gr. 
frv. og 2. gr. hjúatilsk. 1 þeirri grein, 
sem nefndin ætlast til að verði 5 gr. 
frv., stendur ákvæði um það, að ákvæð- 
in í frv. felli úr gildi eldri ákvæði, sem 
koma í bága við þessi lög.

pað er rjett, að dálitið ósamræmi er 
milli frv. og hjúatilsk. um matarverð. 
Jeg fyrir mitt leyti hefi ekkert á móti 
því, að þessu sje breytt, og jeg er viss 
um, að nefndin hefir það ekki heldur. 
pó hygg jeg, að tillögur nefndarinnar í 
þessu efni megi vel til sanns vegar færa.
I hjúalögunum má líta svo á, að hið 
lægra matarverð vinnukonu, er til 
skaðabóta kemur, standi í hæfilegu 
hlutfalli við lægra kaup hennar en 
vinnumanns. Nefndin taldi annars rjett 
að láta haldast skaðabótareglu hjúalag- 
anna eins og hún nú er, þvi að hún mun 
vera í samræmi við almennar skaða- 
bótareglur.

pá var hæstv. atvrh. hissa á því, að 
nefndin skyldi telja 7. gr. frv. óþarfa. 
En nefndin taldi rjettast að hafa þetta 
atriði frjálst. Yfirleitt gera húsbændur 
orðið vel við hjú sín, og erfiðleikar með 
húsnæði geta gert framkvæmd þessa 
ákvæðis örðugleikum bundna.

það er sjálfsagt heppilegt, að hjú væru 
ein í rúmi, enda mun svo vera víðast, í 
kcuptúnum að minsta kosti. Auðvitað 
getur hjú líka sett það upp, ef það vill.

pað er annars býsna gömul venja að 
sofa saman, og þarf varla að minna 
jafnsögufróðan mann sem hæstv. atvrh. 
er á Jón Sigmundsson og porvald Giss- 
urarson á pingvöllum. (Atvrh. KU: pað 
voru stórar lokrekkjur, jeg kannast við 
það). þetta lagast af sjálfu sjer^ og
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fanst nefndinni ekki ástæða til að blanda 
sjer i það mál með löggjöfinni.

pá er ákvæði 9. gr. frv., um vitskert 
lijú. pað er oft miklum erfiðleikum 
bundið að annast þau, þvi geðveikra- 
hælið er langt of lítið. En nefndin sá 
ekki, að það yrði til bóta, ákvæðið um 
það, að þau yrðu flutt. 1 flestum tilfell- 
um yrði rjettara, að húsbóndi vitskerts 
hjús annaðist það gegn endurborgun 
kostnaðar, sem venjulega yrði minni, ef 
hjúið er kyrt. Um það gildir, sem aðra, 
að húsbóndinn leggur því fæði, en fær 
annan kostnað endurgreiddan.

pá er 18. gr. Hæstv. atvrh er ant um, 
að lögin sjeu sem mannúðlegust í garð 
hjúanna, og er það æskilegt. En það 
getur oft verið erfitt að koma þvi fyrir, 
og er heppilegast, að samið sje um það 
sjerstaklega. ( Atvrh. KIJ: pessir skólar 
eru kvöldskólar). Ef hjú vill sækja 
skóla, þá mun það venjulegast geta feng- 
ið það með góðu móti, en ekki rjett að 
gera húsbónda slíkt að skyldu. Væri það 
gert, yrði að ganga lengra, veita t. d. 
árshjúum rjett til sumarleyfis, og væri 
meiri ástæða til þess en við ýmsa aðra 
vinnu. En nefndin hefir ekki treyst sjer 
til að gera tillögur um það.

Aðalatriðið er, að nefndin vill skipa 
sem minst fyrir um viðskifti húsbænda 
og hjúa, og vill láta slika samninga ger- 
ast sem mest á frjálsum grundvelli, 
enda hjúastjettin ekki svo undirokuð nú 
á tímum, jafnerfitt og er að fá fólk.

Hvað snertir 4. gr., þá þótti nefnd- 
inni óþarfi og of ófrjálst að hafa ákvæði 
um slíkt, svo sem þar er gert ráð fyrir. 
Húsbændur munu naumast banna gift- 
ingu vinnukonu, nje að hún fari fyr en 
samningar stóðu til, ef henni er það 
nauðsynlegt, enda ilt að halda í hjú sitt

óánægt, og mun því varla koma fyrir. 
Byggi jeg þann dóm á reynslunni.

Um afskifti prests af ófermdum hjú- 
um yfir 16 ára er það að segja, að það 
ákvæði er líklega úrelt, eins og fleira í 
tilsk., en gerir eiginlega hvorki til nje 
frá, og yfirleitt má segja, að menn verði 
lítið varir við tilskipunina í daglega 
lífinu.

Nefndin tók til athugunar, hvort rjett 
væri að fella í burtu ákvæðið um hús- 
aga. Nefndin gat naumast gert sjer það 
ljóst, hvað í þessu ákvæði gæti fahst 
nú á tímum. Líklega þó helst það, að 
t. a. m. 12—14 ára böm væru lokuð 
inni á kvöldin í kauptúnum, til þess að 
vernda þau frá götulífinu og til þess 
að láta þau gæta heimilishátta. Öllum 
er vitanlegt, að líkamleg refsing ér ekki 
framar til. Einnig gæti skeð, að foreldr- 
ar beiddu húsbændur barnanna um að 
gæta þeirra með þeim ráðum, sem áð- 
ur var lýst.

pað er í raun og veru ekki mikill 
skoðanamunur milli mín og hæstv. atv- 
rh. Aðeins það, að hann vill setja laga- 
ákvæði um það, sem jeg sje ekki að 
þurfi; álít, að það konú af sjálfu sjer 
með frjálsum samningi milli húsbænda 
og hjúa.

Jónas Jónsson: pað má vera, að það 
sje af því, að jeg er nýr þingmaður, en 
jeg get ekki neitað því, að mjer finst 
vinnubrögð þau, er hv. allshn. hefir haft 
við þetta frv., vera næsta undarleg. Hún 
kemur hjer fram með tillögur um það 
að fella burt nálega allar greinar stj.frv., 
án þess þó að leggja til, að frv. sjálft 
verði felt. pessi vinnubrögð eru því 
undarlegri og handahófslegri, þegar 
þess er gætt, að einmitt því er leyft 
að standa, sem helst hefði átt að
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fara. Tökum t. d. atriðið viðvíkjandi 
kaupinu í 8. gr., sem jeg skal leyfa 
mjer að lesa upp, með leyfi hæstv. for- 
seta:

„Ef eigi hefir verið samið um annan 
galddaga kaupsins og um mánaðarkaup 
er að ræða, hefir hjúið rjett til að krefj- 
asl greiðslu kaupsins við lok hvers mán- 
aðar. Ef kaupið hins vegar er ákveðið 
í einu lagi fyrir allan vistartímann, hefir 
hjúið, að liðnum þrem mánuðum af 
vistartímanum, rjett til að krefjast 
greiðslu á kaupi því, er það hefir unnið 
fyrir hinn fyrsta vistarmánuð, eftir 
fjóra mánuði á kaupi fyrir annan vist- 
armánuð o. s. frv., þannig að jafnan 
standi tveggja mánaða kaup ógreitt hjá 
húsbónda þess, þar til vistarráðunum er 
löglega lokið.“

pað er mjög undarlegt, að nefnd, sem 
leggur til að fella burtu um 30 greinar 
úr frv., skuli láta þetta ákvæði standa. 
pað er vitanlegt, að það er sjerstaklega 
óhentugt fyrir sveitabændur að greiða 
kaup eins og í kaupstöðum. Viðvíkjandi 
framkomu nefndarinnar í þessu máli 
verð jeg að segja, að mjer þykir hún 
alveg furðuleg. Hjer var ekki nema um 
tvent að gera, annaðhvort að „kodifi- 
cera“ löggjöfina um þetta efni, eins og 
stjórnin hefir gert, eða þá ganga hreint 
til verks og fella frv., en ekki bæta hjer 
við nýjum glundroða. Háttv. 4. landsk. 
þm. (JM) gat þess hjer á dögunum, að 
það væri hringl að breyta ákvæðunum 
um íþróttaskatt. En ef svo er, þá verð 
jeg að segja, að það sje ófært hringl að 
fara hjer að eyðileggja frv., sem fram 
er komið eftir ósk Nd. í fyrra, og hún 
er svo stór hluti Alþingis, að það er 
kurteisisskylda að taka tillit til hennar. 
Mjer finst hjer koma fram hjá háttv. 
4. landsk. þm. (JM) ást á glundroða,

Alþt. 1923, C. (35. löggjafarþing).

sem spillir allri lagasetningu. Einn kenn- 
arinn í lögum hjer við háskólann hef- 
ir áfelt hið ríkjandi skipulagsleysi í lög- 
gjöf Islendinga með svipuðum orðum 
og hæstv. atvrh. (KIJ) hafði eftir norsk- 
um og dönskum lagamönnum um 
áslandið í þeim löndum. Hjer er sann- 
arlega þörf á að „kodificera“ löggjöf- 
ina. pað hefir stjórnin og leitast við að 
gera í þessu máli, er hún hefir fært í nú- 
tímabúning úrelt ákvæði og jáfnframt 
tckið tillit lil reynslu annara þjóða. Mjer 
virðist koma fram hjá hv. 4. landsk. 
þm. (JM) tilhneiging til þess að eyði- 
leggja þetta frv., án þess að færa fram 
nægileg rök fyrir því, hvers vegna hann 
vill gera það. Jeg veit ekki, af hvaða mál- 
efnum Alþingi ætti að skifta sjer, ef ekki 
einmitt af þessu. pvi að það er vitan- 
legt, að viðskifti húsbænda og verkafólks 
eru einn stærsti þátturinn í viðskiftalífi 
þióðar vorrar.

I einu atriði, er nefndin leggur til að 
fella burt 23. gr., virðist manni, að 
nefndin taki í strenginn með þeim, sem 
greinin á að vera á móti, með þvi að 
fella hana niður. En í þeirri grein er 
hjúinu heimilað að fara fyrirvaralaust 
úr vistinni, ef það getur sannað, að hús- 
bóndi hafi misþyrmt því o. s. frv. 
(Atvrh.: petta ákvæði er í 29. gr. tilsk. 
frá 1866). pað má vel vera, en jeg sje 
ekkert á móti þvi, að þetta kæmist inn 
í heildarlöggjöfina.

pá er það undarlegt, að í því lítilræði, 
sem nefndin hefir samið til viðbótar við
14. gr., er það lagt til, að kaupið greið- 
ist eftir landsvísu. Alt er gert til að 
skrúfa ákvæðin sem lengst aftur í tím- 
ann. Með því að slík greiðsla er ekki 
lögboðin hjer viðvíkjandi öðru verka- 
kaupi, þá virðist ekki ástæða til að lög- 
binda hana hjer á þessu litla sviði.

2
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Sigurður Jónsson: Jeg ætla mjer ekki 
að blanda mjer inn í deilur þær, sem 
hjer hafa risið, en aðeins leita hjá hv. 
nefnd upplýsinga um það, hvort það 
fólk, sem vinnur í sveitum vor, sumar 
og haust, er hjú eða ekki. Mjer finst 
vanta í frv. þetta skilgreining á þvi, 
hvað til þess útheimtist, að verkmaður, 
sem dvelur lengri eða skemri tíma í 
sama stað, geti kallast h j ú, frekar en 
k a u p a m a ð u r, því það ætla jeg að 
sje nauðsynlegt í svona löggjöf. Setjum 
nú svo, og þess munu dæmi, að í ein- 
um hrepp hjer sunnanlands sjeu 30—40 
stúlkur um mesta annatímann, vorið og 
sumarið, en svo verði aðeins ein eftir 
yfir veturinn. Á að skoða hana sem hjú, 
og hvað væru þá hinar? Hjá okkur til 
sveita er sá maður ekki álitinn hjú, sem 
ræður sig um stuttan tima upp á viss 
daglaun eða vikulaun. pví er gott að 
fá það skýrt ákveðið, hvað álíta beri 
hjú. Við erum ekki að grenslast eftir, 
hvar slíkt fólk á lögheimili, en jeg skil 
ekki, að það geti átt lögheimili á einum 
stað, en verið hjú á öðrum stað.

pað hefir verið margtekið fram hjer, 
að hjúatilsk. hefir nú gilt um 60 ár, án 
þess að breytingar væru gerðar á henni. 
petta bendir til þess, að um þetta efni 
þarf ekki margbrotin lög. petta er að- 
eins verslun með vinnu, og þeir, 
sem vilja sem minst höft á frjálsri versl- 
un, ættu ekki að gera þessa grein versl- 
unarinnar haftameiri en hún hefir áður 
verið. Jeg hefi ráðið mörg hjú um dag- 
ana, og mín grundvallarregla hefir verið 
sú, að jeg hefi ekki ákveðið neitt víst 
kaup, heldur sagt: pið skuluð fá kaup 
eins og gengur og gerist hjer um slóðir, 
og það hefir altaf farið vel. petta er eins 
og hver önnur viðskifti og háð sama 
lögmáli. Eftir frumvarpinu, eins og það

liggur nú fyrir, skilst mjer, að sami 
maðurinn geti verið hjú á fjórum stöð- 
um á sama almanaksári. pegar svo 
stendur á, hygg jeg, að af því mundi 
Ieiða rugling og rjettaróvissu í ýmsu 
tilliti.

Atvinnumálaráðherra (KIJ): Jeg
hefi ekki ástæðu til að svara hv. frsm. 
(JM) miklu, því að í raun og veru er 
ágreiningurinn ekki mikill milli okkar. 
Hann er aðallega um aðferðina, en 
ekki efnið sjálft. Hv. frsm. játaði, að 
það væri ósamræmi milli 1. brtt. og 
2. gr. tilsk. 1866, en sagði að það skifti 
ekki máli, því að öll þau ákvæði, sem 
riðu i bága við fyrirmæli þessa frv., 
væru numin úr gildi. En það er ekki 
víst, að þeir, sem eiga að búa við þessi 
lög i framtiðinni, athugi mótsögnina, 
og því er vert að henda á þetta og kippa 
því i lag nú, úr þvi mótsögnin er ber- 
sýnileg.

pá kem jeg að 9. gr., um vitskert hjú. 
Hv. frsm. sagði, að það væri ekki ástæða 
til að hafa sjerstök ákvæði um þau, 
því það væri svo miklum erfiðleikum 
bundið urn meðferð þeirra, að það yrði 
að fara eftir atvikum í hvert skifli. 
pað er satt, að það er mjög miklum 
erfiðleikum bundið, um það er mjer 
persónulega kunnugt frá þvi jeg var 
sýslumaður. Sveitarstjórnirnar voru oft 
og tíðum í standandi vandræðum. Hí- 
býlum er viða svo háttað, að ómögu- 
legt er fyrir húsbóndann að hafa hjúið 
á sínu heimili, og verður þá að reyna 
að koma því fyrir annarsstaðar. Jeg 
get tekið til dæmis, að einu sinni með- 
an jeg var sýslumaður varð maður vit- 
skertur lengst inni í Eyjafirði, og á því 
voru engin tök að koma honum fyrir 
annarsstaðar en í fangahúsinu á Ak-
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ureyri. 9. gr. heiniilar nú húsbóndanum 
að kref jast þess af sveitarstjóminni, að 
hún ráðstafi sjúklingnum þegar í stað, 
ef hjúkrun hans er sjerstökum erfið- 
leikum bundin. Jeg sje ekkert á móti því 
að löghinda þetta. pað mun hvort sem 
er vera svo nú í framkvæmdinni, að 
húsbóndinn leitar til sveitarstjórnanna. 
Munurinn er því bara sá, að þær verða 
skyldugar að ráðstafa sjúkhngnum.

pá er 18. gr. Hv. frsrn. vill ekki fall- 
ast á, að það sje tekið í lög, að hjúið 
fái að haga vinnutíma sínum þannig, 
að það geti sótt þá skóla, sem þar grein- 
ir, og sagði, að það mætti bara gera 
sjerstaka samninga um það. Jeg skal 
játa, að það hefði mátt taka það greini- 
lega fram, að jeg átti aðallega við kvöld- 
skóla.

T. d. Iðnskólinn hjer í Reykjavík er 
haldinn á kvöldin, á þeim tíma, þegar 
hjúin eru búin með verk sín. pað er gott 
að vísa til frjálsra samninga um þetta, 
þeir eru bara aldrei gerðir, og þvi er 
nauðsynlegt að hafa ákvæði um þetta 
atriði í lögum. Hv. frsm. sagði, að ef 
gengið yrði inn á þessa braut, þá yrði 
að halda lengra og fara fram á árlegt 
frí. það get jeg vel gengið inn á, og ef 
hv. frsm vildi koma með eitthvað í þá 
átt, þá mundi jeg ekki vera á móti þvi. 
Auðvitað gæti ekki komið til mála, að 
það yrði á sumrum, heldur á vetrum, 
og mun það venja, að hjú til sveita 
fái slík frí. Svo kallaðar orlofsferðir 
munu vera algengar enn í dag.

Hv. frsm. játaði, að sum ákvæði tilsk. 
1866 væru orðin úrelt, en þvi þá ekki 
að nema þau úr gildi, eins og gert í frv. 
stiórnarinnar?

Frsm. (Jón Magnússon): pað er eitt 
atriði, sem jeg hefi ekki minst á í þessu í

máli, og hæstv. atvrh. (KIJ) hefir ekki 
lieldur gert það. pað gæti verið álitamál, 
hvort ástæða væri til þess að breyta 
um rjettarfar í hjúamálum. Jeg sje ekk- 
ert á móti því, að farið sje með þau eftir 
alm. einkamálareglum, en það yrði að 
vísu báðum dýrara. pað var mjög kostn- 
aðarlítið að hafa einkalögreglumálameð- 
ferð og dálítið meiri trygging fyrir 
rjettri niðurstöðu.

Hv. 5. landsk. þm. (JJ) gaf mjer ekki 
ástæðu til að tala frekar um mál þetta. 
Honuni finst ekki sæmilegt, hvernig far- 
ið hefir verið með þetta stjfrv., og tek- 
ur þar langtum dýpra í árinni en stjórn- 
in sjálf. Við þessu er ekkert að segja. 
pað er ekki nema loflegt, að tryggir 
fylgjendur stjómarinnar taki upp þykkj- 
una fyrir hana. Menn verða ekki altaf 
verir við, að fylgjendurnir sýni slika 
tröllatrygð sem þessi hv. þm.

Hv. 2. landsk. þm. (SJ) kvað vanta 
skiigreiningu á því, hvað meint væri 
með orðinu hjú. En það er ómögulegt 
að ákveða það með lögum; það verður 
eftir því, sem kaupin gerast á eyr- 
inni, hvort viðkomandi telst hjú 
eða ekki. Jeg hygg, að sá mundi álit- 
inn hjú, sem ráðinn er til allra verka, 
t. d. frá vordögum til hausts. En ann- 
ars verður það að vera komið undir 
áliti dómstólanna í hverju einstöku til- 
felli.

Atvinnumálaráðherra (KIJ): pað er 
rjett, að ekki liefir verið minst á rjett- 
arfarið í hjúamálum.

Jeg geri það nú raunar ekki að kapps- 
máli, hvort þessi mál verða rekin sem 
einkamál eða sem einkalögreglumál. — 
En mjer finst eðlilegast, að þessi mál 
sjeu rekin sem venjuleg einkamál; það 
var áreiðanlega meiningin, þegar tilsk.
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15. ág. 1832 var gefin, að öll einka- 
mál hjer skyldu rekin samkvæmt henni. 
Að ekki var farið eftir henni fyrst 
lengi, var sýslumönnunum eingöngu að 
kenna. peir höfðu fengið mentun 
sina við Kaupmannahafnarháskóla og 
lært eingöngu dönsk lög, og hjeldu sig 
því við þau, þrátt fyrir skipunina.

Jeg skal líka geta þess, að mjer fund- 
ust þessi mál einkar vel fallin til þess 
að koma fyrir sáttanefnd, því að vanir 
sáttanefndarmenn, einkum til sveita, eru 
fult eins lagnir á að koma sáttum á 
milli manna eins og dómarar. Af þess- 
um ástæðum vildi jeg hafa hina venju- 
legu einkamálameðferð í þessum mál- 
um.

Háttv. frsm. (JM) sagði, að nefndin 
hefði athugað þetta frv. vel. Getur verið, 
en víst er um það, að hún var fljótvirk 
við það. (JM: pað eru duglegir menn 
í nefndinni).

Já, það kann vel að vera. En jeg 
þvkist nú þó hafa bent á, að töluvert 
ósamræmi er i þessum tillögum hennar.

Jónas Jónsson: par sem jeg sagði, 
að unnið sje hjer á þinginu móti heildar- 
lögum, á það við fleiri mál en þetta. 
Var því ekki mótmælt af frsm. nefn- 
arinnar (JM), og veit jeg, að hann sjer, 
að hjer er um stefnumál að ræða. Og 
i sambandi við þétta má benda á vatna- 
lögin. Hafa þau nú legið fyrir fimm 
þingum, og hefði vitanlega mátt af- 
greiða þau miklu fyr. Er það dæmi 
upp á, hvernig vinnubrögð eiga ekki 
að vera. par komu fram beiskar 
endurminningar hjá háttv. frsm. (JM), 
þegar hann fór að tala um stjómar- 
fylgið. Mun hann hafa munað þá dag- 
ana, er hann skorti slíkt fylgi tilfinn- 
anlega, og var ekki laust við, að hann

öfundaði núverandi stjóm af vinsæld- 
unum. Annars virðist hann halda, 
að ekki sje hægt að fylgja góðu, vel 
undirbúnu máli, nema af fylgi við 
stiórnina.

Frsm. (Jón Magnússon): Jeg geri 
ekki ráð fyrir, að háttv. 5. landsk. þm. 
(JJ) hafi ætlast til, að jeg svaraði hon- 
um um það, sem jeg var búinn að svara 
hæstv. ráðherra (KIJ) um, heildar- 
lög.

Jeg sný ekki aftur með það, að það 
er gott fyrir stjórnina að hafa örugt 
fylgi sinna manna. Jeg meinti það 
fyllilega. Annars var það, sem háttv. 
þm. (JJ) var að tala um sjerstaklega, 
ekkert nema vaðall. (JJ: Var þá 
engin beiskja í því). pað er alveg óþarfi 
fvrir okkur að vera að eyða tíma í orða- 
hnippingar í þessu ópólitíska máli. 
Og það má háttv. þm. (JJ) vita, að jeg 
læt ekki leiða mig út í þær nú. En vel 
getur verið, að síðar verði ástæða til 
fyrir okkur að talast betur við.

ATKVGR.
Brtt. 40, 1. (ný 1. gr.) samþ. með 8 : 4 

atkv.
— 40, 2.—5. samþ. með 8 : 2 atkv.
— 40, 6, samþ. með 9 : 2 atkv.

6. gr., svo breytt (verður 2. gr.), samþ. 
með 9 : 2 atkv.

Brtt. 40, 7. samþ. með 8 : 5 atkv.
— 40, 8. samþ. með 9 shlj. atkv.

8. gr„ svo breytt (verður 3. gr.), 
samþ. með 9 shlj. atkv.

Brtt. 40, 9.—13. samþ. með 9 shlj. atkv. 
—■ 40,14. (ný gr„ verður 4. gr.) samþ.

með 8 : 1 atv.
— 40, 15.—22. samþ. með 8 shlj. 

atkv.
— 40, 23. (22. gr„ verður 5. gr.) 

samþ. með 8 shlj. atkv.
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Brtt. 40, 24.—32. samþ. með 8 atkv.
— 33. (ný 6. gr.) samþ. með 8 shlj. 

atkv.
— 40, 34. (ný fyrirsögn) samþ. með 

9 shlj. atkv.
Frv. vísað til 3. umr. með 10 : 1 atkv., 

með fyrirsögninni:
Frumvarp til laga um breyting á til- 

skipun 26. jan. 1866, um vinnuhjú á Is- 
landi m. m.

Á 10. fundi i Ed., mánudaginn 5. 
mars, var frv. tekið til 3. u m r. (A. 
50).

Frsm. (Jón Magnússon): Jeg hefi eigi 
ástæðu til að segja mikið um mál þetta, 
eins og það er nú komið. Jeg hefi orðið 
var við, að sumir háttv. deildarmenn 
eru smeykir við það, sem eftir er af frv. 
stjórnarinnar, er snertir stytting vistar- 
timans. En hvað sem því líður, þá væri 
máske rjett að lofa því að komast til 
háttv. Nd., og getur hún þá gert þær 
breytingar við það, sem hún vill.

Annars hefði verið rjetfara í upphafi, 
að frv. þetta hefði verið lagt fyrir hv. 
Nd. Hún hafði óskað eftir því. En eftir 
afstöðu allsherjarnefndar hjer til frv. 
frá fyrstu er henni vissulega ekki ant 
um það.

Háttv. 2. landsk. þm. (SJ) áthugaði 
það rjettilega við 2. umr„ að það getur 
oft verið efi á eftir frv., hvort maður 
sje kaupamaður eða vinnumaður, og að 
frv. kunni í einhverju tilfelli að leggja 
ósanngjarna byrði á húsbændur.

Jeg skal svo að endingu leyfa mjer að 
skjóta því til hæstv. forseta, hvort 
nokkuð sje því til hindrunar, að í 1. gr. 
sje skotið inn í titilinn eftir 1866: „um

vinnuhjú á lslandi“. Er þetta ekki meiri 
breyting en venjulega er gerð af for- 
seta.

Forseti (HSt): Jeg skal geta þess, að 
jeg tel ekkert því til fyrirstöðu að bæta 
inn í greinina: „um vinnuhjú á lslandi“, 
eins og og hv. 4. landsk. þm. fór fram á.

ATKVGR.
Frv. f elt með 7:7 atkv., að við- 

höfðu nafnakalli, og sögðu

já: IHB, JóhJóh, JM, SE, SHK, GGuðf, 
HSt.

nei: JJ, KE, SJ, BK, EÁ, GÓ, HSn.

2. ófriðun sels í Ölfusá.

Á 14. fundi í Ed„ laugardaginn 10. 
mars, var útbýtt:

Frumvarpi til laga um ófriðun sels í 
Ölfusá (þmfrv., A. 94).

Á 15. fundi í Ed„ mánudaginn 12. 
mars, var frv. tekið til 1. umr.

Flm. (Jónas Jónsson): Jeg ætla að- 
eins að segja fáein orð viðvíkjandi þessu 
frv. pað er komið til af því, að bændur 
við Ölfusá og Sog hafa byrjað á laxa- 
klaki í ám þessum og lagt á sig tals- 
verðan kostnað í þeim tilgangi, í von 
um, að laxveiði aukist. En frá fomum 
tíma hefir verið dálítil selveiði á tveim 
jörðum í Ölfusinu, og máske eitthvað 
lítils háttar á þriðja bænum.

pað er ósamrýmanlegt að selir og 
laxar sjeu friðaðir í sömu vötnum, ef 
rnenn vilja hagnýta sjer laxveiðina sem 
best. J?ess vegna er frv. fram komið.



27 Lagafrumvörp feld. 
Ofriðun sels i Olfusá.

28

Landið á aðra jörðina, sem um ræðir, og 
þar eð það getur varla verið þekt fyrir 
að ala bitvarg í laxá, þá er þar hægt 
um vik. pá er eftir hin jörðin. pað gæti 
komið til mála, að lagðar yrðu ein- 
hverjar kvaðir á laxveiðijarðirnar, til 
að bæta landinu skaðann, og væri jeg 
ekki fjarri þvi.

J’að eru að vísu lög til frá 1912, þar 
sem gert er ráð fyrir, að einstök sýslu- 
fjelög megi útrýma sel, en þau lög hafa 
þótt helst til þunglamaleg, því að sú 
heimild hefir hvergi verið notuð. Hins 
vegar hindrar það ekki, að þetta frv. 
hf-.fi fullan tilverurjett. Jeg legg til, að 
frv. verði vísað til landbúnaðamefndar.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 10 shlj. 

atkv. og til landbúnaðamefndar með 9 
shlj. atkv.

Á 20. fundi í Ed., mánudaginn 19. 
mars, var frv. tekið til 2. u m r. (A. 
94, n. 154).

Frsm. (Sigurður Jónsson): Eftir að 
nefndin hefir athugað frv. það, sem 
lijer liggur fyrir, er hún einhuga um 
það að leggja það til, að frv. verði felt. 
Jeg ætla mjer eigi að endurtaka nál., en 
jeg vildi aðeins leyfa mjer í þessu sam- 
bandi að skýra nokkuð innihald heim- 
ildarlaga þeirra, sem til eru um þessi at- 
riði, sem sje 1. nr. 24, frá 22. okt. 1912, 
því vera má, að sumum hv. deildar- 
mönnum sje það eigi kunnugt. Fyrir- 
sögn þessara laga er: Lög um samþykt- 
ir um ófriðun og eyðing sels í veiðiám. 
1. gr. laganna er um það, að sýslunefnd- 
um sje heimilt að gera samþykt um 
ófriðun og eyðing sels úr veiðiám. 2.—

4. gr. laganna er um það, hvernig sam- 
þyktir þessar þurfi að vera gerðar, til 
þess að þær sjeu bindandi að lögum. 5. 
gr. ræðir um, hvernig eyðing selsins 
skuli hagað og um viðurlög til selveiði- 
eiganda, og skal jeg, með leyfi hæstv. 
forseta, lesa greinina upp:

„I samþykt má ákveða um algerða 
eyðing eða útrýming sels úr veiðiám. 
pó má eigi með neinni samþykt raska 
friðún eggvera, selalátra eða selalagna, 
nema fult gjald komi fyrir, slíkt er dóm- 
kvaddir menn meta. Gjaldi þessu jafna 
sýslunefndir niður á þá, er veiðirjett eiga 
í á þeirri eða ám, er samþyktin gildir 
fyrir. Sýslumenn innheimta gjaldið, og 
fylgir því lögtaksrjettur.

í samþykt skal ávalt kveða á um eftir- 
lit ineð því, að henni sje hlýtt, og hvemig 
kostnaðinn við það skuli greiða.“

Við athugun á þessari grein var nefnd- 
in einhuga um það, að hún ætti einnig 
við um Ölfusá, og álítur hún því nýtt 
frv. um þetta atriði óþarft. Enn fremur 
telur nefndin, að með frv. þessu sje 
hjeraðsnefndum varnað þess að taka 
sjálfar ákvarðanir um sín eigin mál, en 
sú meginregla hefir fengið vaxandi 
fylgi löggjafanna, að hjeruðin hafi 
mestu að ráða um sín eigin mál, innan 
ákveðinna takmarka. Skal jeg svo eigi 
orðlengja um þetta, en jeg vænti, að hv. 
deild fallist á niðurstöðu nefndarinnar í 
máli þessu.

Jónas Jónsson: Jeg tók það fram þeg- 
ar við 1. umr. þessa máls, að mjer væri 
kunnugt um 1. nr. 24 frá 1912. Jeg geri 
ráð fyrir því, að sýslufjelögin geti gert 
samþyktir um þetta mál, en ábúendur 
veiðijarða þeirra, sem hjer er um að 
ræða, hafa beðið mig um að fá þessu 
breytt og endurtekið þá ósk sina með



29 Lagafrumvörp feld.
Ofriðun sels í Olfusá. — Einkasala á saltfiski.

30

símskeyti því, sem hæstv. forseti las 
hjer upp í deildinni áðan. Jeg ætla mjer 
eigi að gera mál þetta að neinu ágrein- 
ingsatriði; jeg álít niðurstöðuna bita- 
mun, en eigi f jár. En óneitanlega virðist 
mjer Uta út fyrir, að lögin frá 1912 sjeu 
nokkuð þunglamaleg, þar sem þau eru 
hvergi notuð á landinu. Álít jeg þegar 
af þeim ástæðum, að betra væri að 
samþ. frv.

Jeg geri ráð fyrir því, að þó að frv. 
þetta verði felt, eins og hv. landbúnað- 
arnefnd leggur til, þá muni þó það hafa 
unnist með því, að máh þessu verði veitt 
meiri eftirtekt en áður, og tel jeg eigi 
ólíklegt, að um ófriðun sels í laxám 
verði sett allsherjarlög áður en langt um 
líður.

ATKVGR.
1. gr. f e 1 d með 9 : 3 atkv.

3/~£inkasala á saltfiski.

Á 19. fundi i Nd., þriðjudaginn 13. 
mars, var útbýtt:

Frumvarpi til laga um einkasölu á 
saltfiski (þmfrv., A. 114).

Á 2i., H.Xj’g 27-fundi 1 Nd-> daS' 
ana X, tSL, '2E og 23. mars, var frv. 
tekið til 1. umr.

Forseti tók málið af dagskrá.

Á 28. fundi í Nd., laugardaginn 24. 
mars, var frv. enn tekið til 1. umr.

Flm. (Jón Baldvinsson): pað lítur út 
fyrir, að háttv. deild ætU nú einu sinni 
að bregða vanda sínum og ljúka við 
dagskrána í þetta sinn. Vil jeg ekki á

neinn hátt tálma því, að þetta takist, og 
skal lofa því að vera stuttorður. pað 
lá og nýlega svipað mál fyrir í háttv. 
deild, og nægir mjer að vísa til þess, 
er jeg þá sagði um það, þar eð bæði 
frv. eru til orðin af mjög svipuðum 
ástæðum.

Öllum mun nú vera orðið kunnugt 
um mistök þau, er hafa átt sjer stað 
um fisksöluna að undanförnu. Sala 
fiskjarins er nú nær eingöngu komin á 
örfárra manna hendur, og þeir flestir 
útlendir. Gæti þetta orðið sterk hvöt 
þeim mönnum, sem annars eru mót- 
fallnir einkasölu, að fallast einmitt nú 
á þetta frv., er þeir íhuga ástandið, 
hvernig það nú er. Sumir hafa haldið 
því fram, að mistökin á fisksölunni 
bitnuðu aðallega á þeim, er söluna 
hefðu á hendi, þ. e. fisksölunum sjálf- 
um. En vjer höfum þess áþreifanleg 
dæmi, að þetta er ekki rjett. 1 raun og 
veru bitna mistökin fyr eða síðar á allri 
þjóðinni. pað þarf ekki lengra að fara 
en það, að nýlega hefir útlendum fisk- 
kaupmönnum verið gefið upp stórfje, 
er þeir voru komnir í kröggur. J?ótt f je 
þetta væri eign íslandsbanka, er það 
samt tekið frá allri þjóðinni, og öllum 
hugsandi mönnum ætti nú að þykja mál 
til komið að reisa skorður við þessu. 
pað má vel vera, að frv. þetta þurfi um- 
bóta við í einhverjum atriðum, en jeg 
vona að því verði vel tekið, og vil ekki 
fjölyrða um það að sinni, er jeg hefi 
heitið að vera ekki langorður, en vænti, 
að það fái að ganga til 2. umræðu. og 
legg jeg til, að því verði vísað til sjávar- 
útvegsnefndar.

ATKVGR.
Frv. felt frá 2. umr. með 14 : 9 

atkv.

ÁS8
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4. Þingnrarníakosning í Reykjavík.
Á 23. fundi í Nd., mánudaginn 19. 

mars, var útbýtt:
Frumvarpi til laga um breyting á 

lögum nr. 11, 18. maí 1920, um þing- 
mannakosning í Reykjavík (þmfrv., A. 
158).

Á 25. og 27. fundi i Nd., dagana 21. 
og 23. mars, var frv. tekið til 1. u m r.

Forseti tók málið af dagskrá.
Á 28. fundi í Nd., laugardaginn 24. 

mars, var frv. enn tekið til 1. umr.

Flm. (Jón Baldvinsson): pað er aug- 
sýnilega kominn vígahugur í hv. deild- 
armenn, og er jeg því ekki alveg viss 
um, hvort rjett sje að láta góð málefni 
eiga undir högg að sækja til þeirra; þó 
held jeg, að jeg verði að eiga það á 
hættu, að þetta frv. verði ekki felt frá 
2. umr,, því jeg geri ráð fyrir, að hv. 
deildarmenn vilji verða vel við jafn- 
sanngjörnum óskum og vilji veita oss 
þennan sjálfsagða rjett, sem frv. fer 
fram á, og þætti mjer ilt til þess að vita, 
ef öðruvísi færi.

Samkvæmt manntali í Reykjavík 1920 
voru þá þar yfir 18 þús. íbúar. Ætti 
því Reykjavík að hafa 7 þm. á móts 
við önnur kjördæmi landsins, þar sem 
að jafnaði eru um 2(4 þús. um 1 þm. 
J?að eru aðeins 5 kjördæmi, sem eru 
hærri en þetta; öll önnur eru með miklu 
lægri ihúatölu á hvern þingmann. Ætíð, 
þegar breytingar á þingmannatölu hafa 
átt sjer stað, hefir verið miðað við íbúa- 
tölu á þm. pannig var það, er Akureyri, 
ísafjörður og Seyðisfjörður fengu þm. 
út af fyrir sig; var miðað við íbúatölu 
á þm., móts við önnur kjördæmi lands- 
ins. Á sama hátt er auðsær rjettur Reyk- 
víkinga til að hafa 7 þingmenn, og svo

framarlega sem hið háa Alþingi vill 
vera sjálfu sjer samkvæmt og vill gera 
rjett, á það að samþykkja þetta frv.

þá vil jeg drepa á önnur atriði 
þessa frv. Svo stendur á, að í Reykjavik 
gilda og verða að gilda önnur ákvæði 
um kosningar en víðast annarsstaðar 
á landinu. pað er t. d. greinilegt, ef 
eigi á að byrja kjörfund fyr en kl. 12 
á hádegi, að þá verður kosningunni ekki 
lokið, ef allir kjósendur eiga að geta 
kosið, á skemri tíma en einum sólar- 
hring; að minsta kosti mundi kosning 
ganga langt fram á nótt, ef ekki er 
hægt að byrja fyr. 1 þessu frv. er heim- 
ild til að byrja kjörfund fyr, og fleira, 
sem þörf er á að breyta. Síðast voru hjer 
settar kjördeildir víðar en á einum stað, 
og það þurfa að vera heimildarákvæði 
í lögunum um, að kosningar fari fram 
á mörgum stöðum. pað er lagt svo mik- 
ið vald i hendur bæjarstjórnarinnar, að 
hún ætti að geta fengið einnig að ráða 
þessu. pó að kosningar hjer í Reykja- 
vík hafi farið þann veg úr hendi, að 
jafnvel Alþingi hafi orðið að ávíta bæj- 
arstjórnina fyrir, hefir það ekki verið 
bæjarstjórnarinnar sök, heldur hitt, að 
ákvæði laganna hafa verið orðin úrelt 
og ekki átt við hjer lengur. pó að ein- 
hverjum háttv. þm. kunni að þykja vera 
nógu margir þm. í Reykjavík, vona jeg 
þó, að frv. þetta verði athugað vel og 
að það fái að fara til 2. umr., þó ekki 
væri nema vegna umbóta þeirra á kosn- 
ingalögunum, er i því eru falin.

Jakob Möller: Enda þótt háttv. sam- 
þm. minn (JB) hafi eigi beðið mig um 
stuðning í þessu máli, þykir mjer þó 
rjett að verða til þess ótilkvaddur. Samt 
veit jeg eigi nema rjettast væri, vegna 
sparnaðarhreyfinga þeirrar, sem nú eru
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uppi, að athuga, hvort ekki mundi rjett- 
ara að fækka þingmönnum fremur en 
fjölga, og þá breyta öllum kosningaað- 
ferðum á alt annan veg en nú tíðkast. 
Jeg tel það sanngjarnt og jafnvel sjálf- 
sagt, að Reykjavík fái jafnmarga þing- 
menn og önnur kjördæmi á landinu, 
á móts við höfðatölu, og mætti vel breyta 
kosningalögunum þannig, að þetta 
mætti ske, engu síður með því að fækka 
þingmönnum en f jölga þeim. Finst mjer 
eðlilegast, að þessu frv. verði vísað til 
sömu nefndar og hefir stjórnarskrár- 
breytinguna til meðferðar. (MG: Hún er 
búin að skila af sjer störfum). Hún getur 
væntanlega þó tekið nýtt mál til með- 
ferðar.

Flm. (Jón Baldvinsson): Jeg slepti að 
geta þess í ræðu minni áðan, að það 
hefir oft komið fram áður að taka til 
athugunar alla kjördæmaskipun lands- 
ins, og þál. í þá átt var samþykt á Al- 
þingi 1920. En þó að slik endurskoðun 
kjördæmaskipunarinnar færi fram, þá 
vænti jeg ekki mikils árangurs í þvi 
efni; tillögur um þetta hafa mörgum 
sinnum verið til athugunar, en ekkert 
náð fram að ganga, sem bendi til þess, 
að þm. verði fækkað, enda hefi jeg fylsta 
vantraust á þess háttar breytingartil- 
raunum. Geri heldur ekki ráð fyrir, að 
þær nái fram, vegna mótstöðu frá hálfu 
litlu kjördæmanna, sém eðlilega vilja 
ekki missa rjett sinn til þingsætisins. 
En þó að þetta frv. yrði að lögum, væri 
þar með ekki neitt ranglæti framið gagn- 
vart neinum, ogjegbýstekkivið.aðnein- 
ar breytingar verði á um kjördæmaskift- 
inguna á næstunni. Hitt læt jeg mig 
engu skifta, til hvorrar nefndarinnar 
þessu frv. verður vísað, allsherjarnefnd- 
ar eða stjómarskrámefndar.

Alþt. 1923, C. (35. löggjafarþing).

Magnús Jónsson: Jeg vil benda á, að 
ef frv. þessu verður vísað til stjórnar- 
skrárnefndar, væri ástæða til að athuga 
annað mál i þessu sambandi. J>að er að 
setja ákvæði um varaþm. fyrirReykjavík. 
Til þess þarf að gera breytingar á 28. 
gr. stjórnarskrárinnar. Hlutfallskosn- 
ingar leiða beinlínis með sjer nauðsyn 
þess að hafa varaþingmenn, því að það 
er augljóst, að annars ruglast hlutfall 
það, sem með þeim fæst milli f jölmenn- 
ari og fámennari flokka, í hvert sinn 
sem þingmaður einhvers fámennari 
flokksins heltist úr lestinni. þessu mundi 
þegar verða breytt, því að það hlýtur að 
vera komið inn fyrir ógát, ef ekki stæði 
28. gr. stjórnarskr. i vegi, og er þvi aug- 
ljóst, að ef á annað borð verður haggað 
við stjórnarskránni, þá er sjálfsagt að 
kippa þessu í lag.

ATKVGR.
Frv. felt frá 2. umr. með 17 : 7 

atkv.

5. Kosning þingmanns fyrir 
Hafnarfjörð.

Á 23. fundi í Nd., mánudaginn 19. 
mars, var útbýtt:

Frumvarpi til laga um kosning þing- 
manns fyrir Hafnarfjarðarkaupstað 
(þmfrv., A. 159).

Á 25. og 27. fundi í Nd., dagana 21. 
og 23. mars, var frv. tekið til 1. umr.

Forseti tók málið af dagskrá.

Á 28. fundi í Nd., laugardaginn 24. 
mars, var frv. enn tekið til 1. u m r.

3
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Flm. (Einar porgilsson): Frv. það, 
sem hjer liggur fyrir á þskj. 159, um 
kosning þm. fyrir Hafnarfjarðarkaup- 
stað, er gamall kunningi hjer i háttv. 
þingdeild, þar eð það hefir verið flutt 
á hverju þingi síðan 1920. Leyfi jeg 
mjer að visa til Alþingistíðindanna 1922, 
A, bls. 188.

Krafan er endurtekin árlega af þeim 
sanngirnisástæðum, sem kjósendum 
kaupstaðarins finst liggja við, og miða 
þeir þá við aðra kaupstaði landsins, 
sem allir hafa nær þvi samtimis feng- 
ið þingmenn og bæjarrjettindi, enda 
þótt þeir þá ekki hafi haft fólkstölu að 
hálfu leyti við það, sem Hafnarfjarðar- 
kaupstaður hefir lengi haft, og allra 
síst, ef miðað er við fólkstölu kaupstað- 
arins nú, sem er 2630; er hann því nú 
fólksflesti kaupstaður landsins, annar 
en höfuðstaðurinn, Reykjavik. pað hlýt- 
ur því að vera hverjum manni ljóst, 
jafnt háttv. þingmönnum sem öðrum, 
að það er sanngimiskrafa, sem hjer er 
farið fram á. Annaðhvort er það, að 
Hafnfirðingar eiga fylsta rjett á því að 
fá þm. fvrir sig eða að aðrir kaupstað- 
ir á landinu hafa ekkert tilkall átt til 
þessa. það er þetta, sem Hafnfirðingar 
styðja kröfu sína við.

Hafnfirðingar hafa í mörgum atrið- 
um ólíkra hagsmuna að gæta, borið 
saman við aðra hluta kjördæmisins eins 
og það er nú, engu síður en íbúar ann- 
ara kaupstaða hafa haft á sinum tíma, 
er þörf. þótti að lögfesta þeim þingm. 
fyrir sig, sem mun út af fyrir sig hafa 
miklu um ráðið.

Jeg leyfi mjer því að vænta þess, að 
háttv. deild taki frv. þessu góðfúslega, 
og það því fremur, sem Hafnfirðing- 
ar hafa mátt biða svo lengi eftir því 
að fá kröfu sína uppfylta, og sýni það

fyrst með því að lofa málinu að ganga 
til 2. umr. og allshn. að lokinni umr.

ATKVGR.
Frv. felt frá 2. umr. með 17 : 9 

atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

já: StSt, Ep, GunnS, JakM, JB, Jp, 
MG, MJ, MK.

nei: MP, PO, Pp, SSt, SvÓ, porlG, 
porlJ, porstJ, pórJ, BH, EE, HK, 
IngB, JAJ, JS, LH, BSv.

Tveir Hn. (BJ og ÓP) fjarstaddir.

• —

6 Pjoðskjalavarðarembættið-

A 1. fundi í Sþ., mánudaginn 19. febr., 
var útbýtt frá Nd.:

Frumvarpi til laga um afnám yfir- 
skjalavarðarembættisins við pjóðskjala- 
safn íslands (stjfrv., A. 17).

A 5. og 6. fundi í Nd., dagana 24. og 
26. febr., var frv. tekið til 1. umr.

Forseti tók málið af dagskrá.

Á 7. fundi í Nd., þriðjudaginn 27. 
febr., var frv. enn tekið til 1. umr.

Forsætisráðherra (SE): Jeg býst ekki 
við, að langar umræður þurfi að vera 
um þetta frv., svo sjálfsagt sem það 
er. pað virðist ekki ofvaxið landsbóka- 
verði að hafa yfirstjórn beggja safn- 
anna, en störfin svo náskyld, að það 
mælir ekki i móti sameiningu þeirra. 
Ætlast er til, að þetta komist á, þegar 
annaðhvort embættið losnar, eða — ef 
sá embættismaðurinn, sem lengur situr, 
vill ekki hlíta samsteypunni — þegar 
þeir eru báðir famir frá, sem í þessum
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embættum sitja nú. Sparnaðurinn við 
þessa samsteypu mundi nema 9500 kr. 
á ári. — Jeg leyfi mjer að leggja til, að 
frv. verði visað til allsherjarnefndar, 
að lokinni umr.

Magnús Jónsson: petta frv. er frá- 
brugðið öðrum frv. um sameiningu og 
afnám embætta, sem hjer hafa legið 
fyrir, að þvi leyti, að þar var um al- 
kunn embætti að ræða, er vænta má, 
að allir hv. deildarmenn þekki og viti 
deili á störfum þeirra.

En hjer er farið fram á að sameina 
stöður, sem flestum mun lítt kunnugt 
um, hver störf fylgja. Hefði því mátt 
fastega búast við, að hæstv. stjórn gæfi 
þinginu glöggar upplýsingar um störf 
þessara manna. En stjómin hefir ekki 
sjeð ástæðu til þess. 1 stað þess eru prent- 
aðar fáar línur til stuðnings frv., og 
ræða hæstv. forsrh. (SE) var sömu teg- 
undar: að þetta væri ekki ofverk ein- 
um manni og störfin náskyld.

Jeg get eigi að þvi gert, að jeg hefi 
ávalt litið svo á, að störf þessi væru 
mjög fjarskyld og til þeirra þyrfti mis- 
munandi og ólíka menn. petta er ef til 
vill misskilningur, og mun hæstv. fors- 
rh. (SE) geta fært mjer heim sanninn 
um það. En þó hygg jeg, að hæstv. 
atvrh. (KIJ) muni mjer ekki mjög 
ósamdóma i þessu efni, en hann er ná- 
kunnugur söfnunum og störfum við 
þau.

1 landsbókavarðarembættið þarf 
mann, sem hefir nákvæma þekkingu á 
bókasöfnum með stærri menningar- 
þjóðum, hvemig þar er starfað og söfn- 
unum komið haganlegast fyrir. Lands- 
bókavörður þarf að vera vel heima i 
heimsbókmentunum; hann þarf að vera 
víðsýnn, víðlesinn og fjölfróður maður.

Aftur á móti þarf skjalavörðurinn 
umfram alt að vera sjerfræðingur. J?eir, 
sem nota skjalasöfn og vinna á þeim, 
vita fullvel, að því nær alt er undir því 
komið, að þar sjeu menn, sem þekkja 
að heita má hvert plagg. Hjer er engiri 
skrá til yfir skjalasafnið, erfarið verðieft- 
ir, og jeg efast um, að auðið sje að gera 
hana svo úr garði, að ekki þurfi jafnan 
leiðsögu nákunnugs manns til þess að 
geta haft safnsins full not.

Jeg hygg, að vandfundinn sje sá mað- 
ur, sem væri hentugur í báðar stöðurn- 
ar. Auðvitað mætti sem best sameina 
yfirstjórn beggja safnanna. En sá' ljóð- 
ur er á því, að þá yrði jafnan ónýtur 
yfirmaður við annað safnið. Ef Lands- 
bókasafninu stýrði vel hæfur maður, 
með mikla almenna þekkingu á bóka- 
söfnum og bókmentum, en ekki þá sjer- 
stöku þekkingu, sem er nauðsynleg við 
þjóðskjalasafnið, þyrfti sjerfróða að- 
stoðarmenn þar. Auk þess ætti lands- 
bókavarðarstaðan að vera ærið starf fyr- 
ir einn mann.

Jeg skal svo ekki fjölyrða um þetta 
efni, en verð að láta í ljós undrun mína 
á þvi, hve gálauslega hæstv. forsrh. (SE) 
fer með tölur. Hann telur 9500 króna 
sparnað að þessu, og er þó ekki til þess 
ætlast, að embættið sje lagt niður þeg- 
ar í stað, heldur þegar það verður laust. 
Ætti því að telja sparnaðinn eftir há- 
markslaunum embættisins, sem er 5500 
kr. Frá þessari upphæð verður svo að 
draga laun þess manns, sem yrði látinn 
vinna þau störf, er nú hvíla á yfirskjala- 
verðinum. því að síst mun nú ofaukið 
starfsinönnum við söfnin, enda heyrast 
þaðan jafnan kvartanir um manneklu. 
Jeg hygg þvi, að sparnaðurinn við þessa 
samsteypu muni verða nær 2000 kr. 
en 9500 kr.
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Forsætisráðherra (SE): Háttv. 4. þm. 
Reykv. (MJ) brá mjer um, að jeg færi 
óvarlega með tölur. En þar sem enginn 
veit, hve nær þessi samsteypa muni 
komast í framkvæmd, hvaða tölur á þá 
að nefna, aðrar en þær sem nú gilda? Ef 
þessi spamaður gengi þegar í gildi, 
næmi hann 9500 kr., og þó að það verði 
síðar, þegar launaupphæðin öll er orðin 
lægri, myndi hann ávalt jafngilda 9500 
kr. nú. Og eigi að nefna einhverja upp- 
hæð, verður önnur en þessi ekki nefnd 
með neinum sanni.

petta er ein af hinum sífeldu tilraun- 
um hv. þm. að gera allar spamaðartil- 
lögur sem tortryggilegastar. pessi hv. 
þm. (MJ) er framarlega í flokki þeirra 
manna, sem standa fast á móti öllum 
sparnaði. peir eru sumir, sem álíta 
„flott“ að spara ekki, en sem betur fer 
eru ekki allir jafnhrifnir af þeirri 
stefnu.

Nú rísa að vonum margar raddir gegn 
þeim spamaði, sem hjer er farið fram 
á, og heimta sjerfræðinga í hverri grein. 
En ef ekki er auðið að sameina þessi 
embætti, verður sannarlega erfitt að 
finna nokkuð, sem má spara. Ef sjer- 
stakan grúskara þyrfti á pjóðskjala- 
safnið, mætti setja hann og launa hon- 
um sem aðstoðarmanni. En ef gera ætti 
söfnin sem alfijllkomnust, þyrfti jafn- 
vel að bæta við 10—20 sjerfræðingum. 
pá yrðu þau líka hreinustu fyrirmynd- 
ir. Hv. þm. (MJ) mun að likindum 
vilja verja fje til þessa, en jeg get ekki 
verið því fylgjandi.

Jeg vil leggja áherslu á, að ef mönn- 
um er nokkur alvara að reyna að spara, 
verður að samþykkja þetta frv. Vona 
jeg, að raddir þeirra, sem því fylgja, 
bergmáli um allan þingsalinn.

Bjarni Jónsson: pá verður ekki mik- 
ið hergmál af minni rödd. (Forsrh. SE: 
Jeg vona, að svo verði ekki). Vonir 
bregðast mönnum á stundum, jafnvel 
þeim hæstvirtu.

pað er einkennilegt, að stjórnin skuli 
nú bera fram samskonar frv. og var til 
umr. hjer 1919 og þingið vildi þá ekki 
sinna. Ef meta á öll spamaðarfrv. 
stjórnarinnar og bera saman, verður 
það augljóst, að lengi getur ilt versnað, 
eins og móðir Harðar komst að orði við 
hann: „111 varð þín ganga hin fyrsta, 
og munu hjer margar illar eftir fara, 
og mun þó verst hin síðasta.“ (Forerh. 
SE: Ekki vantar nú lærdóminn). Hjá 
mjer er hann af skornum skamti, en 
það sakar minna, þvi að jeg er ekki 
kenslu- eða mentamálaráðherra. Væri 
jeg það, myndi jeg reyna að bæta úr 
fáfræði minni. (Forsrh. SE: Til þess 
þarf miklu meira). Gott, að hæstv. fors- 
rh. finnur, að hann er stöðu sinni vax- 
inn. En frv. þetta ber þess ljóst vitni, 
að hann hefir dottað mjög við samningu 
þess, eða að hann hefir að öðrum kosti 
látið annan semja frv. fyrir sig og ekki 
gætt þess, hve illa og ófimlega hefir tek- 
ist til.

1 þessu frv. er það sagt, að Jón lands- 
bókavörður Jacobson eigi að taka að 
sjer verk dr. Jóns porkelssonar þjóð- 
skjalavarðar. pjóðskjalavörður er þó 
svo verkdrjúgur maður, að öðrum 
manni er ofvaxið að bæta á sig starfi 
hans. Hygg jeg, að allir muni játa, að 
hann sje engin liðleskja, jafnt óvinir 
hans sem vinir. (Forerh. SE: pað er ekki 
sagt í frv.). pað liggur í því, að annar 
maður geti auðveldlega bætt við sig 
starfi hans. Jeg veit ekki, hvort hæstv. 
forsrh. (SE) hefir athugað landsbóka- 
safnið, hvort þar muni nokkur afgang-
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ur starfskrafta. pað mun sönnu nær, að 
fremur þyrf'ti að bæta þar við 2—3 
mönnum í 3—4 ár til þess að kippa 
safninu í lag, svo mikið verk er þar 
óunnið fyrir hendi.

pað er fróðlegt að bera saman þetta 
frv. og frv. frá 1919. pá var það viður- 
kent af stjóminni, að ógerningur væri 
að kippa í burtu manninum og ætla 
landsbókaverði alt starf hans; heldur 
var svo gert ráð fyrir, að aðrir menn 
væru settir til að gegna störfum hans. 
pá átti að skipa sjerstakan bókavörð og 
sjerstakan skjalavörð, og auk þess 3 að- 
stoðarmenn við bókasafnið og einn við 
skjalasafnið.

Hjer kemur sú skoðun fram, að þessi 
störf sjeu svo náskyld, að vel megi bæta 
við bókaverði til að sinna skjölunum. 
Eins og sömu eiginleika og sömu kunn- 
áttu þurfi til þess að stýra bókasafni 
og skjalasafni. Jeg þarf ekki að rekja 
þessa fjarstæðu nánar; hv. 4. þm. Reykv. 
(MJ) sýndi með rökum fram á, að það 
er svo langt frá því, að hjer sje að ræða 
um skyld störf, að þau eru einmitt mjög 
óskyld. það er alt annað, önnur þekk- 
ing, annað lundarfar, sem þarf til þess að 
vera bókasafnsmaður og góður skjala- 
safnsmaður. •

pað vill svo vel til, að þessi málstað- 
ur er ágætlega rökstuddur í nál. alls- 
herjarnefndar 1919, sem er undirskrif- 
að af 2 núverandi þm., hv. þm. Mýra. 
(Pp) og hv. 1. þm. Eyf. (SSt). Auk þess 
átti sæti i þeirri nefnd Einar prófess- 
or Amórsson, sem er allra manna fróð- 
astur í þessum efnum. Auk þess er þar 
prentuð umsögn þjóðskjalavarðar og 
landsbókavarðar. Leggja þeir báðir á 
móti sameiningu embættanna, skjala- 
vörður mjög eindregið, landsbókavörð- 
ur nokkuð hikandi. Hann játar, að hann

hefði verið því meðmæltur fyrir 20 ár- 
um, en nú væru störfin svo margvisleg 
og aukin, að það sje alls ekki tiltæki- 
legt. par er og það tekið fram, sem hv. 
4. þm. Reykv. (MJ) drap á, að sjald- 
hittir væru þeir menn, sem væru hvort- 
tveggja í senn, góðir bókasafnsmenn og 
góðir skjalaverðir.

Sameiningin er varasöm; er mjög 
hætt við, að sami maður verði aldrei 
fær um að gegna báðum störfunum og 
verði því ónýtur að hálfu leyti.

f>á vil jeg víkja að spamaðinum. Frv. 
gerir ráð fyrir 9500 kr. spamaði, en 
of hátt munu launin þar reiknuð, eftir 
því sem nú stendur, en auk þess má 
minna á yfirlitið frá 1919. par er lands- 
bókaverði gert 5200 kr. í laun, skjala- 
og bókaverði samtals 7 þús. kr., þrem 
bókavörðum samtals 7500 kr. og að- 
stoðarbókaverði 2500 kr., eða samtals 
22200 kr. fyrir hæði söfnin. En nú á 
landsbókavörður að hafa 5000 kr., 3 
bókaverðir hver 2500 kr., eða til sam- 
ans 7500 kr., þjóðskjalavörður 5000 og 
aðstoðarskjalavörður 2500 kr., eða sam- 
tals 20000 kr. Sparnaðurinn er því 2200 
kr. eyðsla. Gangi frv. þetta fram, er 
vanþekking i stað þekkingar látin 
stjórna dýrmætustu söfnum landsins, og 
hæstv. kenslumálaráðherra lætur sjer 
ekki einu sinni nægja að tala háðulega 
um forstöðumenn safnanna, kalla þá 
grúskara, heldur vill hann lika með lög- 
um ákveða það, að vanþekkingin verði 
þar öllu ráðandi. — En afleiðing þess 
mundi auðvitað sú, að bæði söfnin yrðu 
vanrækt. Skjöl týndust, stjóm bóka- 
safnsins yrði ljeleg, bækur yrðu keypt- 
ar af litlu viti og alt hrömaði og alt 
skemdist. —Er engin þörf að prjedika 
það fyrir stjóm landsins og alþingis- 
mönnum, hve dýrmæt og nauðsynleg
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söfn vor eru. pesskonar fræðslu þurfa 
börn í bamaskólum. En auk vansæmd- 
arinnar yrði lika um peningatjón að 
ræða, og það tröllaukið fjártjón.

Ætti stjórninni að vera það vitanlegt, 
að tví- og þrigildir menn eru ekki á 
hverju strái, enda litil likindi til, að 
stjórnin vildi nota slika menn, þó ein- 
hverjir væru. Hefi jeg nú um nokkur 
ár boðið henni einn slíkan, en hún hefir 
ekki viljað þiggja.

En annars vil jeg benda hæstv. stjórn 
á það, að hún er ekki sett til þess að 
spara nje til þess að einblína á vissa 
hluti skynsemdarlaust, heldur er henni 
ætlað að verja fje landsins sem vitur- 
legast. Sje viturlegt að spara, á hún að 
gera það, en sje viturlegra að verja fje 
til einhvers, er ekki síður skylda lienn- 
ar að framkvæma það. Má og þess gæta, 
að þótt spamaður sje fyrir landssjóð- 
inn að svifta menn atvinnu, þá kemur 
sá spamaður niður á þeim einstakling- 
um, sem fyrir sliku verða, og getur því 
oft orðið vafasamur.

Enn er þess að gæta um sparnaðinn 
við frv. þetta, að hann verður enginn 
fyr en að 10—20 árum liðnum, þegar 
menn þessir eru fallnir frá.

Hefir forsætisráðherra boðið öðmm 
manninum ljettara starf, en hann vildi 
ekki þiggja. Raunar er ekki í frv. getið 
um það, að mennirnir skuli vera í em- 
bættum sínum áfram, heldur aðeins i 
aths.; en sá mun þó tilgangurinn, að 
þeir haldi þeim.

Sparnaðarherópið verður því heldur 
hjáróma, þegar það byggist eingöngu á 
sparnaðarvon úti í framtíðinni, sem 
ekki getur ræst fyr en eftir 10 ár. Er 
því ekki rjett að hreyta í oss ónotum, 
þótt vjer gerum ekki mikið úr slikum 
vonum og álítum nauðsynlegra að

verja þingtímanum til að reyna að bæta 
atvinnuvegi þjóðarinnar heldur en 
skeggræða um hjegóma þennan.

Má vera, þótt vjer sjeum ráðlitlir, að 
jskynsamlegar ástæður vorar bergmáh 
jafnvel og sparnaðarvonir hæstv. ráð- 
herra og svigurmæli.

Forsætisráðherra (SE): Jeg skil ekki 
vel vandlætingasemi hv. þm. Dala (BJ). 
Ef hann læsi athugasemdir frv., mundi 
hann sjá, að þar er alls ekki um það 
að tala að neyða embættinu upp á lands- 
bókavörð, en hins vegar hefir hann sagt, 
að hann sæi engin vandkvæði á því að 
sameina embættin. Háttv. þm. skilur 
heldur ekki, að með frv. þessu — og 
hinum líka — er verið að sniða fram- 
búðarstakkinn fyrir þessa þjóð.

Hann er með vandlætingasemi yfir 
því, að sparnaðurinn á svo langt í land, 
en þá væri gaman að heyra það, hvort 
háttv. þm. er með því, að maðurinn 
verði settur á biðlaun, svo spamaður- 
inn komi strax.

pað væri auðvitað æskilegt að geta 
haft sem flesta sjerfræðinga á öllum 
sviðum, en fjárhagur þjóðar vorrar 
leyfir það • ekki, og hjer álít jeg þess 
heldur ekki þörf; framtíð safnanna er 
vel trygð, þótt yfirumsjón þeirra sje 
falin einum manni, en spamaðurinn er 
auðsær. Jeg sje, að háttv. þm. brosir, 
en jeg get sagt honum það, að viða 
mundi brosað að erindisbrjefi hans, ef 
það heyrðist utan þessa sals, því að það 
er eingöngu um það að spara ekki, held- 
ur einungis greiða fje úr landssjóðn- 
um. (BJ: Jeg sagði að greiða fje vitur- 
lega). En annars em fjármálaræður hv. 
þm. Dala. svo vel þektar, að óþarfi 
er að fjölyrða um þær. Er öllum vitan- 
legt, að hv. þm. er með þeim ósköpum 
fæddur, að hafa ekkert vit á fjármálum.
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Sveinn Ólafsson: Jeg hefi að þessu 
ekkert lagt til um embættafækkunina 
og engri afstöðu lýst til sparnaðarfrv. 
stjórnarinnar; þykir mjer því rjett að 
láta nokkur orð fylgja þessu síðasta frv. 
í röðinni.

Mig furðar að heyra jafnáköf og ein- 
dregin mótmæli og hjer hafa fram kom- 
ið gegn frv., sjerstaklega er gætt er 
þess áhuga um fækkun og sameiningu 
embætta, sem fram kom á síðasta þingi, 
og eindreginna krafna almennings um 
þetta sama í mörgum þingmálafundar- 
gerðum margra sveita og hjeraða. parf 
enginn á því að villast, að þjóðin heimt- 
ar meiri hagsýni í launaveislum til opin- 
berrar starfrækslu.

Auðvitað er það, að altaf verður áhta- 
mál, hvar byrja skuh og hverjir fyrst 
skuli víkja sæti, og fer það eftir álitum. 
Vil jeg strax geta þess, að æskilegra 
hefði mjer þótt, að byrjað hefði verið á 
afnámi annara embætta en sýslumanna, 
að minsta kosti jafnhliða þeim, og meira 
hefði það verið í samræmi við óskir 
þjóðarinnar, að afnumin hefðu verið 
sum embættanna hjer í Reykjavík, og 
fremur mundu þau mega missa sig en 
embætti í fjarlægum og strjálbygðum 
landshlutum, því að þar er verkahring- 
ur embættanna yfirleitt stærri og þörfin 
meiri. pó vil jeg lýsa því yfir, að jeg 
tel fækkun sýslumaiínsembættanna for- 
svaranlega og afnám allra þeirra em- 
bætta, sem stjfrv. ræða um, og mun 
jeg fylgja þeim öllum, í þeirri von, að 
frekari fækkun embætta og opinberra 
starfsmanna hjer í Rvík fari á eftir 
en þeirra þriggja, sem fyrirliggjandi frv. 
ræða um, svo sem hæstv. stjórn einnig 
hefir lýst áhuga á.

Jeg vil þó geta þess, að afnám eins 
af embættum þessum er mjer við-

kvæmt mál vegna aldurs þess og endur- 
minninga þeirra, sem við það eru bundn- 
ar. Á jeg við biskupsembættið, sem jeg 
líka tel óaðskiljanlegt þjóðkirkjunni. En 
enga hættu álít jeg trúarlífi voru stafa 
af niðurlagningu þess, ef sú skipun er 
gerð á starfi vigslubiskupa, sem hæstv. 
stjóm hefir bent á við 1. umræðu máls- 
ins. Skal jeg eigi fjölyrða frekar um 
þetta að sinni. En það vom 2 atriði 
hjá hv. þm. Dala. (RJ), sem jeg hnaut 
við. Er jeg ekki sammála hv. þm. i því, 
að núverandi stjórn hafi ekki verið skip- 
uð til að spara. Hún var einmitt til þess 
skipuð. Sparnaðarraddimar vora há- 
værar á síðasta þingi, og stjómin var 
einmitt skipuð þegar spamaðaraldan 
reis sem hæst. Var þessu eigi aðeins 
haldið að stjóminni af stuðningsmönn- 
um hennar, heldur kom það og fram í 
stefnuskrárræðu hæstv. forsætisráð- 
herra og við meðferð hinna svo nefndu 
sparnaðarfrv.

Hitt atriðið í ræðu hv. þm. hneyksl- 
aði mig þó meira. Hann hjelt því fram, 
að sparnaðartilraunir stjómarinnar með 
afnám embætta leiddu til atvinnuleysis 
í landinu, líklega fyrir embættismenn 
og embættismannaefni. Var helst að 
skilja svo, sem þeir mundu fara á sveit- 
ina. Sýnist af þessu, sem hv. þm. liti 
svo á, að embættin sjeu til fyrir em- 
bættismennina, en ekki fyrir þjóðfje- 
lagið.

En þvi trúi jeg ekki, að nokkur þess- 
ara manna, þótt úr embætti sínu færi, 
þyrfti að verða þurfalingur eða öðram 
að byrði, enda eigi ólíklegt, að eftirsókn 
eftir embættisnámi rjenaði, ef skynsam- 
leg fækkun embætta væri lögleidd.

Skal svo ekki fjölyrt meira um þetta; 
jeg vildi aðeins lýsa framangreindri að- 
stöðu minni til frv. þeirra, sem fram
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eru komin um fækkun og sameiningu 
embætta.

Bjarni Jónsson: pað var unaðslegt 
að hlusta á ræðu háttv. 1. þm. S.-M. 
(SvÓ) og yfirlit hans yfir sparnaðar- 
frumvörp stjórnarinnar og umræðumar 
um þau. Hann komst að þeirri niður- 
stöðu, að háværar spamaðarraddir 
hefðu borist hingað utan úr sveitum, 
um niðurlagning emhætta o. fl„ jafn- 
vel úr mínu kjördæmi. Jeg las nú ný- 
lega fundargerð úr Dalasýslu, er fer 
i þveröfuga átt, og er þar krafist, að 
þeir fái að halda embættismönnum sin- 
um í friði í embættum þeirra. Er það 
og augljóst, að þeir vilja halda menn- 
ingaráhrifum þeirra innan hjeraðs. Alt 
sparnaðarhjal þessa þingmanns er jafn- 
an á einn veg viturlegt, því hann greiðir 
venjulega atkvæði á móti öllum greiðsl- 
um, jafnt hinum nauðsynlegustu og lög- 
skipuðu sem öðrum, nema fjárveitingu 
til tveggja hreppstjóra, en þeir voru 
líka af Austurlandi.

pá sagði sami háttv. þm„ að þessi 
stjórn hefði verið skipuð til þess að 
spara. Við munum báðir hafa verið í 
samvinnu til að styðja þessa stjórn, og 
ætti jeg því líka að hafa dálitla ástæðu 
til að vita eitthvað um það, til hvers 
stjórnin var skipuð. þegar jeg styð ein- 
hverja stjóm eða lofa hlutleysi, hefir 
það jafnan verið með þvi skilyrði, að 
það yrði ekki „monomania“ hjá henni 
það eitt — að spara. Er það allóheppileg 
sýki á stjóm. Jeg hefi aldrei sagt, að 
stjórnin ætti ekki að spara, heldur að 
hún ætti að verja fje landsins viturlega.

Jeg er ekki með þvi marki brendur 
að vilja kitla eyru kjósenda minna með 
því að láta sífelt hljóma orðið spamað- 
ur, sparnaður, eða það að spara hjer í

þingsalnum. Sparnaður getur oft verið 
skaðlegur, þegar mikil umsvif eru höfð 
við að spara krónuna, en á öðrum svið- 
um er miljónum fleygt með aðgerða- 
leysi eða heimskulegum aðgerðum, þeg- 
ar hættur utan úr heimi þröngva at- 
vinnuvegum vorum. pað ætti fremur að 
vera verksvið stjórnarinnar að varðveita 
traust landsins og rjetta við gengi ísl. 
krónunnar. Um það er meira vert. pá 
var það annað atriði í ræðu háttv. þm. 
S.-M„ þar sem hann hafði það eftir 
mjer, að væru umrædd embætti lögð 
niður, yrðu hlutaðeigandi embættis- 
menn að ómögum. par sleit hann orð 
mín úr samhengi, og veit jeg, að skrifar- 
arnir hafa tekið orð mín rjett upp, þótt 
hv. 1. þm. S.-M. hártogi þau, heldur 
klaufalega auðvitað, en þó skár en bú- 
ast mátti við úr þeirri átt. Jeg hefi aldrei 
haldið því fram, að embættin væru til 
orðin fyrir mennina; en hitt er það, að 
jeg og þeir, sem vilja vera heiðarlegir 
menn i meðferð sinni á starfsmönnum 
landsins, lítum svo á, að þegar menn eins 
og t. d. dr. Jón porkelsson skjalavörð- 
ur eru búnir að vinna langt og mikið 
starf og' slíta sjer út í embættum um 
20 ára skeið, eigi ekki að kasta þeirn 
út á gaddinn eða gera þeim þá smán 
að telja embætti þeirra óþörf. (Forsrh. 
SE: Jeg hefi alls ekki talað um að kasta 
þeim út á gaddinn). Jeg sagði það held- 
ur ekki, en þó má skilja frv. þannig, 
er þetta er ekki trygt í texta þess.

Hæstv. mentamálaráðherra talaði um 
það meðal annars, að jeg væri fæddur 
með þeim ósköpum að bera eigi skyn- 
bragð á fjármál, og jeg hefi heldur ekki 
haldið sjálfum mjerframáþeimsviðum; 
jeg hefi ekki sóttumbankastjóraembætti 
eða kept um ráðherrastöður, en jeg veit, 
að hæstvirtur mentamálaráðherra og
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þeir frændur eru fjármálamenn á sinn 
hátt. (Forsrh. SE: Jeg mintist ekkert á 
ætt). Satt er það, en hæstv. mentamála- 
ráðherra talaði um, að jeg væri fædd- 
ur með þessum annmörkum, og það hef- 
ir maður úr ætt. (Forsrh. SE: pað er 
satt). pá er rjett mælt hjá mjer, nema 
nú eigi að sundurgreina fæðing og ætt- 
erni, en sameina söfnin. Að öðru leyti 
ætla jeg ekki að fara i mannjöfnuð við 
hæstv. forsrh., en ætla að geyma það 
þar til síðar og lofa honum þá að eiga 
fyrri leikinn.

Jeg skal játa, að jeg hefi alt að þessu 
eigi skilið fyrirætlanir stjómarinnar 
um þennan stakk handa þjóðinni. En 
nú fyrst skil jeg, hvað hæstv. forsrh. 
vill með allan þennan vonarpening hjer 
inn í þingið (sem sje umrædd stjómar- 
frumvörp); mun hann ætla að vinna voð 
úr ullinni og sníða siðan úr voðinni og 
sauma þjóðinni þar framtiðar-tóskap- 
arslakk þann, er hann talaði um. Væri 
því óhætt að lofa embættafækkuninni 
og þessum sparnaðarmálum öðrum að 
liggja í láginni næstu 20 árin, meðan 
hann situr að þessum skraddarastörfum.

Magnús Jónsson: Jeg þarf ekki að 
svara ræðu hæstv. forsrh. mörgum orð- 
um. Fanst mjer hún ekki þess verð, þótt 
hann ætlaði að drekkja mjer í freyð- 
anda einum og orðagjálfri. petta ósjálf- 
ræði hæstv. forsrh. (SE) byrjaði hjer í 
gær og er nú lakara í dag. Menn munu 
enn hafa í minni frá því i gær, t. d. það, 
sem hann var að tala um, að stjórnar- 
ráðið ætti að hafa eftirlit með rjett- 
trúnaði í landinu og að syndin væri hið 
elsta í heiminum. Mundi hann á flestum 
kirkjuþingum hafa verið dæmdur sek- 
ur villutrúarmaður fyrir þau ummæli.

Hæstv. forsrh. brá mjer um það að
Alþt. 1923, C. (35. löggjafarþing).

vera ætíð á móti öllum spamaði, 
hvernig sem honum væri háttað. Er 
það satt að því leyti, að ef hjer mega 
engar stöður vera eða embætti, er beri 
vott um, að hjer búi menningarþjóð, er 
jeg á móti þess háttar sparnaði. Jeg 
mun ekki vera með þeim ráðstöfunum, 
sem eru þess eðlis, að ef áfram er hald- 
ið, hljóti þær að skilja við þessa fomu 
menningarþjóð sem menningarsnautt 
fiskiver. pað er óþarft að vitna í 10— 
20 sjerfræðinga við stofnanir hjer. Slikt 
tíðkast með stórþjóðunum, en við höf- 
um ekki efni á þvi. En þó að við reyn- 
um að hafa hjer vísi að slíku, þó að við 
gerum okkur ekki að skyldu að kæfa 
hvern .vísindamann í afgreiðslu dag- 
legra anna á söfnum og slíkum stöðum, 
get jeg ekki sjeð, að það sje svo mikil 
goðgá, sem hæstv. kenslumálaráðherra 
(SE) sýnist þykja það.

pað er máskeekki heimtandi af hæstv. 
forsrh., að hann kunni að reikna, en þá 
ætti að mega ætlast til slíks af hæstv. 
fjármálaráðherranum. Og vil jeg nú 
biðja hann að reikna, hvort 5500 kr. 
laun geri nú, með 60% dýrtíðaruppbót, 
9500 kr.? Ef nú svo skyldi reynast, sem 
jeg hygg að sje, að hjer skakki meira en 
1000 krónum, hvar er þá geipan hæstv. 
forsrh. um, að reiknað sje með þeim 
tölum, sem nú gilda?

Sveinn Ólafsson: pað er aðeins lítil 
athugasemd, sem jeg vildi kom með. 
Háttv. þm. Dala. (BJ) vildi vefenga, að 
úr fjarlægum sveitum landsins hefðu 
háværar kröfur borist um spamað, og 
jafnvel neita því, að Dalamenn styddu 
kröfurnar um embættafækkun.

pessa kenningu háttv. þm. held jeg 
rjett að athuga nánar, og það vill svo 
vel til, að jeg hefi hjer i höndum fund-

4
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argerð úr Dalasýslu frá janúar næstl., 
sem sker úr um þetta. par standa 
meðal annars þessi orð:

„... .Fundurinn telur líklegt, að bet- 
ur megi nota starfskrafta ýmsra em- 
bættismanna í Reykjavík, og að sam- 
eina megi þar ýins skyld embættisstörf 
og draga úr starfsmannahaldi við ýms- 
ar opinberar stofnanir til sparnaðar. — 
Samþykt í einu hljóði.“

Og í öðru lagi:
„Fundurinn skorar á Alþingi að 

draga sem mest úr fjárveitingum úr 
ríkissjóði, nema til samgöngubóta og til 
að auka framleiðsluna i landinu. Sjer- 
staklega leggur hann áherslu á, að sem 
minstu fje sje varið til styrkveitinga 
og bitlinga til einstakra manna. Sam- 
þykt með ölluni greiddum atkvæðum.“

Svona líta þá Dalamenn á þetta mál 
og koma þarna í baksegl við hv. þin. 
petta samþykkja bans elskulegu kjós- 
endur, og virðast mjer þeir höggva all- 
nærri í síðari tillögunni. Jeg mátti til 
að drepa á þetta; að öðru leyti ætla jeg 
ekki að lengja uinræðurnar, með því að 
hv. þm. er fjarstaddur.

I
Forsætisráðherra (SE): Jeg ætlaði 

aðeins að drepa á, að það er fjarstæða 
hjá háttv. 4. þm. Reykv. (MJ), er hann 
er að tala um, að Iandið verði að menn- 
ingarsnauðu fiskiveri, ef niður verða 
lögð embætti þau, er stjórnarfrumvörp- 
in fjalla um. Get jeg alls eigi sjeð neina 
hættu á, að svo fari, þótt þau verði að 
lögum. Tel jeg þetta þvi hina mestu 
fjarstæðu. En út í hitt ætla jeg ekki 
að fara, er hv. þm. sagði, að stjórnin 
ætlaði sjer að líta eftir rjetttrúnaði og 
kirkjuhaldi í landinu, eða neitaði þvi, 
að syndin væri gömul.

par sem jeg sje, að þm. hefir svo

miklar mætur á því, sem gamalt er, 
skil jeg, að hann vill ekki þess vegna 
leggja niður biskupsembættið og önnur 
þau embætti, sem hjer er farið fram 
á, og þó að mjer hafi verið kent, að 
syndin væri eitt hið elsta i heiminum, 
vil jeg spyrja þm., hvort hann vildi 
samt ekki reyna að draga úr áhrifum eða 
losna við erfðasyndina, ef þess væri 
kostur.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 16 shlj. 

atkv. og til allsherjarnefndar með 14 
shlj. atkv.

Á 32. fundi í Nd., þriðjudaginn 3. 
apríl, var frv. tekið til 2. u m r. (A. 
17, n. 144 og 157).

Frsm. meiri hl. (Magnús Guðmunds-
son): Jeg sje ekki ástæðu til að vera 
margorður um þetta frV. pað er leitt, 
að hæstv. forsrh. (SE) skuli ekki vera 
viðstaddur, en það gerir ekkert til vegna 
þess, sem jeg ætla að segja, því að jeg 
mun ekki veitast að frv., svo sem auð- 
sætt er af nál.

Meiri hluti nefndarinnar áleit rjett- 
ara að orða frv. svo, að embættin væru 
sameinuð, heldur en að annað embættið 
skyldi lagt niður. En það getur ekki 
orðið neitt kappsmál milli hæstv. stjórn- 
ar og meiri hl., því að hvorttveggja 
kemur í sama stað niður. þegar annað 
embættið losnar, á sá, sem situr í hinu 
embættinu, að bæta því við sig. En vilji 
hann það ekki, verður að setja mann í 
lausa embættið eða veita það með því 
skilyrði, að hann bæti við sig hinu em- 
bættinu, þegar það losnar. Niðurstaðan 
verður því hin sama sem eftir stjfrv.,
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en samkvæmt þessu verður aftur að 
breyta fyrirsögn frv.

Meiri hl. áleit líka rjett, að þessi lög 
gangi í gildi þegar í stað. Menn vita ekki, 
nema dauða annarshvors þeirra embætt- 
ismanna, sem hjer ræðir um, geti borið 
að mjög bráðlega, og að minsta kosti 
spillir þetta ákvæði ekki.

Um nál. hv. minni hl. þarf jeg ekki 
að fara mörgum orðum; þykir mjer 
hann ærið stórorður, þar sem hann seg- 
ir, að vonandi geri Alþingi ekki „hinu 
íslenska ríki þá hneisu, það menning- 
artjón og þann fjárhagslega skaða, sem 
afnám þjóðskjalavarðarembættisins 
væri“. Ef til vill rökstyður hv. minni 
hl. (MJ) þessi orð sín svo vel, að hann 
geti sannfært hv. deildarmenn. En jeg 
hefi ekki niikla trú á því.

Frsm. minni hl. (Magnús Jónsson):
Mjer kom nokkuð á óvart, að mál þetta 
skyldi vera á dagskrá í dag, og hefði 
jeg gjarnan viljað geta búið mig betur 
undir það. En þegar jeg sá, að stjómar- 
skrárfrv. var á undan, þóttist jeg viss 
um, að þetta mál mundi ekki komast 
að. Hef jeg því ekki gengið eins vel frá 
framsögunni og jeg hefði óskað.

Jeg kvartaði undan því við 1. umr. 
þessa máls, að hæstv. stjórn hefði lagt 
litla vinnu í að skýra það fyrir Alþingi. 
Störf þeirra manna, sem hjer ræðir um, 
hafa verið unnin svo mjög í kyrþey, að 
þess er ekki að vænta, að mönnum sje 
alment kunnugt um þau. Hæstv. stjóm 
hefir þó þótt nægilegt að færa þá ástæðu 
fyrir þessu frv., að embætti þessi væru 
svo náskyld, að einum manni væri ekki 
ofvaxið að annast þau bæði. Hv. meiri 
hl. hefir þrætt nákvæmlega götu stjóm- 
arinnar, án þess að færa nokkur rök 
fyrir þessari staðhæfingu. Nál. er ekki

nema örfáar línur, og allar ástæðurn- 
ar, sem hann færir fyrir sínu máli, eru 
þessar sömu, að „störf skjalavarðar og 
bókavarðar eru naumast svo sundur- 
leit eða óskyld, að eigi finnist maður, 
sem geti gegnt báðum störfunum, svo 
að viðunandi sje“. petta er álit hv. meiri 
hluta, en engin rök eru þó færð fyrir 
því. par er ekki greint, hver störfin eru 
og hvemig í því liggur, að þau eru svona 
náskyld, þó að það hafi verið vefengt 
með skýrum rökum við 1. umr. (M. G.: 
Astæðurnar em í stjfrv.). Já, einmitt 
þessi sama staðhæfing, án þess að reynt 
sje til að rökstyðja hana. — Eftir þess- 
ari röksemdarfærslu má segja alla skap- 
aða hluti. pá mætti alveg eins halda því 
fram, að störf presta og lækna eða sýslu- 
manna og verkfræðinga væru svo ná- 
skyld, að auðveldlega mætti sameina 
þau. Ef menn mega velta frá sjer sönn- 
unarskyldunni, geta menn haldið fram 
hvaða fjarstæðu sem er og haft enda- 
skifti á allri tilverunni. Auðvitað getur 
þetta verið rjett og satt, þó það hafi ekki 
verið rökstutt, og er þvi ekki nægileg 
ástæða til að fella frv., að ekki hafa 
verið færð rök fyrir því.

Hv. frsm. meiri hl. (MG) fór fáum 
orðum um frv., svo að jeg þarf í raun 
og veru ekki að svara ræðu hans. Jeg 
veit ekki hug hv. deildar til þessa frv., 
en þó get jeg ekki skilið, að hún hafi 
látið töfrast eða sje snortin af ástæð- 
unum í stjfrv. eða nál. meiri hl. Jeg 
treysti mjer ekki heldur til að töfra hv. 
deild og hef ekki hugsað mjer að gera 
það, en þó hefi jeg leitast við að sýna 
fram á í nál. mínu, að ástæður þessar 
eru ekki eins óyggjandi og hæstv. stjóm 
og hv. meiri hl. halda fram. Jeg skal 
taka það fram, að þó að jeg fari þess- 
um orðum um nál. hv. meiri hl., vil
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jeg ekki með þeim kasta nokkurri rýrð 
eða lítilsvirðingu á þá menn, sem hafa 
skrifað undir það. pað er fjarri mjer. 
En þar sem einmitt svo skýrir og greina- 
góðir menn hafa fjallað um þetta og 
ekki komið með betri ástæður fyrir máli 
sínu, er það rík sönnun fyrir því, að 
ekki er auðið að færa veigameiri rök 
til stuðnings frv. Má því fastlega ætla, 
að nál. meiri hl. og ræða hv. frsm. 
(MG) sje tæmandi í þessu efni.

Menn ætla nú ef til vill, að svo mikið 
autoritet fylgi meiri hlutanum, eink- 
um þar sem 4 nefndarmenn eru á sama 
máh gegn einum, að ekki sje gerlegt 
að leggjast á móti frv. En þá vil jeg 
leyfa mjer að vísa til álits mentmn. 
1919, er lagði í einu hljóði á móti því, 
að þessi embætti yrðu sameinuð. pað 
er ekki til að kasta rýrð á þá nefnd, 
sem jeg á sjálfur sæti í, þó að jeg segi, 
að menn geti vænst meiri þekkingar í 
þessum efnum hjá mentmn. Og' þetta 
sýnir ljóslega, að ekki er einhlitt að fara 
eftir autoriteti einhverrar nefndar, því 
að tvær nefndir geta lagt hvor á móti 
annari.

Jeg býst við, að hv. deildarmenn hafi 
lesið nál. minni hl. á þskj. 157, og veit 
jeg því ekki, hversu langt jeg á að fara 
út í að rekja ástæður mínar til þess, að 
jeg legst á móti þessu frv. pó verð jeg 
að fara nokkrum orðum um þær.

pað er þá fyrst, hve ákaflega dýr- 
mætar og merkilegar stofnanir þessj 
2 söfn eru. Ef þau væru sett á uppboð 
og seld, gæti jeg trúað því, að þau reynd- 
ust miljóna virði, jafnvel tuga miljóna. 
Og þó verða þessi söfn ekki metin á 
þennan veg. pað er svo um marga hluti, 
að menn geta ekki fengið eins mikið 
fyrir þá eins og þykir varið í að eiga þá. 
Við þessi söfn þarf mikla natni og ná-

kvæmni til þess að varðveita þau gegn 
skemdum. pað þarf að vanda mjög til 
geymslu þeirra og hafa ríkar gætur á, 

"að handrit og bækur skemmist ekki 
eða drafni niður. Landsmenn verða að 
vita, að þar sjeu menn, sem hfa í þess- 
um söfnum, bera þau fyrir brjósti og 
gæta þeirra með nákvæmni og alúð. 
Sje misbrestur á þessu, getur það valdið 
tjóni, sem ekki verður metið til launa 
yfirskjalavarðar, heldur getur verið 
óbætanlegt.

Annað aðalverk þeirra manna, sem 
stjórna söfnunum, er að sjá uin, að þau 
geti orðið að sem mestu gagni. Og þeg- 
ar kemur til þessa, get jeg ekki með 
nokkru móti verið sammála hæstv. 
stjórn og hv. meiri hl., að það geti far- 
ið vel úr hendi með þvi að svifta annað 
safnið yfirmanni sínuni.

Jeg kannast ekki við að hafa notað of 
stór orð í nál. mínu. pað er ekki hneisu- 
laust að hafa ekki sjerstakan yfirmann 
við skjalasafnið. pað er álitið sjálfsagt, 
að hvert menningarriki hafi ákveðnar 
stofnanir, er taka mætti upp í skilgrein- 
ingu á, hvað er menningarríki og hvað 
ekki ?

Og meðal þessara stofnana eru ein- 
mitt slík söfn: ríkisbókasafn, ríkis- 
skjalasafn, þjóðmenjasafn o. s. frv. En 
með þessu frv. er í raun og veru verið 
að afnema skjalasafnið sem sjálfstæða 
stofnun og gera það að seh frá Lands- 
bókasafninu.

1 þessu efni verður að vitna i það, 
sem ólygnast er, en það er reynslan. 
Við þjóðskjalasafnið hefir hvorttveggja 
verið reynt: að hafa sjerstakan yfir- 
mann við það og láta það vera undir 
landsbókaverði. 1 fyrstu var það undir 
stjóm landsbókavarðar. Fram undir 
aldamót var safnið eins og þroskahtið
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barn í reifum, fór ekki fram og lifði 
varla nema á pappímum. En þegar sjer- 
slakur yfirmaður var skipaður við safn- 
ið um aldamótin, skifti þegar um. Eftir 
að hafa verið fjórðung aldar undir 
stjórn eins og sama mannsins er það 
komið upp i 20—30 þús. nr. og orðið 
marga miljóna króna virði. petta hefir 
hafst upp úr launum þessa manns. En 
nú er sú ályktun dregin af þessari 
reynslu, að ekki sje lengur þörf á sjer- 
stökum yfirmanni við safnið. Jeg veit 
ekki, hvernig á að fara að læra af reynsl- 
unni, ef það er gert á þennan hátt.

það kynni að sýnast, að þörfin á 
skjalaverði sje ekki jafnbrýn sem áð- 
ur sökum þess, að nú eru skjölin öll 
komin á einn stað, en þess er að gæta, 
að safnið er nú orðið allstórt. Og það er 
hrein og bein fjarstæða að halda, að 
öllu sje lokið, þó að búið sje að koma 
öllum þessum plöggum saman á einn 
stað. Eftir er að skrásetja mest af þeim, 
og er það afskaplega mikið og vanda- 
samt starf og ómögulegt að inna það 
af hendi nema fyrir nákunnuga menn. 
Er fjarstæða að ætla landsbókaverði að 
gera þetta. því má svara, að undirtyll- 
urnar geti gert þetta. En þá er yfir- 
maðurinn ekki orðinn annað en „topp- 
fígúra“, sem hefir undir sjer illa laun- 
aða menn. En slíkt er mjög skaðlegt, 
þvi með því vex ábyrgðarleysið.

Jeg skal ekki fara út i það, hve óskyld 
störf þessara tveggja manna eru, þvi 
að það hefi jeg og hv. þm. Dala. (BJ) 
áður sýnt fram á; en sannleikurinn er, 
að þau eru ekki skyld að öðru en því, 
að bæði eru í sama húsinu, en á því 
mun líka verða fljótlega breyting, þvi 
að landsbókasafninu veitir ekki af öllu 
húsnæðinu.

En öll innri skilyrðin eru gagnólik.

það þarf ekki aðeins að vera munur á 
þekkingu þessara manna, heldur og 
skapgerð (Karakter). Annar, landsbóka- 
vörðurinn, þarf að vera víðsýnn maður 
og „business“-maður. Hinn þarf fram- 
ar öllu að vera einhæfur við sitt starf, 
„specialisti“, sem sekkur sjer niður i 
það. Hjer verður því að vera upplags- 
munur, sem starfið eitt getur ekki 
skapað.

Með þessari sameiningu er því stofn- 
að til ills eins, og er það von min, að 
þingið feti í fótspor þingsins 1919 og 
hlaupi ekkert gönuskeið í þessu, sem 
seinna mundi þykja leiðindi og hneisa 
að.

ForsætisráSherra (SE): Jeg vil þakka 
háttv. meiri hl. undirtektir hans. Hefi 
jeg ekkert á móti orðabreytingum hans, 
því að meiningin er hin sama og stjfrv., 
sem sje sú, að hvorugur mannanna 
þurfi að taka við hinu embættinu, er 
það losnar, nema hann vilji.

Háttv. 4. þm. Reykv. (MJ) þótti ástæð- 
ur frv. stuttar og Ijelegar. En ástæð- 
urnar voru ekki hafðar lengri sökum 
þess, hve málið var ljóst fyrir alla óaf- 
vegaleidda menn; sjest það og, að rök- 
stuðning frv. er næg, þegar maður hef- 
ir lesið nál. hv. þm. Margar af ástæð- 
um hans koma málinu ekkert við, t. d. 
það, að hjer sje að ræða um dýr söfn. 
Stjórnin efast ekkert um það, en aðal- 
atriðið fyrir henni var það, að jafn- 
trygt væri að hafa einn góðan mann 
fyrir báðum söfnunum eins og að búa 
hjer til tvær stöður.

þá sagði hann, að í hverju sjálfstæðu 
riki þyrftu að vera sjerstök söfn, lands- 
bóka- og þjóðskjalasöfn og einhver 
fleiri. Jeg hefi nú aldrei heyrt, að til- 
vera þessara safna væri, einkenni „Su-
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verænitetsins". Háttv. þm. skýrir það 
sennilega betur. Aðalárás hans byggist 
á því, að skyldleikinn sje enginn á mill- 
um þessara starfa. En á það get jeg 
ekki fallist. Hvorttveggja söfnin eru þó 
fróðleiksbrunnar, sem vísindamennim- 
ir sækja til.

Hv. þm. talaði mikið um þann sál- 
fræðilega mismun, sem þyrfti að vera 
á miilum þessara manna. Landsbóka- 
vörður þyrfti að vera viðsýnn og 
„business“-maður, hinn aftur á móti 
„specialisti“. En ef þessu er svona var- 
ið, að það þurfi alveg sjerstaka sálar- 
hæfileika, sem því miður voru nú ekki 
sem skýrast afinarkaðir hjá hv. þm., 
þá leiðir af því, að auka þarf stórlega 
við tölu landsbókavarða á landsbóka- 
safninu sjálfu. Einn þarf að sjá um 
handritin, sem þar eru enn, annar guð- 
fræðibækur o. s. frv. En þessi sundur- 
greining held jeg varla verði tekin til 
greina.

En annars er jeg óviss í, að þessi skil- 
greining hv. þm. sje rjett. Jeg held, að 
landsbókaverðir sjeu yfirleitt ekki vald- 
ir eftir því, hversu miklir „business“- 
menn þeir eru, miklu fremur tekið til- 
lit til vísindahæfileika þeirra. Eins held 
jeg, að ekkert sje á mótí þvi, að þjóð- 
skjalavörðurinn sje víðsýnn maður, því 
yfirleitt þykir það heldur kostur, hvaða 
störfum sem gegnt er.

pá gerði hann sjer mikinn mat úr 
þessari „toppfígúru“, sem ætti að stofna. 
Jeg veit ekki, hvað hv. þm. á við. Kall- 
ar hann núverandi skjalavörð „topp- 
fígúru“? Eða hvað?

pá segir hann, að að þessu sje hneisa, 
menningartjón og fjárhagslegur skaði. 
petta eru algerlega órökstudd gífuryrði. 
Mundi hann sannfærast um það, ef hann 
liti til annará þjóða, að það mundi ekki

þykja mikil störf, þótt stjórn þessara 
tveggja safna væri falin einum manni.

pá skildist mjer, að hann áliti, að 
þjóðskjalavörðurinn færi illa út úr þyí, 
ef frv. yrði samþvkt. En hvernig má 
það verða? Maðurinn heldur embættinu 
svo lengi sem hann vill og er ekki skyld- 
ur að taka hitt embættið að sjer, þótt
það losnaði.

Hann sagði, að safnið hefði tekið 
stórum framförum eftir að núverandi 
skjalavörður tók við því. Mjer kemur 
ekki til hugar að neita því, en þetta er 
honum engin sönnun. pað er undir 
mönnunum, sem forstöðuna veita, hver 
ávöxturinn af starfi þeirra verður, og 
þetta safn hefði sennilega tekið sömu 
framförum, þótt þessi maður hefði ver- 
ið forstöðumaður beggja safnanna.

Skal jeg svo ekki fjölyrða meira um 
þetta, því að málið er svo einfalt; að- 
eins vil jeg geta þess, að jeg veit ekki, 
hvar má spara, ef það er ekki hjer.

Bjarni Jónsson: Jeg heyrði hæstv. 
mentamálaráðherra (SE) svara þvi til 
við hv. 4. þm. Reykv. (MJ), að ástæður 
stjfrv. hefðu verið nægar. petta er rjett 
að því leyti, að fæst orð hafa minsta 
ábyrgð, og betra er að segja eina þjett- 
ingsvitleysu en margar.

En taka verð jeg undir orð hv. 4. 
þm. Reykv., þrátt fyrir ummæli menta- 
málaráðherrans, að til þessa starfa þarf 
ekki aðeins alt aðra mentun, heldur og 
alt aðra geðshöfn, önnur áhugamál og 
annað skaplyndi. Bókaverðir þurfa að 
vera menn margfróðir, með vítt yfirlit 
yfir bókmentir og vísindi, hafandi vak- 
andi auga á öllu, er fram fer í þeim 
greinum, og setja sig í samband við 
aðra sjer færari menn í hinum ýmsu 
greinum.
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Hefi jeg verið hjer frá 1894, og hefi 
jeg þó aldrei getað fengið bók um heim- 
speki á safninu, sem jeg átti ekki betri 
áður. Hjer hefir vantað menn með viti 
og þekkingu, en þó hefir þetta nokkuð 
skánað. Hefir og verið alt of lítill áhugi 
hjá þingi og stjórn að sjá um, að safnið 
verði handhægt og gott til notkunar.

pað er ekki rjett hjá hæstv. menta- 
málaráðherra, að það þurfi 2 bókaverði 
á landsbókasafnið af þvi að þar eru 
handrit. Hæstv. mentamálaráðherrann 
er einungis ekki svo hugkvæmur að 
koma auga á það, að það má flytja 
handritin yfir i skjalasafnið.

Skjalavörðurinn þarf hins vegar að 
vera fróður í íslenskri sögu og um ein- 
staka menn, svo að hann hafi grun um, 
hvar leita eigi að fjársjóðum, sem fólgn- 
ir eru hjer og þar. Hann þarf að vita 
vel, hvað vernda þarf, vera grúskari. 
Skapshöfnin þarf að vera alt önnur. — 
pýðir ekkert að reyna að berja þennan 
sannleik niður með fávísu hjali.

En rökin og rjett hugsun í þessu 
máli fara ekki í felur, þó að það geti 
verið, að meiri hl. verði með þessu frv. 
hjer i deildinni. Annars mun það sann- 
ast, að fleiri af þeim, sem við menta- 
mál hafa fengist og vit hafa á þessu 
máli, eru þeirrar skoðunar, að frv. sje 
til ills.

Skárri væri það lika sparnaðurinn, 
sem af því hlytist, þar sem engin manna- 
fækkun gæti átt sjer stað. Sá, sem tæki 
við Landsbókasafninu, hefði nóg að gera 
við að koma öllu í lag, þó að hann fengi 
10 vel launaða aðstoðarmenn. Um pjóð- 
skjalasafnið er hið sama að segja, þó að 
þar sjeu þegar tveir góðir menn fyrir, 
honum til aðstoðar; þar er svo mikil 
vinna fyrir hendi. Hvemig færi þegar

bæði söfnin væru komin í hendur þessa 
eina manns, sem alt á að vita? J?á liða 
máske aldir svo, að ekki fjnnast mark- 
verð skjöl.

Hvernig færi fyrir bændum og for- 
ráðamönnum kirkjueigna, þegar þeir 
þurfa að finna skjöl og gamla máldaga? 
pau finnast ekki, af því að engin er for- 
staðan og enginn, sem veit hvar þau 
eru. Jeg geri ráð fyrir, að mönnum 
muni ekki finnast mikið til um þennan 
sparnað hæstv. stjórnar. (Forsrh. SE: 
Háttv. þm. segir, að annað safnið sje i 
óreiðu nú, þrátt fyrir sína forstöðu- 
menn). Jeg hefi sagt, að það stafaði af 
sparnaði, og jeg hefi ekki orðið var 
við, að hæstv. mentamálaráðherra hafi 
bætt neitt úr þvi. Einn starfsmaður úr 
Landsbókasafninu hefir skrifað um 
þetta i blað nýlega.

J?að getur verið, að hæstv. forsrh. 
álíti, að það komi fáir menn á þessi 
söfn. En jeg er kunnugur þessu; og um 
skjalasafnið veit jeg vel, því að margir 
menn utan úr sveitum hafa beðið mig 
að útvega afrit af skjölum úr safninu 
um ýms efni, og veita þeir þvi talsverða 
aðsókn. Annars þarf ekki að rökleiða 
þetta meira; það er þingmönnum svo 
augsýnilegt mál, og aðeins óspamaður 
að breytingunni, eins og sýnt er i nefnd- 
aráliti minni hl. J?ar er rjettilega bent 
á, að þetta embætti verði aðeins ofan- 
viðskeyting við söfnin. Ef til vill er 
þetta gert til þess að koma einhverjum 
vel þokkuðum manni úr öðru starfi ut- 
an af stjórnmálasviðinu í þessa stöðu, 
ofan við hina tvo, sem í raun og veru 
hljóta að veita forstöðu hvoru safni fyr- 
ir sig. Hann yrði þeim aðeins til ógagns 
og fótakefli þeim, sem þyrftu að nota 
sofnið. Hygg jeg, að ósparnaðurinn sje 
þá augljós.
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Frsm. meiri hl. (Magnús Guðmunds- 
son): Mjer finst ekki ástæða til þess 
fyrir háttv. frsm. minni hl. (MJ) að 
kvarta undan þvi, að meiri hl. skorti 
rök fyrir sínum málstað. pá ætti að vera 
þess ljettara fyrir hann að sækja málið. 
Hann hefir ætlað að töfra háttv. deild- 
armenn eða aðra áheyrendur með þessu, 
og ann jeg honum þess vel.

Jeg skal ekki tala um rökfærslu hv. 
minni hl„ en vil benda honum á, að 
ástæðurnar og rökin fyrir þessu máli 
hafa komið fram áður og eru í þing- 
tíðindum fyrri ára, svo að óþarft er 
að endurtaka þau hjer.

Háttv. þm. talaði um skjalasafnið, sem 
væri miljónavirði og yrði látið rotna 
niður, af því að það mundi verða nokk- 
urskonar sel frá Landsbókasafninu. 
petta er aðeins fjarstæða, og algerlega 
rangt, að slíkt leiði af þessu frv., þó það 
verði að lögum. Sama er að segja um 
hitt atriðið, að leggja eigi niður annað 
safnið. það er útúrsnúningur; samein- 
ingin gengur jafnt yfir bæði söfnin.

Jeg þarf ekki að svara hæstv. forsrh. 
öðru en því, að nauðsynlegt var að 
breyta frv. frá þvi, sem stjórnin gekk 
frá því. það var sem sje vitað, að hún 
ætlaðist ekki til, að sameiningin kæm- 
ist á fyr en annaðhvort embættanna 
losnaði, en ekki að þjóðskjalaverð- 
inum yrði varpað út á gaddinn. (Forsrh. 
SE: pað hefði engin stjórn gert, því að 
þá hefði hún brotið lögin). Nei, lögin 
væru ekki brotin, heldur tilgangur 
þeirra.

Ef frv. stjórnarinnar hefði orðið að 
lögum óbreytt, þá var skylt að leggja 
þjóðskjalavarðarembættið niður strax, 
og þá vai; skjalaverði kastað á gaddinn, 
sem þó ekki var tilætlunin.

Frsm. minni hl. (Magnús Jónsson): 
Hæstv. forsrh. byrjaði með því að 
þakka meiri hl. nefndarinnar fyrir vel 
unnið starf, og var það fallega gert af 
honum. pessi ánægja hæstv. forsrh. 
hlýtur þó að vera nokkuð beiskju bland- 
in, þar eð meiri hl. hefir orðið algerlega 
að umsteypa frv. stjórnarinnar og búa 
til nýtt frv. í þess stað. (Forsrh. SE: Nú 
finst mjer minni hl. vera kominn í mót- 
sögn við sjálfan sig). pað er engin mót- 
sögn. Niðurstaðan var að vísu sú sama 
í raun og veru. En því verður ekki neit- 
að, að frv. er nýtt eins og það kemur 
frá nefndinni. pað er því ófagur vitnis- 
burður, sem meiri hl. hefir gefið með 
þessu um vandvirkni stjómarinnar, að 
hann hefir ekkert getað notað úr frv. 
stjórnarinnar, jafnvel þótt hann vildi 
komast að sömu niðurstöðu. petta á jeg 
við með því, að gleði stjórnarinnar hljóti 
að vera dálítið beiskju blandin. Mjer 
finst, að jeg geti eins vel þakkað hæstv. 
forsrh. fyrir ræðu hans, því hann þræddi 
nákvæmlega alt, sem hann hafði áður 
sagt við 1. umr., og bar ekki nein ný 
rök fram.

Hann talaði um, að það hefðu verið 
afvegaleiddir menn, sem um þetta mál 
hefðu fjallað áður. pá hafa verið af- 
vegaleiddir menn í mentamálanefnd áð- 
ur hjer í þinginu 1919, eins og t. d. Ein- 
ar Arnórsson, Stefán Stefánsson, Jör- 
undur Brynjólfsson, Pjetur pórðarson 
og Einar Jónsson. Og þá hefir meiri hl. 
þingmanna í þessari hv. deild verið 
afvegaleiddur, því að þeir fjellust á álit 
þessa meiri hluta.

par sem hv. frsm. meiri hl. (MG) 
sagði, að deildarmenn mundu með at- 
kvæði sínu skera úr um, hvoru megin 
iökin væru, þá vil jeg benda honum á, 
að þetta er dálítið óvarlega mælt, því
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að þó að þetta kunni nú að ganga hon- 
uin í vil, þá hefir hann vafalaust oft 
þóst verða hins gagnstæða var. Hann 
hefir ugglaust stundum þóst hafa rök- 
stutt mál sitt vel, og orðið þó undir, 
er til atkvæðagreiðslu kom. pað er hver 
blindur í sjálfs sín sök, og svo einnig í 
því að meta rök sjálfs sín og andstæð- 
inganna.

Hæstv. forsrh. var að hrekja orð mín 
um, að það væri einkenni á sjálfstæðri 
þjóð að hafa sem fjölbreyttust söfn, og 
taldi, að við værum ekki færir um það, 
eins og stórþjóðirnar. En þetta hefi jeg 
aldrei sagt. Jeg sagði, að slík söfn væru 
einkenni á menningu þjóðarinnar, en 
talaði ekkert um sjálfstæði (eða Su- 
verænitet) í stjórnmálum. Hjer er 
heldur engu liku saman að jafna við 
stórþjóðirnar, þó að við höfum for- 
stöðumann fyrir hvoru þessara safna; 
aðrar þjóðir hafa sæg af mönnum, þar 
sem vjer höfum aðeins einn, og er þetta 
þvi ekki sambærilegt. pað er líkast því 
sem hæstv. forsrh. geti ekki hugsað 
nema í öfgum, að ef ekki sje hægt að 
komast af alveg án forstöðumanns, þá 
viljum við hafa sæg af specialistum. 
Jeg efast ekki um, að betra sje að hafa 
fleiri menn, ef hægt væri, eins og ann- 
arsstaðar er gert. En hitt eru öfgar og 
i hálfgerðu óráði talað, að við sjeum 
að apa eftir stórþjóðunum, þó við höf- 
um tvo forstöðumenn fyrir söfnunum.

pá var það ein fjarstæðan hjá hæstv. 
forsrh., er hann sagði, að jeg hefði ekk- 
ert talið sameiginlegt með söfnunum. 
Jeg taldi það þó til, að þau væru undir 
sama þaki, og er það sjálfsagt allmikil- 
væg röksemd. Hann talaði og um það, 
að bæði þessi söfn væru fróðleiksbrunn- 
ar miklir, og er það satt; en það sann- 
ar raunar ekki neitt af því, sem hann

Alþt. 1923, G. (35. löggjafarþing).

vildi sanna, því fróðleiksbrunnamir eru 
svo margvíslegir, að engum dettur i 
hug, að sami maður geti gripið yfir þá 
alla. Og eru rök hans yfir höfuð átak- 
anleg dæmi þess, þegar menn eru að 
verja það, sem er óverjandi. Væri hon- 
um því nær að játa hreinskilnislega, 
að frv. væri borið fram sem játning 
þess, að við hefðum ekki efni á að hafa 
forstöðumenn fyrir söfnum okkar, þó 
að það væri slæmt og mikill skaði, held- 
ur en að halda fram þeirri fjarstæðu, 
að söfnunum sje eins vel borgið, þó að 
þau vanti forstöðumenn.

Hæstv. ráðh. spurði, hvers vegna jeg 
hefði kallað þetta samsteypuembætti 
„toppfígúru“ og sagði, að þá væru allir 
yfirmenn „toppfígúrur“.

Já, það er satt, orðið er Ijótt. En 
„toppfígúru“ nefni jeg þann mann, sem 
er settur yfir svo mikil og óskyld störf, 
að hann verður að ,viðundri‘ milli þeirra 
og kraftar hans dreifast svo, að hvergi 
koma að eiginlegu gagni. En svo mundi 
hjer fara um þennan yfirmann beggja 
safnanna, eins og háttv. þm. Dala. (BJ) 
sýndi fram á. pyrfti svo að minsta kosti 
mjög hæfan mann fyrir það safnið, sem 
yfirmanninum væri síður kunnugt, og 
jafnvel fyrir þau bæði. En þessu mundi 
von bráðar verða breytt afturí gamla horf- 
ið. Hæstv. forsrh. mintist á störf við söfn 
erlendis og taldi, að það verk, sem þess- 
um eina forstöðumanni væri ætlað hjer, 
væri ekki mikið, í samanburði við stjóm 
á stórum söfnum þar. Jeg vona, að hann 
skilji það, að hjer er tvent alls ósam- 
bærilegt. það er ekki stærð eða binda- 
fjöldinn, sem mestu veldur um vand- 
ann að stjórna safni, og jeg efast ekki 
um, að einn maður gæti vel stjómað 
safni, sem hefði eins mörg númer og 
þessi tvö söfn eiga. En það sem erfið-

5
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leikunum veldur, er, að hjer er um tvö 
óskyld söfn að ræða. Jeg tek dæmi. pað 
er auðveldara að kenna 20 mönnum 
sömu fræðigrein heldur en 3 sína grein- 
ina hverjum. Eins er um söfnin. pað 
er ekki stærðin, sem veldur, heldur það, 
að þau eru ólík, eins og sýnt hefir ver- 
ið. Jeg sný því ekki aftur með það, að 
ófært er að leggja niður skjalavarðar- 
embættið, eins og meiri hl. leggur til.

Jeg sagði ekki beinlinis, að það ætti 
að fara illa með þjóðskjalavörðinn; en 
hæstv. forsrh. ætti að geta skilið, að 
þegar maðurinn er búinn að verja mikl- 
um hluta æfi sinnaríþágusvonaembætt- 
is, og slíkt frv. kemur fram, sem gengur 
út á það, að starfið sje ekki merkara eða 
meira en það, að það sje mátulegt auka- 
starf fyrir annan mann, þá felst í því 
hin megnasta lítilsvirðing við starf hans. 
Hæstv. forsrh. vildi ekkert leggja upp 
úr reynslunni. pað, sem sker úr um 
þetta mál, er þó einmitt það, hvemig 
söfnunum vegnaði undir sameiginlegri 
stjórn áður og hvernig þeim hefir farn- 
ast nú, síðan þau voru aðskilin.

þá er að ræða um það, sem háttv. 
frsm. meiri hl. (MG) hjelt fram, að 
sameina aftur bæði söfnin undir eina 
stjórn. Og held jeg því fram, að það 
muni aðeins verða til þess, að skipaður 
verði maður fyrir annað safnið, og 
venjul. frekar bókasafnið, af því það 
er stærra; og kemur þá að því, sem jeg 
sagði, að pjóðskjalasafnið verði haft i 
seli. pá sagði háttv. frsm. meiri hl., að 
minni hl. hefði talið þessi safnstörf jafn- 
fjarskyld og störf presta og lækna o. s. 
frv. En jeg sagði þetta ekki, held- 
ur hitt, að ef ekki þyrfti að færa betri 
rök fyrir sínu máli en meiri hl. gerði, 
þá mætti eins halda fram sameiningu 
þessara embætta eins og sameiningu

þjóðskjalavarðar- og landsbókavarðar- 
embættanna, af þeirri einföldu ástæðu, 
að á þann hátt má öllu halda fram.

Aður en jeg lýk máli minu vildi jeg 
skjóta þeirri spurningu til hæstv. for- 
sætisráðherra, hvort ekki væri rjett, að 
eftirlit væri haft með þvi, að safninu 
væri stjórnað lögum samkvæmt, áður 
en farið væri að hugsa um að koma 
þessari hreytingu á. 1 lögum um stjórn 
Landsbókasafnsins, frá 1907, er það 
ákvæði, að nefnd manna, skipuð full- 
trúum embættaskólanna, mentaskólans 
og skjalavarðar, skuli vera með í ráð- 
um um bókakaup til safnsins og fleira. 
En þessu ákvæði hefir ekki verið fylgt 
síðan 1919. pað má því kallast að seil- 
ast um hurðina til lokunnar að fara að 
koma með þetta frv. nú,.áður en nokk- 
uð er gert til þess, að farið sje eftir þeim 
reglum um meðferð safnsins, sem nú 
gilda.

Forsætisráðherra (SE): Jeg sje ekki 
annað en jeg hafi fulla ástæðu til að 
þakka meiri hluta nefndarinnat, þar 
sem hann fer fram á það sama og jeg. 
pó kvaðst jeg fús til að gera þá breyt- 
ingu, að lögin næðu ekki til núverandi 
embættismanna safnanna, heldur hjeldu 
þeir áfram embættum sínum, og er þessa 
getið í athugasemd við frv. Skil jeg því 
ekki, hvemig stjórnin ætti að fyllast 
vandlætingu við nefndina. Enda sagði 
hv. frsm. minni hl. (MJ) áður en jeg 
hjelt fyrri ræðu mína, að nefndin væri 
stjórninni sammála, enda þótt hann 
haldi nú öðru fram. petta er dálítið 
broslegt og bendir á það, að skapsmunir 
hv. þm. hafi breyst við mína hógværu 
ræðu. Og kynlegur er sá hroki, þegar 
vissir menn halda að þeir sitji inni 
með alla visku í því máli, sem um er að
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ræða. Frekar f»arf jeg ekki að svara 
þessu. Ef nefndinni hefir tekist að gera 
frv. betur úr garði en stjóminni, þá 
sje jeg heldur ekki annað en ástæða sje 
fyrir mig að fagna því. Annars virð- 
ast umræðurnar um þetta mál vera 
orðnar æði-óuppbyggilegar, og það sama 
tekið upp aftur og aftur. Minni hlutinn 
gengur út frá því, að vjer viljum ekk- 
ert hirða um safnið. það er raunar 
óþarft að svara því; álit okkar er það, 
að safninu sje jafnvel borgið eftir sem 
áður, auk þess sem fjársparnaður er 
í því fólginn, að breyting þessi komist 
á, og starfskraftarnir notuðust betur i 
þágu beggja safnanna. Og broslegt er 
að heyra talað um hinn mikla mismun 
þessara tveggja safna. pað er þó vitan- 
legt, að undir stjórn sama manns á 
Landsbókasafninu hafa löngum verið, 
auk sjálfra bókanna, þau handrit, sem 
vjer eigum dýrust og merkilegust. Sann- 
leikur þessa máls er sá, að söfnin geta 
verið í ólagi, þó sinn maður sje yfir 
hverju þeirra, og aðalatriðið verður alt- 
af það, að samviskusamur og stjórn- 
samur maður hafi umsjónina með þeim 
á hendi. Og enginn þarf að halda, að 
hann geti talið hv. þm. trú um, að engin 
störf við safnið, t. d. niðurröðun og skrá- 
setning bóka o.fl.megifelanemavísinda- 
lega hálærðum mönnum. Virðist vera 
æðimikið blandað saman starfi þeirra 
manna, sem sækja skulii þekkingu í 
safnið, og þeim, er hafa stjóm þess og 
meðferð á hendi. Og hvi gætu menn 
ekki hugsað sjer, að við bæði söfnin 
væru menn með sjerþekkingu, þó þeir 
störfuðu undir stjóm eins og sama 
manns? Hv. 4. þm. Reykv. kannast þó 
við, að víða erlendis sjeu duglegir og 
góðir sjerfróðir menn við söfnin, sem 
ekki eru forstöðumenn safnanna, og

eins ætti það að geta orðið hjer. Fyrir 
okkur vakir það að reyna að takmarka 
og stemma stigu fyrir allri þeirri sund- 
urgreiningu og dreifingu kraftanna, 
sem svo viða á sjer stað í embættaskip- 
un vorri. pví lengur sem háttv. 4. þm, 
Reykv. talaði, þvi betur skildist mjer 
það, hve skyldleikinn milli safnanna er 
í raun og veru mikill. pess vegna er 
ljóst, að það, sem mest á riður þar, er 
að fá mann yfir þau bæði, sem hafi 
sem mest af almennri víðsýni til að bera, 
þann eiginleika, sem allir hljóta að 
óska, að menn hafi, í hverri stöðu 
sem er.

Hv. þm. Dala. (BJ) var að tala um 
það, að vel mætti svo fara, að einhver 
maður úr stjórnmálalifinu væri látinn 
standa fyrir söfnunum. Auðvitað er 
þetta fluga, gripin úr lausu lofti. þá 
segir hv. 4. þm. Reykv. í nefndaráliti 
minni hl., að helsta ánægjan af breyting- 
unni verði sú að heiðra núverandi lands- 
skjalavörð „að lokum, með þvi að telja 
starf hans óþarft og ekki nema mátu- 
legan viðbæti við annað, allerfitt em- 
bætti.“ Jeg leyfi mjer að spyrja: Hvem- 
ig getur hv. þm. dottið í hug fjarstæða 
sem þessi, og hver mundi telja starf 
þessa þjóðnýta manns lítilsvert? Hitt sje 
jeg ekki, að það geti verið nokkur móðg- 
un fyrir þennan ágætismann, þó annar 
taki við stjórn beggjasafnannaeftirhans 
dag. Og jeg geri ráð fyrir þvi, að þó hv. 
deild fallist á frv., þá muni vegur þjóð- 
arinnar i engu minka við það, og það 
mun hv. síðasti ræðumaður sjá, er hann 
athugar málið i næði og með stillingu. 
Aðalatriðið hjá okkur báðum mun vera 
það, að safninu sje vel og tryggilega 
stjórnað, og um það ætti einn maður 
að vera fær með hæfum aðstoðar- 
mönnum.
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Frsm. minni hl. (Magnús Jónsson):
pað má máske þykja óþarfi af mjer 
að standa upp nú, þar sem mælskuræða 
hæstv. forsrh. virtist vera nokkuð utan 
við efnið. Hann reyndi sýnilega að fylla 
með orðum upp í eyður röksemdanna. 
það er þó varla af því hann viti ekki 
betur, heldur mun honum finnast, að 
hann þurfi, úr þvi sem komið er, að 
standa við frv. og mæla með því. En 
óneitanlega er það þreytandi að hlusta 
á þennan sífelda misskilning, og ógeð- 
felt fyrir hann hlýtur það að vera að tala 
svona þvert um hug sjer og hamra stöð- 
ugt á því, að stjórn safnanna verði jafn- 
góð eftir sem áður. pað væri raunar 
ágætt, ef hægt væri að láta fyrirtækin 
stjórna sjer sjálf og eitthvað það „per- 
petuum mobile“ uppgötvaðist, sem 
gengi sjálfkrafa og án þess að nokk- 
urra yfirmanna þyrfti við, og embætt- 
in gengju eins vel, þó enginn sæti í 
þeim. En hvaða trygging er fengin fyrir 
því, að góðir menn fengjust til að hafa 
stjórn safnanna á hendi eftir samein- 
inguna. pegar synt er á milli f jarskyldra 
starfa, eru líkur fyrir því, að starfskraft- 
arnir dreifist og lítið verði úr verki. 
Hæstv. forsrh. taldi söfnin ekki þurfa 
að vera í góðu lagi, þótt sinn maður 
væri yfir hverju þeirra; en ætlar hann 
þá að sanna, að ef Landsbókasafnið sje 
í ólagi, þá sje það sökum þess, að það 
hefir haft sjerstakan mann yfir sjer? 
Nei, spurningin er um það, hvort Al- 
þingi vill kosta til safnanna eins og 
þarf. Hefðu forsendur stjórnarinnar 
fyrir afnámi embættanna verið þær, að 
fjárhagur ríkisins væri svo þröngur, þá 
hefði það verið afsakanlegra og enda 
skiljanlegt. Og ef háttv. deild samþykk- 
ir frv., sem jeg vona fastlega að ekki

verði, þá gerir hún það á þessum grund- 
velli, en ekki öðrum.

Hæstv. forsætisráðherra hjelt því 
fram, að ekki þyrfti vísindamenn til 
niðurröðunar skjalanna og fleiri starfa 
við söfnin. En sannleikurinn er sá, að 
það þarf einmitt frábæra vísindamenn 
til þeirra starfa, svo vel fari úr hendi. 
Hefði hann farið upp á söfnin og kynt 
sjer þetta, mundi honum hafa 'orðið 
það ljóst, að einungis lærðir menn, með 
djúptæka þekkingu og langa reynslu, 
eru til þess hæfir, Jafnvel gætnustu 
menn gætu mannskemt sig á tilraunum 
í þá átt, ef þá skortir þann lærdóm og 
fróðleik, sem til þess heyrir. Hann kvað 
eins góða vísindamenn geta verið í 
lægri stöðum safnsins sem æðri. En 
hjá oss er altaf hætta á því, að efnilegir 
vísindamenn og vísindamannaefni hald- 
ist aldrei til langframa við í þeim með 
þeim launum, sem þeim eru ætluð. 
Raunin hefir orðið sú, að þeir gera lít- 
ið annað en koma og fara. Og hörmu- 
legt má það vera fyrir oss að geta ekki 
haft skjalaverði, sem vinnist timi til 
að gefa sig að vísindalegum störfum 
samhhða niðurröðun og stjórn safnsins. 
Engir eru betur til þess hæfir að sinna 
útgáfum visindarita en þeir. Erlendis 
er það algengt, að vísindamönnum eru 
veittar bókavarðarstöður, til þess eins 
að geta gefið sig alla við sínum vísinda- 
iðkunum pg lifa af þvi. Hjer er þó ekki 
verið að fara fram á slíkt. Og það er 
blekking, ef sagt er, að vjer, með því 
að hafa hvorttveggja þessara embætta, 
sjeum að apa eftir erlendum þjóðum. 
Og um það verður ekki deilt, að i nið- 
urlagning embættanna liggur lítilsvirð- 
ing á starfi þeirra manna, sem í þeim 
hafa verið, þó hæstv. forsrh. reyni að
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breiða yfir þaö. pað keniur berlega 
fram í frv. stjórnárinnar og ekki hvað 
síst í athugasemdunum. Ef til vill hefir 
hann ekki samið frvv en það er samt 
sem áður á hans ábyrgð.

Að lokum get jeg tekið undir það, að 
mest sje um vert, að duglegir menn og 
vel hæfir fáist til þess að stjórna söfn- 
unum. En jafnvel hæfustu mönnum má 
þó ekki fá nema takmörkuð störf, ef 
þau eiga að vera vel rækt. Og jeg verð 
að mótmæla því fastlega fyrir hönd 
allra, sem þessum söfnum unna, að 
söfnin sjeu svift þeirri tryggingu fyrir 
góðri stjórn, sem fengin er með því, að 
sjerstakur maður verði fyrir hvoru 
þeirra. l’m stjórn safnanna samkvæmt 
lögum hefir engu verið svarað af hálfu 
stjórnarinnar enn sem komið er, en lík- 
lega ekki rjett að fara frekar út í það 
atriði að sinni.

Forsætisráðherra (SE): Jeg býst við, 
að fleirum en mjer hafi fundist örðugt 
að fylgjast með röksemdaleiðslu háttv. 
4. þm. Reykv. (MJ). Og mjer er alveg 
óskiljanlegt, hvað það er, sem fær menn 
til að koma með aðrar eins fjarstæður 
og hann hjelt fram. Honum fórust orð 
eins og enginn yfirmaður ætti að vera 
yfir söfnunum eftir breytinguna. Hvers 
vegna segir hann þetta? Honum er það 
þó kunnugt, að það hefir aldrei verið 
ætlun stjórnarinnar að leggja slíkt til. 
Eða getur hann hugsað sjer með þessu 
að slá ryki í augu hv. þm. eða áheyr- 
enda? Hann komst eitthvað inn á frv. 
um afnám biskupsembættisins. Hann 
fór þar líka með staðlausu stafi. pað 
frv. fór aðeins fram á fækkun biskupa, 
úr þremur niður í tvo. Viðleitni stjórn- 
arinnar hneigist að því að fækka yfir-

mönnum og sameina skyld störf undir 
eina stjórn.

Einkennilegt er það, að hann notar 
orð eins og „toppfígúru“ um væntan- 
legan yfirmann safnanna. Auðvitað er 
það ætlun vor, að það sje maður, sem 
leggi sig allan fram og helgi starfinu 
alla krafta sína, og það er alveg ótrúlegt, 
hvað sumir menn fá áorkað, þegar þeir 
beita sjer. J?að er eins og það sje ætlun 
sumra að láta menn hafa svo litið að 
starfa, að þeirra andlegu hæfileikar fái 
ekki notið sín. Og svo er það t. d. um 
sum sýslumannsembættin, og því hefir 
stjórnin, eins og kunnugt er, lagt það til, 
að þeim sje fækkað.

Enn skal það tekið fram, að þetta frv. 
er alls ekki miðað við þá menn, sem nú 
sitja í embættum. En hv. 4. þm. Reykv. 
gerðist þó svo djarfur að halda því fram, 
beint ofan í yfirlýsingar stjórnarinnar, 
sem ótvírætt hefir látið í Ijós þakkir 
sínar fyrir það starf, sem þessir menn 
hafa unnið.

pað er þá ekki fleira, sem mig langar 
að taka fram að þessu sinni, en vil að 
lokum aðeins óska þess, að hv. deild 
láti ekki villa sjer sýn í þessu máli.

Bjarni Jónsson: „Kallaðu á haustið og 
það kemur,“ stendur einhversstaðar. Nú 
hefir hæstv. mentamálaráðherra (SE) 
sagt, að Dalasýsla hafi orðið til þess að 
draga úr þroska rnanna, og mun hann 
líklega hafa átt þar við Hannes Hafstein 
og Halldór Daníelsson, sem báðir hafa 
haft það fáránlega verkefni, sem hann 
kallaði, að vera þar sýslumenn. En það 
er gott, að hann hefir verið sýslumaður 
í þessum þroskasýslum, enda hefir 
þroski hans nú sýnt sig í þessum sparn- 
aðarfrv. — Um málið sjálft þarf jeg
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ekki að fjölyrða, því það er auðsýni- 
legt, að þó hjer yrði fækkað yfirmönn- 
um, eins og ráðherrann er stöðugt að 
tala um, þá þarf jafnframt að fjölga 
undirmönnum, eins og hann játar lika 
sjálfur, og það svo, að sparnaðurinn 
verður enginn. Og sá, sem yrði þessi 
yfirmaður, mundi ekki verða neitt ann- 
að en sykurtoppur ofan á öllu saman, 
en þyrfti að fá alla sjerþekkingu sína, 
að minsta kosti um annaðhvort safnið, 
úr undirmönnum sínum. par við bætist 
svo það, að með þessu er skemd ein 
dýrasta eign landsins. En áður en jeg 
sest er best að minnast dálítið betur á 
þroskann og sýslurnar, og jeg mætti þá 
kannske spyrja, hvernig t. d. Suður- 
Múlasýsla, sem á að vera ein af erfið- 
ustu og þroskamestu sýslunum, hefir 
verið í þessu efni, eða livernig hún hefir 
farið að því eða tekist að ala upp þessa 
ágætlega þroskuðu menn. pað væri kan- 
ske ástæða til þess að bera fram um 
þetta sjerstaka fyrirspurn, og ef jeg væri 
hjer eitthvert alþjóðkjörið spurningar- 
merki, mundi jeg kanske gera það. En 
af því að jeg er það ekki, læt jeg mjer 
nægja þessa athugasemd. En hinu vil 
jeg mótmæla fyrir hönd kjósenda 
minna, að nokkur ástæða sje til þess að 
bregða Dalasýslu um þroskaleysi eða 
nokkuð slíkt, eða þeim mönnum, sem 
þaðan koma.

Forsætisráðherra (SE): Orð mín um 
sýslumannsembættið í Dalasýslu voru 
auðvitað ekki til þess sögð að misbjóða 
kjósendum þar, og engin ástæða til að 
skilja þau svo. En þar sem hv. þm. tal- 
aði um sýslumannstíð þeirra Hannesar 
Hafsteins og Halldórs Daníelssonar þar, 
þá sannar það einmitt mitt mál, því 
það sýndi sig, að sýslan varð of litil fyr-

ir þá og þeir sóttu annað, þar sem þroski 
þeirra fjekk betur að njóta sín. Um Suð- 
ur-Múlasýslu veit jeg annars ekki bet- 
ur en að þar hafi yfirleitt verið heldur 
góðir sýslumenn. En ef hv. þm. hefir 
átt við einhvern sjerstakan, getur hann 
nefnt hann. Annars þarf jeg ekki að 
fjölyrða um málið, því flestar ástæður 
andmælenda frv. eru þannig, að þær 
eru naúmast frambærilegar.

Bjarni Jónsson: Aðeins stutt athuga- 
semd við þann ódauðlega. pó Hannes 
Hafstein og Halldór Daníelsson hafi sótt 
burtu úr Dölum, sannar það alls ekki 
það, sem hann vildi vera láta, heldur 
þvert á móti, þvi að því aðeins gátu 
þeir fengið meiri embætti, að þeir höfðu 
þroskast nóg til þess í Dölunum. Ann- 
ars vil jeg aðeins segja hæstv. forsrh. 
(SE) það, að hann hefði haft gott af 
því að vera þjónandi starfsmaður í öðru- 
hvoru safninu i nokkur ár — hann hefði 
svo getað orðið nógu þroskaður seinna 
til að verða sykurtoppurinn sjálfur — 
því þá hefði hann þó getað talað af ein- 
hverri reynslu og þekkingu um málið. 
En nú vantar það hvorttveggja, enda 
inun frv. aðeins vera komið fram til 
þess að sýna einhvern lit á því að reyna 
að efna það loforð, sem stjómin gaf í 
fáti í fyrra, að endurskoða embætta- 
báknið, sem hún kallaði. Nú hefir hún 
sýnt þann lit, og ætti það að vera nóg, 
svo hún gæti nú greitt atkvæði á móti 
frv. sjálf, til að bæta fyrir alt saman.

Forsætisráðherra (SE): pó þessi 
sparnaður sæti mótmælum nú, mun ekki 
líða á löngu uns samskonar frumvörp 
verða aftur tekin upp og borin fram 
til sigurs, ef þau verða nú drepin. Hitt 
er ekkert að undra, þó þessi háttv. þm.
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(BJ), sem síðast talaði, sje á móti því, 
því hann virðist skilja umboð sitt hjer 
svo, að hann eigi altaf að vera á móti 
öllum sparnaði.

Bjarni Jónsson: petta er í annað skifti 
á þessu þingi, sem hæstv. forsrh. (SE) 
segir að jeg sje á móti öllum sparnaði. 
Jeg tek þetta sem brigsl og lýsi það 
ósatt. Jeg vil spara þar sem á að spara, 
en þori að vera á móti hinu, sem er 
misskilinn sparnaður. Jeg vil því ráða 
hæstv. forsrh. (SE) til þess að segja 
þetta ekki í þriðja skifti. Annars hefir 
framkoma hans í þessum málum sýnt 
einna helst, að hann væri orðinn full- 
hæfur til þess að verða keisari í Nigri- 
tiu.

Forsætisráðherra (SE): Jeg stend upp 
aðeins til þess að endurtaka það í þriðja 
skiftið, að hv. þm. (BJ) hefir margsýnt 
það hjer á þingi, að hann er á móti öll- 
um sparnaði, og jeg er ekki smeykur 
við að segja þetta og því líkt honum 
og öðrum þingmönnum, því jeg er hjer 
ekki af nokkurs þingmanns náð.

Bjarni Jónsson: Ráðherrann er hjer 
aðeins af þingmanna náð.

ATKVGR.
Brtt. 144, 1 feld með 12 : 12 atkv., að 

viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já: SvÓ, porstJ, BH, GunnS, HK, IngB, 

JS, Jp, LH, MG, MK, BSv.
nei: SSt, StSt, porlG, porlJ, pórJ, BJ, 

Ep, EE, JakM, JB, MJ, Pp.
Fjórir þm. (JAJ, MP, ÓP, PO) fjar- 

staddir.
1. gr. feld með 13 : 11 atkv., að 

viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

já: porstJ, BH, GunnS, HK, IngB, JS, 
Jp, LH, MG, MK, SvÓ.

nei: porlJ, pórJ, BJ, Ep, EE, JakM, 
JB, MJ, Pp, SSt, StSt, porlG, BSv.

Fjórir þm. (JAJ, MP, ÓP, PO) fjar-

7. Aukadýrtíðaruppbót.

Á 21. fundi í Nd., föstudaginn 16. 
mars, var útbýtt:

Frumvarpi til laga um aukauppbót 
vegna sjerstakrar dýrtíðar (þmfrv., A. 
137).

Á 23. fundi í Nd., mánudaginn 19. 
mars, var frv. tekið til 1. umr.

Flm. (Jón porláksson): Eins og grein- 
argerðin ber með sjer, er frv. þetta 
flutt eftir beiðni Sambands starfsmanna 
ríkisins. Og hefi jeg ekki annars um 
það að geta við þessa umr. en að óska 
þess, að háttv. deild sýni því og mönn- 
unum, sem til þess hafa stofnað, þá 
kurteisi að lofa því að ganga til 2. umr. 
Málið er þess eðlis, að það er betur fallið 
til athugunar í nefnd en til umræðu hjer 
í deildinni. Samt vil jeg minnast ófur- 
lítið á grundvöll frv. og geta þess, að 
embættismenn í Reykjavík hafa að svo 
komnu miklu lægri dýrtíðaruppbót 
raunverulega en aðrir bæjarbúar. Dýr- 
tíðaruppbót embættismanna er nú 60%, 
en til samanburðar má geta þess, að 
kaup daglaunamanna er meiraenþrisvar 
sinnum hærra en fyrir stríðið. pá var 
það 35 au. um kl.tímann, en nú er það 
kr. 1.20 um kl.t. Kaup iðnaðarmanna 
er líka meira en þrisvar sinnum hærraen 
þá var. Og dýrtíðaruppbót annara fastra 
starfsmanna í bænum er töluvert hærri 
en sú, er starfsmenn ríkisins fá.
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I erindi, sem hefir borist frá Sam- 
bandi starfsmanna ríkisins og lagt mun 
verða fyrir nefndina, sem fær frv. til 
meðferðar, og menn fá að kynna sjer, 
er gerð nokkru nánari grein fyrir, að 
dýrtíðaruppbót þarf að vera hærri hjer 
i Reykjavík en annarsstaðar á landinu. 
Og eins og sagt er í greinargerð frv., 
þá eru líka nokkrir aðrir staðir á land- 
inu, þar sem dýrtíðin er meiri en al- 
ment gerist.

Vonast jeg eftir, að þetta geti verið 
til athugunar fyrir nefndina. Læt jeg 
mjer því nægja að sinni að óska, að 
frv. gangi til 2. umr. og fjárhagsnefndar.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 15 : 1 

atkv. og til fjárhagsnefndar með 16 shlj. 
atkv.

Á 34. fundi í Nd„ fimtudaginn 5. 
apríl, var frv. tekið til 2. u m r. (A. 
137, n. 227 og 235).

Frsm. meiri hl. (Jón Auðunn Jóns- 
son); Eins og sjá má á nál. á þskj. 227 
og 235, hefir nefndin klofnað. Hins veg- 
ar bera bæði nál. það með sjer, að 
nefndin er öll á einu máli um það, að 
krafan, sem í frv. felst, sje sanngjörn 
og rjettmæt.

Dýrtíðarupphót er greidd af því, að 
dýrara er að lifa en gert er ráð fyrir, 
þegar fasti launastofninn er ákveðinn. 
Af því Ieiðir aftur það, að uppbótin ætti 
að breytast, ekki einungis eftir tíma- 
breytingum dýrtíðarinnar, heldur líka 
eftir staðháttum, eftir því, hver dýrtíð- 
in er á hverjum stað. Nefndin treysti 
sjer þó ekki til þess að fara út í þetta, 
vegna þess að hana vantaði nægilega

nákvæmar upplýsingar. En hún vill 
skjóta því til hæstv. stjórnar að taka 
þetta til athugunar fyrir næsta þing.

Vegna fjárhagsörðugleika ríkissjóðs 
sá nefndin sjer þó ekki fært að hafa 
uppbótina hærri en 15% í Reykjavík 
og 10% i öðrum kaupstöðum. Eftir 
upphaflega frv. hefði uppbótin numið 
um 207 þús. kr., en með brtt. meiri hl. 
nefndarinnar um 112 þús. kr. pað er 
alveg rjett, að þetta er allliá upphæð, 
en við sjáum ekki, að ríkið geti með 
sanngirni skotið sjer undan þessari 
skyldu. Eins og getið er um í nál., er 
það einkum húsaleigan, sem tilfinnan- 
lcga eykur erfiðleikana, en hún er hæst 
í Reykjavík og á Isafirði. Eftir ábyggi- 
legri skrá, sem nefndin hafði um húsa- 
leigu um 30 starfsmanna í Reykjavík, 
borguðu þeir i leigu meira en helming 
launa sinna margir hverjir, eða 59, 57, 
51, 48% o. s. frv. A Isafirði er svipað 
ástand; þar borga menn nær alment í 
húsaleigu um þriðjung launa sinna og 
þar yfir. Og ef á annað borð á að bæta 
niönnum þetta upp, er langbest að gera 
það með beinni uppbót, því hitt er alt- 
af hæpnara, að ætla að láta stjórnina 
fara að úthluta sliku; þó hún væri öll 
af vilja gerð, mundu henni verða mis- 
lagðar hendur og óánægja skapast út 
af þessu. Loks má geta þess, að dýrtíð- 
in er nú orðin meiri en hún var, þegar 
uppbótin var ákveðin fyrir 1923, svo 
að það mælir líka með aukauppbótinni.

Frsm. minni hl. (Magnús Guðmunds- 
son): Eins og nál. okkar minni hluta 
manna ber með sjer, getum við ekki, 
vegna fjárhags ríkissjóðs, mælt með 
þessari aukauppbót, sem yrði állhá. En 
við höfum jafnframt bent á aðra sann- 
gjarna leið til þess að ljetta undir með
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þeim, sem harðast verða úti um húsa- 
leigu, og það er að stjórnin megi veita 
þeim nokkurn styrk sjerstaklega. Og 
jeg sje ekki, að það ætti að valda nokkr- 
um óþægindum fyrir stjórnina eða 
óánægju hjá öðrum, ef stjórn starfs- 
mannasambandsins gerði tillögur um 
þetta.

Annars játa jeg, að dýrtíðaruppbótin 
lækkaði um síðastliðin áramót meira en 
sem svarar verðlækkun á vörum á sama 
tíma, en þetta er afleiðing af dýrtíðar- 
uppbótarfyrirkomulaginu. Lækkunin 
kemur sem sje eftir á, hjer um bil ári 
eftir á, og það er síst embættismönn- 
um í óhag.

Aðalástæðan til þess, að minni hlut- 
inn legst gegn frv., er samt sá, að ríkis- 
sjóðurinn hefir að okkar áliti ekki efni 
á að bæta á sig þessum útgjöldum. Eins 
og nál. fjvn. ber með sjer, er nú stefnt 
að talsverðum tekjuhalla á fjárlögun- 
um fyrir árið 1924, og svo mun einnig 
verða á yfirstandandi ári. Tel jeg því 
ókleift að fara út á þá braut, sem þetta 
frv. stefnir að. Jeg skal játa, að þetta 
má kallast sanngirniskrafa, en það er 
mörg sanngirniskrafan nú á tímum, 
sem ekki er hægt að sinna sökum hins 
þrönga fjárhags vors.

Jeg skal að lokum endurtaka það, að 
vel mætti bæta úr brýnustu nauðsyn- 
inni á þann hátt, sem jeg gat um áðan, 
að styrkja þá embættismenn að ein- 
hverju leyti, sem sjerstaklega stynja 
undir óhæfilega hárri húsaleigu.

Eiríkur Einarssorc: Jeg stend ekki 
upp til að gera neina sjerstaka grein 
fyrir því, hvort jeg hallist fremur að 
meiri hl. eða minni hl. nefndarinnar, 
því jeg mun láta atkvæði mitt sýna 
það. En það var eitt atriði í ræðu hv.

Alþt. 1923, C. (35. löggjafarþing).

frsm. meiri hl. (JAJ), sem jeg gat ekki 
látið hjá líða að minnast lítið eitt á. 
pað er viðvíkjandi því, hvar þessi við- 
aukadýrtíðaruppbót eigi að koma nið- 
ur. Jeg álít, að þar verði mörgum vand- 
ratað meðalhófið að ákveða þetta, svo 
rjettlátt verði. Háttv. meiri hl. miðar 
hana eingöngu við kaupstaði landsins. 
Kauptúnin eru eftir þvi útilokuð. Með 
þessu álít jeg, að framið yrði misrjetti. 
pví víst er það, að margur embættis- 
iriaður í kauptúni á ekki glæsilegri kjör- 
um að fagna en í sumum kaupstöðun- 
um. þar er oft svo mjótt á milli, að 
ekkert vit væri að miða upphótina við 
þetta. Jeg tek til dæmis embættismenn 
á Seyðisfirði og Eskifirði. Hvaða vit 
væri í að gera svo upp á milliþeirra? pað 
er og vafamál, hvort nokkuð er dýrara 
að lifa á Akureyri en á Sauðárkróki og 
Blönduósi. Og ótal fleiri dæmi mætti 
nefna.

Jeg vildi aðeins vekja athygli háttv. 
deildar á þessu, svo að hún, ef hún hef- 
ir í hyggju að samþykkja frv., sjái, 
hvað hún er að gera. pað er ekki með 
þessu sagt, að jeg greiði atkv. með frv., 
en jeg vil aðeins geta þess, að jeg myndi 
síður gera það, ef þessari markalínu 
væri haldið.

Frsm. meiri hl. (Jón Auðunn Jóns- 
son): Jeg vil spyrja hv. frsm. minni hl. 
(MG), hvort hann hefir í hyggju að 
bera fram till. í þá átt, sem hann gat 
um áðan, ef till. meiri hl. ná ekki fram 
að ganga. Mjer finst það eðlilegt, þar 
sem hann hefir tjáð sig því hlyntan að 
haga uppbótinni á þann hátt. Jeg er 
annars sammála honum um það, að 
rjettara hefði verið að reikna dýrtíðar- 
uppbótina tvisvar á ári, eins og við 
gerðum tillögu um 1921.

6
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Jeg skal svo enn taka það fram, að 
till. okkar meiri hl. gerir aðeins ráð fyrir 
auka uppbótinni í kaupstöðum af þeirri 
ástæðu, að húsaleigan er yfirleitt marg- 
falt hærri þar. Jeg skal ekki neita því, 
að dæmi hv. 1. þm. Árn. (EE) kunni 
að vera rjett að því er snertir húsaleig- 
una á þessum tveim stöðum, en það er 
undantekning frá reglunni, sem er sú, 
að húsaleiga er hæst í kaupstöðunum. 
En myndu þá ekki aðrar nauðsynjar í 
kaupstöðunum vera þeim mun dýrari, 
að það eitt væri næg ástæða til að gera 
upp á milli þeirra og kauptúnanna? 
Meiri hl. sá sjer annars ekki fært að 
fara neitt ítarlegar út í þetta efni, en 
áleit heppilegast að vísa málinu til 
stjómarinnar að því er snertir nánari 
rannsókn.

Frsm. minni hl. (Magnús Guðmunds- 
son): Jeg skal svara hv. frsm. meiri hl. 
(JAJ) því, að við minni hl. menn höf- 
um ekki komið okkur saman um að 
flytja þá till., sem hann gat um. pað 
ætti að standa nær öðmm að koma 
fram með hana. Við hitt stend jeg, að 
við munum ekki ófúsir að stuðla að 
því, að slík till. nái samþykki þingsins. 
En jeg skal svo taka það fram, að jeg 
gleymdi alveg að minnast á það atriði 
í þessu máli, sem hv. 1. þm. Ám. (EE) 
gat um i ræðu sinni. Jeg er sömu skoð- 
unar og hann, að það sje síst til með- 
mæla fyrir frv. að gera þann grein- 
armun á kaupstaða- og kauptúnaem- 
bættismönnum, sem frv. gerir ráð 
fyrir.

Jeg skal svo að síðustu taka það fram, 
að þetta hefði horft nokkuð öðruvísi við, 
ef um það hefði verið að ræða að taka 
dýrtíðaruppbótina til almennrar athug- 
unar. pá hefði farið fram alment mat

og komið fram, að dýrtiðaruppbótin 
hefði átt að lækka úti um landið. En 
þar sem aðeins er um það að ræða að 
hækka hana, get jeg ekki ljeð því fylgi 
mitt.

Jón porláksson: pað eru aðeins örfá 
orð út af ræðu hv. 1. þm. Árn. (EE).

pað mun vera ótvírætt viðurkent, að 
talsvert órjettlæti á sjer stað í launa- 
kjörum embættismanna landsins, eins 
og nú er háttað, og að sumir þeirra fá 
talsvert minni laun, miðað við aðra, 
en þeir ættu að hafa, eftir því hve dýrt 
er að lifa á þeim stað, sem þeir rækja 
starf sitt. Brtt. meiri hl. nefndarinnar 
fara fram á að jafna þetta misrjetti. 
pó ekki til fulls, heldur að taka af þvi 
stærsta kúfinn. Jeg verð nú að halda 
því fram, að það sje ekki rjettmæt mót- 
bára hjá háttv. 1. þm. Ára. (EE), að 
með þessu verði ekki komist svo langt, 
að fult rjettlæti náist. pað er ekki hægt 
að verja það, að ekki beri að lagfæra 
mikið órjettlæti af því, að ekki verði 
náð fullkomnu rjettlæti. pað fer þvi 
fjarri þvi, að sú mótbára háttv. þm.
geti orðið nægileg til að fella frv.

Jeg get annars fyrir hönd flm. frv. 
vottað nefndinni þakkir fyrir, hvern veg 
hún hefir snúist við málinu. Hún hefir 
yfirleitt viðurkent, að rjettmætt sje að 
gera einhverjar ráðstafanir til að jafna 
þennan mismun á launakjörum em- 
bættismanna landsins. — Eitt er þó, sem 
menn í þessu tilliti verða að gera sjer 
ljóst, en það er, að þótt mikið hafi ver- 
ið talað um það, hve þungbær húsa- 
leigan sje orðin hjer í Reykjavik, þá er 
það ekki það eina, sem þar kemur til 
greina. Jeg skal benda á það, að almenn 
verkalaun hjer í bænum munu nú vera 
um 60% hærri en í öðrum kaupstöð-
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um og kauptúnum landsins yfirleitt. Af 
þessu leiðir, að alt, sem þeir starfsmenn 
ríkisins, sem hjer búa, þurfa að kaupa 
af innlendri vinnu, verður þeim langtum 
dýrara en embættisbræðrum þeirra úti 
um land. pví það er svo um verð á 
öllu, sem innlent er, að það fer að mestu 
leyti eftir því, hve vinnan er dýr á staðn- 
um. Jeg vona því fastlega, að háttv. deild 
geti fallist á brtt. meiri hl. og lofi frv. 
að fara leiðar sinnar, svo að mestu mis- 
fellurnar á þessu geti komist í lag.

Eiríkur Einarsson: pað var ekki til 
þess að leggja með eða móti frv. að 
jeg tók til máls áðan, og svo er ekki 
enn. pað er aðeins samanburðurinn á 
kaupstöðunum og kauptúnunum.

Háttv. 3 þm. Reykv. (JJ?) tók það 
fram, að það væri til að ráða bót á 
mestu misfellunum, að þetta frv. er fram 
komið. Jeg fellst á, að það markmið 
er rjettmætt, ef það næðist. En jeg held 
bara, að mestu misfellurnar náist ekki 
af með þessu lagi. pvert á móti hygg 
jeg, að aðrar stærri verði til, ef þetta 
er samþykt. Að mínu áliti einskorðast 
þeir, sem harðast verða úti, alls ekki 
við kaupstaðina; greinarmunur meðal 
þeirra, er búa í verslunarstöðum, kem- 
ur aðallega fram í öðru, og þá fyrst 
og fremst hvort embættismaðurinn nýt- 
ur grasnytjar eða ekki, hvort hann á 
hús eða ekki, eða hvort hann kann að 
njóta einhverra búsnota utan embættis 
o. s. frv. þetta verður alt að athugast, 
er nauðsyn manna í hinum ýmsu sjáv- 
arstöðum er borin saman, jafnframt því 
sem litið væri á afkomuskilyrðin á ýms- 
um stöðum við sjóinn, án tillits til þess, 
hvort um kaupstað eða kauptún er að 
ræða. M

pá er og það að athuga, að þótt t, d.

einhver embættismaður, svo sem lækn- 
ir, hafi bújörð til afnota, þá er einnig 
á það að líta, að síðustu árin hefir bú- 
skapur borið sig mjög illa, og er því 
naumast hægt að reikna slíkt til stórra 
hlunninda fyrir embættismenn í sveit. 
Hjer við bætist svo, að slikur embættis- 
maður, sem er störfum hlaðinn, á ilt 
með að veita búi sínu þá forsjá, sem 
þarf, og fer það eitt oft og tíðum með 
þá arðsvon af búskapnum, sem ella 
væri, og getur jafnvel valdið sjerstöku 
tapi á honum. pað er yfirleitt margt, 
sem taka- verður hjer til greina. En 
þetta skal jeg játa, að tómthúsleigulið- 
amir, sem verða að borga mjög háa 
húsaleigu, eru einna verst settir. En á 
því verður ekki ráðin veruleg almenn 
bót, þótt brtt. háttv. meiri hl. nái fram 
að ganga, vegna misfellna, sem þar eru 
á. Svo að kúfurinn á órjettinum færist 
aðeins til, en lækkar ekki.

Jón Baldvinsson: pað hefir verið tal- 
að um það, að ef brtt. háttv. meiri hl. 
nefndarinnar nái fram að ganga, þá 
verði af misrjetti ekki minna en nú er. 
Háttv. 3. þm. Reykv. (JJ>) hefir svarað 
þessu til fulls og tekið það fram, að 
hjer sje aðeins verið að bæta úr stærsta 
misrjettinu. Jeg er sannfærður um, að 
t. d. mismunurinn á því að lifa á Eyrar- 
bakka og hjer í Reykjavík er talsvert 
meiri en sem nemur þeim launamis- 
mun, sem yrði, ef frv. þetta næði fram 
að ganga. Hins vegar verð jeg að mót- 
mæla því, sem hv. þm. (JJ?) sagði, að 
kaup verkamanna hjer sje svo mikill 
þáttur í dýrtíðinni hjá embættismönn- 
um. pað mun ekki vera svo stór út- 
gjaldaliður hjá embættismönnum, að 
það dragi þá nokkuð til eða frá. En ein 
aðalástæðan til þess, að laun þessara
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embættismanna hjer hrökkva ekki fyr- 
ir útgjöldum, er fyrst og fremst sú, að 
bankar og ríkisstjórn hafa komið sjer 
saman um að lækka svo mjög íslensku 
krónuna. petta er orsökin til þess, að 
þessir menn geta ekki komist af með 
það, sem þeim er ætlað. Af kaupstöðum 
mun dýrtíðin vera mest í Reykjavík og 
Isafirði, og eftir því, sem jeg hefi heyrt, 
á Siglufirði. Og það mun sannarlega 
engin vanþörf vera á, að úr sje bætt.

Jeg fæ ekki orða bundist út af nál. 
háttv. minni hl., þar sem tekið er fram, 
að ekki væri úr vegi að veita einhvern 
styrk þeim embættismönnum, sem verst 
væru settir í þessu tilliti. Jeg kalla þetta 
niðrandi boð. Taka yrði hjer æfiferils- 
skýrslu af embættismönnum, til að sjá, 
hvernig hag þeirra sje komið. Raunar 
er þetta hið sama og verkamennirnir 
verða að sætta sig við, ef þeir geta ekki 
bjargast af eigin ramleik; en það verður 
ekki neitt betra fyrir því, þótt fleiri verði 
fyrir slíku ranglæti. Jeg lít svo á, að 
ríkið verði að horga starfsmönnum sín- 
um svo mikið kaup, að þeir geti lifað 
af þvi. Ella er við búið, að þeir fari hver 
á fætur öðrum að segja sig úr þjónustu 
þess, og myndu þá fyrst fara þeir, sem 
nýtastir eru og best ættu með að sjá 
sjer farborða með öðrum hætti. Væri 
það illa farið og fyrirsjáanlegt, hvar 
enda myndi.

Jeg verð að líta svo á, að till. hv. meiri 
hl. sjeu mjög hógværar. Útgjaldaaukinn, 
sem af þeim leiðir, er ekki meiri en 
það, að ríkissjóðurinn ætti vel að geta 
risið undir. Finst mjer því, að háttv. 
Alþingi geti ekki sóma síns vegna verið 
á móti þessu máli.

Bjarni Jónsson: pað eru aðeins tvær 
smá-fyrirspurnir til þeirra hv. þm., sem

ekki vilja fallast á að miða laun starfs- 
manna ríkisins við verðlagið á þeim 
stöðum, sem þeir búa á.

Önnur er sú, hvort þeir miða við, 
að menn lifi á krónutölunni einni sam- 
an, eða á því, sem þeir geta keypt fyrir 
hana. Hvort sá, sem lifir á dýrari staðn- 
um, þurfi ekki, að öðru jöfnu, að fá 
fleiri krónur en hinn, sem býr á þeim 
ódýrari. — Jeg býst við, að þessir hv. 
þm. myndu svara þessu á sömu leið og 
jeg, ef spurningin væri borin fram í 
einhverju öðru máli. Og sje nú þetta 
rjett, þá kemur seinni fyrirspurnin: 
Hvort álíta þessir háttv. þm., að þingið 
eigi að gera rjett eða rangt?

petta er alt, sem jeg ætlaði að segja. 
Jeg vildi bara láta atkvgr. sýna ótví- 
rætt, á hvern hátt menn svara þessum 
spurningum.

Jakob Möller: Jeg vildi aðeins gera 
grein fyrir, af hverju jeg hefi að nokkru 
leyti gengið frá till. minni um upphæð 
uppbótarinnar.

Jeg hafði búist við, að embættismenn 
í Reykjavík krefðust að halda dýrtíðar- 
uppbótinni óhreyttri þetta og næstu 
ár, eins og hún hefir verið á undanfömu 
ári. pað er öllum mönnum vitanlegt, að 
verkalaun og vinnulaun öll hjer í 
Reykjavík hafa lítið sem ekkert lækk- 
að enn sem komið er. Hæstv. stjórn 
hefir sjálf nýlega átt þátt í samningum 
milli vinnuveitenda annars vegar og 
einnar stjettar vinnuþiggjenda þessa 
hæjar, og studdi þá kröfur verkamanna 
fram til sigurs. En embættismenn og 
allir aðrir opinberir starfsmenn ríkis- 
ins, sem búsettir eru hjer í Reykjavík, 
hafa því fulla ástæðu til að vænta þess, 
að stjómin sjái hag þeirra eins vel borg- 
ið og hún hefir látið sjer ant um hag
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verkamanna. Stjóm og þing eru þess 
utan vinnuveitendur embættismann- 
anna.

par eð dýrtíðaruppbót þessa árs er nú 
áætluð 80% — þannig reiknuð í fjár- 
lögunum — þá hefði verið full ástæða 
fyrir fjárbagsnefnd að taka þetta til 
greina, og aukauppbótin hefði ekki mátt 
vera minni en 20%. Við þetta var ekki 
komandi hjá nefndinni, og varð jeg þvi 
að sætta sig við þessa 15%.

Jeg hygg það óþarft að fara að gera 
háttv. þm. nánari grein fyrir ástæðum 
embættismanna eða sanngirni þessar- 
ar uppbótar. peim mun flestum vel 
kunnugt um kjör þeirra, eða t. d. hvern- 
ig hinir lægst launuðu embættismenn 
ættu að geta komist af með um 100 kr.

mánuði. pað er vitanlegt, að sumir 
starfsmenn ríkisins eiga við lakari kjör 
að búa en vinnufólk hjer í bænum. Mætti 
þar til dæmis bera saman kjör sumra 
símastúlknanna og vinnukvenna hjer í
bæ.

Beri maður saman kjör hinna lægra 
launuðu embættismanna við iðnaðar- 
mannastjettina til dæmis, mun fljótt 
koma í ljós, að iðnaðarmennirnir eru 
að miklum mun betur settir. pað næg- 
ir t. d. að nefna prentara þessu til sönn- 
unar; en það voru kaupkröfur prent- 
aranna, sem stjórnin studdi nýverið.

Jeg þykist sjá, að það muni þýðing- 
arlítið að rökræða þetta mál mikið leng- 
ur og að forlög þess muni vera fyrir- 
fram ákveðin, enda þótt jeg viti eigi, 
hver þau eiga að verða, en vona þó, 
að frv. verði samþykt. Ef sanngirnin 
ræður, verður það samþykt, en fari at- 
kvæðagreiðslan ekki eftir þvi, sem menn 
játa vera sanngjarnt, þá verður það 
væntanlega áætlað gjaldþol rikisins, 
sem ræður atkvæði þingmanna. En

áætlunin þolir þessa hækkun uppbót- 
arinnar. I sambandi við þetta frv. hefir 
komið fram tillaga um húsaleigustyrk 
til starfsmanna ríkisins. Get jeg vel tek- 
ið undir það með háttv. samþm. mín- 
um, 2. þm. Reykv. (JB), að húsaleigu- 
styrkurinn er leiðindaaðferð, og auk 
þess allerfitt að finna ráð til að yrði 
rjettlát. pá má t. d. gera ráð fyrir, 
að það hafi átt sjer stað, að ýmsir em- 
bættismenn hafi selt íbúðarhús sín á 
striðsárunum, og ef til vill selt þau vel, 
og því grætt á því. pótt þeir nú búi við 
háa húsaleigu, ósannar það ekki, að þeir 
geti verið allvel stæðir einmitt í þessu 
efni.

peir, sem enn eiga gömul hús, hafa 
setið af sjer gróða með því að selja 
þau ekki, og yfirleitt munu embættis- 
menn hafa tapað á dýrtíðarárunum, 
cg eins þeir, sem áttu hús sín sjálfir, 
og þarf því ekki að láta sjer vaxa í aug- 
un hin góðu kjör þeirra, sem nú eiga 
þó enn þak yfir höfuðið.

pað þarf ekki að fara mörgum orð- 
um um það, að dýrtíðin hjer í Reykja- 
vík er alveg sjerstæð, og stafar það ekki 
af húsaleigunni einni saman; þess vegna 
er ekki bætt úr vandræðum með því 
að bæta hana upp sjerstaklega. pað er 
alveg rjett, sem háttv. 3. þm. Reykv. 
(Jp) tók fram, að öll vinnulaun eru 
tiltölulega hærri hjer í bænum en ann- 
arsstaðar á landinu, og það hefir afar- 
mikla þýðingu fyrir afkomu jinann^, 
hversu há almenn verkalaun eru. Hef- 
ir þetta þá afleiðingu, að dýrtíðin er 
meiri og á annan veg í Reykjavik en 
í öðrum landshlutum, og því full ástæða 
til, að dýrtíðaruppbótin sje hærri hjer 
en annarsstaðar. Hins vegar er einnig 
ástæða til að veita nokkru hærri dýr- 
tíðaruppbót í öðrum kaupstöðum, þar
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sem dýrtíðin er tilfinnanlegri en annars- 
staðar, enda þótt viðast hvar kveði 
minna að því en hjer.

Frsm. minni hl. (Magnús Guðmunds- 
son): Aðeins fáein orð til að svara háttv. 
þm. Dala (BJ), fyrst hann ætlar nú að 
gerast spurnarmerki háttv. deildar; en 
svo hátt kemst hann ekki að verða al- 
þjóðkjörið spurnarmerki, eins og hann 
komst sjálfur að orði nýlega um annan 
þm.; hann verður, held jeg, að láta sjer 
nægja að vera Dalakjörinn i þvi efni.

Jeg ætla mjer nú ekki að svara, held- 
ur að beina til hans nýrri spurningu, 
því jeg vænti, að það megi fleiri en hann 
gerast spurnarmerki hjer. Ef einhver 
hefir gert samning um verkakaup, er þá 
rjett að ganga á gerða samninga og 
rifta þeim þegar aftur? Menn vita vel, 
að hjer var gerður samningur við em- 
bættismenn árið 1919 um dýrtíðarupp- 
bót, og geta menn því ekki lækkað hana, 
þó menn vildu. Jeg þræti ekki um það 
við hv. 1. þm. Reykv. hvort óviðeigandi 
sje að veita embættismönnum húsaleigu- 
styrk eða þeir vilji ekki hafa hann, því 
að ef svo er, þá er ekkert við þvi að 
segja; honum verður ekki neytt upp á 
neinn.

Afstöðu háttv. 2. þm. Reykv. (JB) 
skil jeg vel; hann vill hækka laun em- 
bættismanna til þess að geta svo borið 
sig saman við þá á eftir, þegar hann 
er að krefjast hærri launa til handa 
verkamönnum.

Bjarni Jónsson: Jeg sje, að jeg hefi 
verið fyndinn, þegar jeg var að tala um 
alþjóðkjöma spurningarmerkið um dag- 
inn, en hv. 1. þm. Skagf. (MG) fer á þvi 
sem sínum eigin reiðskjóta allra sinna 
ferða, og ætla jeg að lofa honum að

berja þar fótastokkinn sem hann lystir. 
(MG: Jeg hnuplaði því alls ekki, jeg 
tók fram, hver væri eigandinn). Jeg 
ætla að benda hv. þm. á það, að hjer 
er ekki málaflutningsmannasamkunda 
eða dómstóll, hjer er Alþingi. Hjer eru 
alls ekki flutt dómsmál eða reifð á neinn 
hátt. Hjer er þjóðin öll saman komin 
með sinu valdi. pótt hún hafi gert samn- 
ing við einhvern, þá getur hún, ef hún 
hefir sjeð síðar, að sá samningur er óbil- 
gjarn, án þess að til þess hafi verið ætl- 
ast, leiðrjett hann aftur. pað kemur oft 
fram misrjetti, sem svo er leiðrjett aft- 
ur eftir á, er betur hefir verið athugað, 
og svo mun verða nú, ef þingmenn eru 
ekki orðnir að lögstirfnum bókstafs- 
þrælum, og því trúi jeg ekki.

Jakob Möller: pað er að eins eitt 
atriði, sem jeg ætla að svara í ræðu hv. 
1. þm. Skagf. (MG), enda þótt hann 
ætti þar ekki við mig, því þau orð lutu 
að ræðu samþm. mins, 2. þm. Reykv. 
(JB). Hann kvaðst skilja mjög vel af- 
stöðu hans í þessu máli, því að hann 
vildi láta öll vinnulaun hækka. pað er 
misskilningur, að hjer sje verið að tala 
um launa h æ k k u n. Hjer er aðeins um 
það að ræða, hvort launin eigi að lækka 
eins mikið og þau mundu gera, ef dýr- 
tiðaruppbótin væri látin standa óbreytt 
eins og hún hefir orðið samkvæmt verð- 
lagsskrá. Hins vegar lækka þau að tals- 
verðum mun, en hækka ekki, frá þvi 
sem þau voru siðastl. ár, enda þótt þessi 
sanngjarna uppbót verði samþykt.

ATKVGR.
Brtt. 235, 1. feld með 17 : 10 atkv., að 

viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já: MJ, MK, MP, ÓP, SSt, BJ, JakM, 

JAJ, JB, Jp.
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nei: MG, PO, Pp, StSt, SvÓ, porlG, 
porstJ, J?órJ, BH, Ep, EE, GunnS, 
HK, IngB, JS, LH, porlJ.

Einn þm. (BSv) fjarstaddur.

1. gr. frv. feld með 16 : 11 atkv., 
að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

já: BJ, EE, JakM, JAJ, JB, JJ?, LH, 
MJ, MK, MP, ÓP.

nei: SSt, StSt, SvÓ, porlG, J?orstJ, J?órJ, 
BH, Ep, GunnS, HK, IngB, JS, MG, 
PO, Pp, J?orlJ.

Einn þm. (BSv) fjarstaddur.

8- Skifting Eyjafjarðarsýslu 
í tvö kjördæmi-

Á 17. fundi í Ed., miðvikudaginn 14. 
mars, var útbýtt

Frumvarpi til laga um skifting Eyja- 
fjarðarsýslu í tvö kjördæmi (þmfrv., 
A. 133).

Á 18. fundi í Ed., föstudaginn 16. 
mars, var frv. tekið til 1. u m r.

Flm. (Einar Árnason): Eins og grein- 
argerð frv. ber með sjer, er það flutt 
samkvæmt ósk 2 þingmálafunda í kjör- 
dæminu. J>essi ósk var svo eindregin 
og ákveðin, að ekkert atkvæði var á 
móti, og voru fundir þessi haldnir sinn 
í hvoru hinna væntanlegu kjördæma. 
Kjördæmaskipunarmálinu var og hreyft 
á þriðja fundinum, en þar snerust um- 
ræður aðallega um það, hvort rjett væri 
að breyta svo til alment, að kjördæmin 
væru stækkuð og hlutfallskosning höfð. 
Virtist það litinn byr hafa, og gekk

því ekki fram. Jeg gat því ekki sjeð 
annað, eftir því sem fram hefir komið 
um þetta mál í kjördæmi sinu, en að 
sjálfsagt væri að flytja þetta frv. Og 
jeg geri það þvi fremur, sem það hefir 
verið og er skoðun mín, að rjett sje 
að hafa einmenniskjördæmi alstaðar á 
landinu, nema ef til vill hjer í Beykja- 
vik.

Fyrir þessari skoðun minni mættí 
færa margar ástæður, en jeg ætla ekki 
að svo komnu að fara langt út í það. 
pó vil jeg benda á, að það sýnist tals- 
vert misrjetti fólgið í því, að fjöldi af 
kjósendum í landinu hefir ekki rjett 
til að kjósa nema einn fulltrúa, en aðr- 
ir hafa rjett til að kjósa tvo. En átak- 
anlegast kemur þetta misrjetti fram í 
tvímenniskjördæmum, þegar lítill meiri 
hluti getur neytt aflsmunar gagnvart 
stórum meiri hluta og sent tvo full- 
trúa, en minni hlutinn engan.

pegar nú svo stendur á, að eitthvert 
tvímenniskjördæmi skiftist að miklu 
leyti í tvær heildir með gerólíkum stefn- 
um í landsmálum og áhugamálum, þá 
er eina leiðin til rjettlætis sú, að skifta 
kjördæminu, því samhugur getur aldrei 
orðið um fulltrúana, enda hætt við, að 
sú sambúð geti ekki orðið happadrjúg 
til lengdar.

pegar nú þannig er ástatt í einhverju 
kjördæmi, að skoðanir og stefnur kjós- 
enda i landsmálum eru gersamlega ánd- 
stæðar, þá er það næsta erfitt fyrir þá, 
sem með umboð þeirra fara, að leysa 
störfin svo af hendi, að báðir partar uni 
vel við. Og þó það sje sjálfsagt, að þing- 
maðurinn láti sína eigin sannfæringu 
ráða, ef hann greinir á við kjósendur, 
þá er þó æskilegra að haga skipulaginu 
á þá lund, að sá ágreiningur verði sem 
minstur og sjaldgæfastur. J?vi takmarki
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er frekar hægt að ná, ef kjördæmin éru 
ekki mjög stór.

Ekki verður því heldur neitað, að i 
einmenniskjördæmi verður samvinnan 
milli þingmanns og kjósenda auðveld- 
ari, víðlendið minna og kynningin 
meiri. Áhuginn á landsmálum helst 
betur vakandi og kjósendurnir verða 
pólitískt þroskaðri. Er það alls ekki lítils 
vert, þar sem kosningarrjettur er svo 
víðtækur sem hjer gerist.

Nú er þess ekki að dyljast, að í því 
kjördæmi, sem þetta frv. fjallar um, 
eru allmiklar pólitískar andstæður, og 
greinir þar milli Siglufjarðar og nokk- 
urs hluta norðursýslunnar annars vegar 
og innsýslunnar hins vegar. 1 nyrðri 
hlutanum er sjávarútvegur, en i innri 
hlutanum er nær eingöngu stund- 
aður landbúnaður. þessir tveir hlut- 
ar kjördæmisins hafa því algerlega 
óskyíd áhugamál og andstæðra hags- 
muna að gæta.

Vitanlega hefði Siglufjörður helst 
kosið að vera kjördæmi út af fyrir sig. 
En jeg taldi tilgangslaust að flytja það 
mál á þinginu. Hins vegar sýnist ekkert 
vera því til fyrirstöðu að skifta kjör- 
dæminu, einkum þar sem það virðist vel 
fallið til skiftingar af hagsmunalegum 
ástæðum, eins og jeg hefi drepið á.

Á síðasta þingi kom fram frv. um 
að skifta Húnavatnssýslu í tvö kjör- 
dæníi, og jeg minnist ekki annars en 
það gengi fram mótmælalaust. Jeg þyk- 
ist þvi mega vænta þess, að þessi hv, 
deild taki eins vel undir þetta frv. og 
greiði götu þess til Nd.

Rjett tel jeg, að máhð sje athugað í 
nefnd, og vil jeg leyfa mjer að leggja 
til, að því sje vísað til allsherjarnefndar 
að þessari umr. lokinni.

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

atkv. og til allsherjamefndar með 8 
shlj. atkv.

Á 34. fundi í Ed., laugardaginn 7. 
apríl, var frv. tekið til 2. u m r. (A. 
133, n. 270).

Frsm. (Sigurður Hjörleifsson Kvar- 
an): petta mál hefir nú alllengi legið 
hjá nefndinni, af þeirri ástæðu, að hún 
hefir haft svo mikið að starfa.

pað hafa komið — eins og gerð var 
grein fyrir við 1. umr. þessa máls —■ 
tilmæli úr 2 stöðum um, að Eyjafjarð- 
arsýslu yrði skift í tvö kjördæmi, ann- 
ars vegar frá Siglufirði, sem haldið er 
fast fram að eigi að verða sjerstakt 
kjördæmi, en hins vegar frá þingmála- 
fundi, sem haldinn var að Grund i 
Eyjafirði. pótt nú væri gert ráð fyrir 
því, sem væri vafalaust of drjúglega 
mælt, að allir þeir menn, sem búa í 
hreppum þeim, er hlut eiga að máli, 
vildu þessa breytingu, þá er það ekki 
helmingur allra kjósenda í kjördæminu. 
Á Siglufirði eru 495 kjósendur, en í 
þeim 3 hreppum, sem áttu með sjer þing- 
málafundinn á Grund, eru 613 kjós- 
endur, en samanlagt verður það 1108 
kjósendur. Væri nú svo, að þessi breyt- 
ing væri að vilja allra þessara manna 
og engir aðrir kæmu með mótmæli gegn 
henni, þá virtist það benda til þess, að 
rjett væri að gefa eftir. En nú er ann- 
að uppi á teningnum. Nefndinni hafa 
fyrir alllöngu síðan borist mótmæli frá 
4 hreppum, sem sje Glæsibæjarhreppi, 
Öxnadalshreppi, Arnameshreppi og 
Skriðuhreppi, frá fulltrúafundi þessara
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hreppa. Eftir sömu reglu og þeirri að 
lelja meðmælin með breytingunni al- 
menn á þessum umræddu stöðum, 
yrði einnig að lita svo á, sem allir kjós- 
endur í þessum hreppum væru mót- 
fallnir henni. 1 þessum hreppum eru 
ekki færri kjósendur en 678, eða fleiri 
en í þrem innhreppunum, sem vildu 
kjördæmisskiftinguna. Afleiðingin yrði 
sú, ef þetta yrði gert að lögum, að það 
yrði á móti vilja kjósenda í innhjerað- 
inu. peir eru fleiri móti skiftingu en 
með henni. Sje nú litið á hitt fyrirhug- 
aða kjördæmið, ytra kjördæmið, þá 
verður svipað uppi í teningnum að því 
leyti, að í öðrum hreppum en Siglufirði 
eru 851 kjósandi. Úr engum þeirra 
hreppa hefir komið nokkur tillaga um 
þetta, og er því hæpið, að hægt sje að 
líta svo á, sem nokkur verulegur vilji 
sje í úthjeraðinu á því að skifta kjör- 
dæminu.

pað er vitanlegt, að ekki er hægt að 
segja með þessu, að menn viti vilja 
kjósenda, þó að þessu hafi verið komið 
til leiðar á einum þingmálafundi. Að 
minsta kosti treysti jeg mjer ekki til 
þess. Og meðan menn vita það ekki fyr- 
ir víst, þá vona jeg, að menn sjeu ekki 
svo breytingagjamir í þessari hv. deild 
að hlaupa í að gera eitthvað að lögum, 
sem er þvert á móti þvi, sem Jiefir 
lengi staðið og að mörgu leyti farið vel 
á. pví er ekki hægt að neita, að marg- 
ir menn í kjördæminu álíta það rjett- 
arskerðingu að fá ekki að greiða at- 
kvæði nema um einn þingmann, er þeir 
annars eiga rjett til að greiða atkvæði 
um tvo. pað gerir að visu ekki mikið 
til með kjósendur, sem kjósa eftir 
ákveðnum pólitískum flokkum og skoð- 
unum þeirra. En það eru margir, sem 
ekki gera það. peir kjósa fremur eftir

Alþt. 1923, C. (35. löggjafarþing).

mönnunum sjálfum, kostum þeirra og 
viðkynningu við þá. Sem sagt, nefnd- 
in hefir ekki treyst sjer til að mæla 
með þessu frv., einnig af því að hún 
taldi undirbúning málsins ekki nægi- 
legan. pað því fremur sem hjer um 
ræðir hið fyrsta sinn að farið er fram 
á að skifta hjeraði í tvö kjördæmi, án 
þess að á undan hafi gengið fjárhags- 
leg skifting. Við höfum enn þá ekki 
allfá tvímenningskjördæmi, s. s. Suður- 
Múla- og Norður-Múlasýslur, Eyjafjarð- 
arsýslu, Skagafjarðarsýslu, Gullbringu- 
og Rjósarsýslu, Árnes- og Rangárvalla- 
sýslur. pað er vitanlegt og eðlilegt, að 
menn greiði atkvæði um mál þetta eftir 
þvi, hversu eindregið þeir vilja hafa 1 
þm. fyrir hvert kjördæmi.

Um það eru vitanlega töluvert skiftar 
skoðanir. Eigi allfáir líta svo á, sem það 
væri öllu heppilegra fyrir starfshæfi- 
leika þingsins, að menn væru kosnir í 
fámennum kjördæmum. Márgir eru 
fylgjandi hlutfallskosningu, en aðrir 
vilja einmenningskjördæmin. En þetta 
er ekki nægilega búið að brjóta sig í 
þjóðfjelaginu, og fyndist mjer á meðan 
ekki rjett að fara út fyrir þau takmörk 
að skifta ekki sýslu í kjördæmi, nema 
fjárhagsleg skifting hafi á undan gengið.

Einar Árnason: Mjer þykir leitt, að 
hv. allsherjarnefnd hefir ekki getað fall- 
ist á þetta frv., og jeg verð hreinskilnis- 
lega að játa, að mjer kom ekki til hugar, 
þangað til jeg sá nefndarálitið, að nefnd- 
in snerist á móti þessu máli. Skal jeg 
koma að því síðar, hvers vegna jeg hafði 
þá skoðun. Hv. frsm. (SHK), hefir nú 
í ræðu sinni endurtekið þær ástæður, 
sem færðar eru fram gegn þessu frv. í 
nefndarálitinu. pær ástæður eru aðal- 
lega tvær, að málið sje ekki nægilega

7
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undirbúið og að það sje svo mikið ný- 
mæli, að skifta þannig sýslu i 2 kjör- 
dæmi án fjárhagslegrar skiftingar. pað 
er að vísu rjett hjá nefndinni, að þetta 
er í fyrsta sinn sem farið er fram á slika 
skiftingu. En þá ástæðu út af fyrir sig 
er ekki hægt að taka sem góða og gilda 
vöru nje fuilnægjandi röksemd á móti 
frv. pað mætti með sama rjetti segja, 
að það væri óeðlilegt að spyrða saman 
tvö lögsagnarumdæmi í eitt kjördæmi. 
En það getur í sjálfú sjer verið alveg 
rjettmætt, vegna þess, að alþingiskosn- 
ingar og kjördæmaskipun eiga ekkert 
skylt við umboðs-eðadómsvald. Tilkjör- 
dæmaskipunar liggur alt annar grund- 
völlur eða á að liggja. Sá grundvöllur 
á að takmarkast af atvinnuvegum, á- 
hugamálum og hagsmunamálum íbúa 
kjördæmisins. Ef hv. nefnd vildi spyrja 
kaupmenn, útvegsmenn og verkamenn 
á Siglufirði, hvort þeir ættu sömu áhuga- 
og hagsmunamála að gæta og bændur 
inni í Eyjafirði, og gagnkvæmt, þá fengi 
hún það svar, að slík sameiginleg mál 
væru engin til. pess vegna er óeðlilegt, 
að nefndin skuli vilja halda þessu svo 
fast í sömu hnappheldunni, þrátt fyrir 
þann skilnað að borði og sæng, sem þeg- 
ar er kominn á. Mig furðar á því, að 
nefndin skuli halda þessu dauðahaldi í 
kjördæmaskipulag, sem sett hefir verið 
fyrir tugum ára undir gerólíku ástandi. 
Jeg hafði búist við, að hv. nefnd myndi 
líta almennara á þetta mál en raun er 
á orðin. Fyrir henni virðist vaka litið 
annað en að fella þetta frv., til þess að 
geta haldið sem lengst þeim úrelta 
grundvelli, sem kjördæmaskipunin er 
nú bygð á. Jeg hafði frekar vænst þess, 
að nefndin vildi styðja þetta frv., sem 
byrjun til að byggja kjördæmaskipun 
landsins á eðlilegri grundvelli, s. s. þeim,'

er jeg mintist á áðan. Nú verð jeg að 
segja, að jeg verð fyrir vonbrigðum, er 
jeg sje, að hún kemur ekki auga á það, 
sem þó blasir svo beint við, að kjör- 
dæmaskipunin verði færð í það horf, að 
hún byggist á atvinnumálum og áhuga- 
málum, en ekki sýsluskiftingu. pað hlýt- 
ur lika að verða framkvæmt fyr eða 
síðar. Breytingin, sem frv. fer fram á, 
er undanfari þess, að fleiri breytingar 
til bóta verði gerðar.

Hv. frsm. (SHK), mintist á sýslurþær, 
sem væru tvimenningskjördæmi. En má 
jeg spyrja: Hvaða sameiginleg áhuga- 
mál ættu t. d. að tengja Hjeraðið á Aust- 
urlandi við Austfirði? Mundi ekki eins 
vel fara á þvi i Árnessýslu, að niðursýsl- 
an, kauptúnin og Flóinn, yrði sjerstakt 
kjördæmi og uppsýslan annað? Eða 
hvað er sameiginlegt með Hafnarfirði 
og Kjósinni? Hjer eru algerðar andstæð- 
ur. Ekkert sameiginlegt, og skifting því 
sjálfsögð. Jeg hefi nú talað alment um 
ástæður nefndarinnar fyrir því, að ekki 
væri gerlegt að skifta sundur sýslum. 
Læt jeg það, sem komið er, nægja sem 
svar.

pá kem jeg að beirri ástæðu, sem hv. 
frsm. (SHK) dvaldi mest við, en það er 
undirbúningsleysið. Hann sagði, að 
menn gætu ekki verið vissir um vilja 
kjósendanna í þessu máli, og á meðan 
skyldu menn ekki vera svo breytinga- 
gjarnir að láta skiftinguna ná fram að 
ganga. En jeg býst við, að hv. frsm. 
(SHK) minnist þess, að á síðasta þingi 
gekk hjer i gegnum deildina frv. um 
skiftingu Húnavatnssýslu. pað frv. geng- 
ur nær umræðulaust gegnum báðar 
deildir þingsins. Undirbúningur þess 
máls var þó ekki annar en sá, að það 
var rætt á tveimur þingmálafundum, 
og eftir því sem jeg veit best, munu hafa
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komið fram andmæli á báðum fundun- 
um og atkvæði greidd á móti málinu. 
Var þá skiftingin framkvæmd einungis 
af því, að um 2 sýslufjelög var að ræða? 
Ætti það út af fyrir sig að vera svo 
þungur faktor í kjördæmaskiftingunni, 
að það eitt gæti ráðið? Nei, hitt er meira 
um vert, hvernig hagsmunum og at- 
vinnuvegum er háttað, og hvort meiri 
hluti kjósenda er samþykkur breyting- 
unni. Nú verður það líklega seint, sem 
allir geta orðið sammála um slík mál 
eða önnur, enda neita jeg ekki, að til 
kunni að vera kjósendur nyrðra, sem 
ekki kæra sig um breytinguna. Frsm. 
(SHK) vitnaði í fund, sem haldinn var 
af fulltrúum 4 hreppa. pað er rjett, að 
sá fundur var háður, en i þessu sambandi 
er vert að geta þess, að hann var hald- 
inn í alt öðrum tilgangi en þeim að tala 
um þetta mál. Fulltrúamir voru 16 á
fundinum, og komu mótmælin frá þeim 
sjálfum, án þess að þeir hefðu til þess 
nokkurt umboð frá hreppsbúum, eftir 
því sem jeg veit best; enda óvíst, að þeir 
hafi verið allir sammála. Jeg vil enn 
fremur taka það fram í þessu sambandi, 
að mjer hefir boðist að verða send nöfn, 
ekki 16 manna, heldur tvisvar sextán 
eða fleiri, er vildu hið gagnstæða við 
þessa samþykt, en jeg kærði mig ekki 
um að vera að panta þess konar nafna- 
lista. Jeg flutti frv. af þeirri ástæðu, að 
á þeim fundum, sem haldnir voru til 
að ræða þetta mál sjerstaklega, voru 
menn eindregnir með því. Jeg ætla mjer 
ekki að fara út í það, sem hv. frsm. tal- 
aði um einmenniskjördæmi og kjör- 
dæmi með hlutfallskosningu. Jeg tók 
fram við 1. umr., að jeg vildi einmennis- 
kjördæmi. pó gæti komið til mála, að 
kjördæmin væru stærri og með hlutfalls- 
kosningu. pað fyrirkomulag hefir samt

sína galla. Fyrst og fremst ráða kjósend- 
ur við hlutfallskosningu venjulegast 
litlu um það, hverjir í kjöri sjeu; því 
ráða mest einstakir pólitískir flokkar 
eða flokksstjórnir, og reynslan hefir 
sýnt, að aðalráðin koma frá Reykjavík. 
Margt fleira mætti telja upp í þessu 
sambandi, svo sem að þegar kjördæmin 
eru stór, er erfitt fyrir kjósendur að 
kynnast þingmönnum og þingmálefn- 
um. En einmenniskjördæmin eru heppi- 
legri þar, sem illar eru samgöngur. Ann- 
ars flyt jeg þetta frv. meðfram af þvi, 
að jeg vildi halda áfram þeirri stefnu 
þingsins í fyrra að gera öll sveitakjör- 
dæmi að einmenniskjördæmum.

Frsm. (Sigurður Hjörleifsson Kvar- 
an): Jeg geri ráð fyrir, að það sje engin 
ástæða til að þreyta kappræður um þetta 
mál, enda er það ekkert stórmál. Jeg 
ætla því fáu við að bæta og geri ráð 
fyrir, að málið skýrist lítið úr því, sem 
orðið er.

Mjer finst ekki vera hægt að neita 
því, að undirbúningurinn sje svo litill, 
að það sje ekki verjandi að halda inn 
á þessa nýju braut við svo búið. Jeg 
játa, eins og hv. flm. (EÁ) mintist á, 
að fulllangt var gengið af þinginu í 
fyrra að því er snertir Húnavatnssýslu. 
pað hafði þó þá málsbót, að fyrir mörg- 
um árum var komin á fullkomin skift- 
ing á fjárhag sýslufjelaganna. pað er 
játað af háttv. flm., að þetta sje nýmæh. . 
pað gerði nú minna til, ef hægt væri 
að sanna með rökum, að meiri hluti 
sýslubúa væri á eitt sáttur með skift- 
inguna. En það get jeg ekki sjeð, að 
sje útlit fyrir. Ef álykta mætti af því, 
sem fram hefir farið í Eyjafirði út af 
þessu máli, er ekki annað sýnna en 
breytingin yrði gerð að óvilja meiri
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hlutans í innhjeraðinu. Ura ytri hluta 
sýslunnar er ekki hægt að segja, en 
ávinningurinn, sem honum hlotnaðist 
með skiftingunni, er vafasamur. Eyja- 
fjarðarsýsla er fyrst og fremst land- 
búnaðarhjerað, og er líklegt, þótt 
skiftingin næði fram að ganga, að full- 
trúar landbúnaðarins næðu kosningu. 1 
þessum eina hreppi, Siglufirði, er ekki 
nándarnærri helmingur kjósenda. Við- 
víkjandi undirbúningsleysinu er það að 
segja, að sýslunefndin hefir enn þá ekk- 
ert um málið sagt. pað væri þó full- 
komin ástæða til þess, og það því frem- 
ur sem ætlast er til þess að lögum, að 
engu slíku máli sje ráðið til lykta, nema 
álits sýslunefndar sje áður leitað.

petta gildir um þau mál, sem snerta 
sýslufjelögin, en Alþingi getur auðvitað 
sett sig út yfir þetta, en það er ekki 
heppilegt fyrir löggjafann að gefa for- 
dæmi að slíku. 1 stuttu máli: Undir- 
búningur þessa máls er lítill; maður veit 
ekki um vilja kjósendanna og málinu 
liggur ekkert á.

Einar Árnason: Að eins örfá orð. pað 
þýðir ekkert fyrir háttv. frsm. (SHK) 
að vera að tala um undirbúningsleysi 
í þessu máli; þesskonar má altaf slá 
fram, þegar engin rök eru við hendina. 
Hv. frsm. (SHK) gat þess, að sýslunefnd 
hefði ekki látið i ljósi álit sitt, og vitnaði 
í lög, þar sem ákveðið væri, að ekki 
ætti að ráða til lykta sýslumálum án 
þess að leita álits sýslunefndar. Jeg held, 
að hv. frsm. (SHK) sæki þessa blekk- 
ingarástæðu helst til langt. Hann veit 
það eins vel og jeg, að Alþingi hefir 
vald til að setja lög eins og því sýnist, 
og þetta frv. er engin undantekning frá 
því. Jeg verð enn að vitna i skifting 
Húnavatnssýslu. par hefði þá þurft að

leita álits sýslunefndar, en það var ekki 
gert. Nei, sýslunefnd kemur þetta mál 
alls ekkert við. Hv. frsm. (SHK) mintist 
á það, að Eyjafjarðarsýsla væri mest- 
megnis landbúnaðarhjerað. Hún var 
það, þegar sú kjördæmaskipun, sem nú 
er, var sett. En síðan hefir það breyst. 
A Siglufirði er nær eingöngu sjávarút- 
vegur. 1 Ólafsfirði sömuleiðis. pá eru 
og tvö þorp, Hrísey og Dalvík, þar sem 
mestmegnis er stundaður sjávarútvegur. 
Allir þessir staðir, sem þegar eru orðnir 
mjög fjölmennir, hafa risið á legg síð- 
an núverandi kjördæmaskipun var 
ákveðin. Gamla skipulagið er því orðið 
úrelt og óhentugt.

Sigurður Jónsson: Jeg vil aðeins 
drepa á eitt atriði í máli þessu. Hjer á 
landi eru 7 kaupstaðir með sjerstökum 
bæjarrjettindum, þar af eru 5 sjerstök 
kjördæmi, en 2 hafa sótt um að tfá 
að verða það, Hafnarfjörður og Siglu- 
fjörður, en ekki fengið. Mjer finst öðru 
máli gegna hjer en ef öðruvísi stæði á. 
Bæjarrjettindi eru ekki veitt nema nokk- 
uð fjölmennum bæjum, og finst mjer 
sanngjamt, að þeir fái að vera i fjelagi 
við næstu hjemð, sem lík áhugamál 
hafa, sem kjördæmi út af fyrir sig, þeg- 
ar hægt er að koma því svo fyrir, að 
ekki þarf að fjölga þingmönnum fyrir 
það. Jeg vona, að hv. 2. þm. G.-K. (BK) 
skilji þetta og lofi þessu frv. að fara til 
Nd. Hvað viðvikur mismunandi atvinnu- 
vegum í Eyjafjarðarsýslu, þá get jeg 
vitnað, að það eru mjög ólíkir atvinnu- 
vegir stundaðir í innri og nyrðri hluta 
sýslunnar og get kvatt til vitnis um það 
hv. 3. landsk. (HSn), sem átt hefir kost 
á að kynna sér framtal þaðan. Jeg mæli 
því mjög með, að þetta frv. nái fram 
að ganga.
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ATKVGR.
1. gr. f e 1 d með 5: 5 atkv., að við- 

höfðu nafnakalli, og sögðu

já: EÁ, HSn, JJ, SJ, HSt.
nei: IHB, JóhJóh, JM, SHK, BK.

Fjórir þm. (GGuðf, GÓ, KE, SE) fjar-

9. Húsaleiga í kaupstöðum.

A 7. fundi í Ed., miðvikudaginn 28. 
febr., var útbýtt:

Frumvarpi til laga um takmörkun á 
húsaleigu í kaupstöðum landsins (þm- 
frv., A. 36).

A 8. fundi í Ed., föstudaginn 2. mars, 
var frv. tekið til 1. umr.

Flm.(Jónas Jónsson): Jeghefiíathuga- 
semdunum við frumvarp þetta tekið 
fram aðalatriðin, sem það er bygt á. 
Jeg er vitanlega ekki viss um, að það 
nái fram að ganga; en þar sem það 
fjallar um einn mikilvægasta þáttinn í 
þjóðlífi okkar, fanst mjer rjett að bera 
málið fram í þinginu, til þess að hægt 
væri að sjá, hvernig þjóðarfulltrúamir 
vildu leysa úr vandanum.

Frumvarpið fer fram á, að húsaleig- 
an í kaupstöðum landsins verði 12% af 
virðingarverði húsa og lóða, hvort- 
tveggja miðað við síðasta fasteignamat.

Aðalástæðan fyrir frv. er sú, að húsa- 
leigan hjer í Reykjavík, og yfirleitt í öll- 
um kaupstöðum landsins, er orðin hin 
mesta byrði, sem nær beint eða óbeint 
til allra landsmanna. Er hjer því um 
landsmál að ræða.

Síðan 1914 hefir lítið verið bygt í 
kaupstöðum, sem stafar af peningaskorti 
og fleiru. Hins vegar hefir fólki fjölgað 
mikið í flestum þeirra. Hafa menn því 
út úr neyð boðist til að borga hærri 
húsaleigu en rjett var og þeir í raun 
og veru gátu borgað. Og eru dæmi til, 
að hús hafa verið leigð fyrir 10 sinnum 
hærri leigu en var fyrir 1914. Eru 
því hús, sem bygð voru um og rjett eftir 
1907, búin að margborga eigendunum 
frumverð sitt. Er það vitanlega gott fyrir 
þá, sem húsin eiga, en það hefir áhrif 
út frá sjer á marga vegu. 1 fyrsta lagi 
á þann hátt, að öll laun embættis- og 
starfsmanna ríkisins þurfa að vera 
hærri, sökum hinnar óeðlilega háu húsa- 
leigu, en þau þyrftu annars að vera.

Stærsti liðurinn í þessu máli er þó 
sá, að alt verkafólk og allir sjómenn 
verða að miða kaup sitt við þessa háu 
húsaleigu. Og þar sem allar afurðir, 
bæði til lands og sjávar, hafa stórfallið 
síðan 1920, er auðsætt, að ef þessi háa 
húsaleiga heldur áfram, hlýtur hún að 
valda vandræðum á marga vegu.

Jeg talaði í sumar t. d. við einn af 
stjórnendum Eimskipafjelagsins, og 
spurðist fyrir um það, hvers vegna Nor- 
egur væri ekkí tekinn inn i siglinga- 
svæði fjelagsins. Hann svaraði því, að 
það væri ekki hægt, sökum þess, að 
Eimskipafjelagið gæti ekki kept við 
Bergenska fjelagið vegna dýrtíðar í 
Reykjavík, og ætti húsaleigan mestan 
þátt í því.

Jeg sje nú eigi annað en að þetta 
sje mál, sem snertir alt landið, og ef 
húsaleigan stendur ein eftir sem „klett- 
ur úr hafinu'4, eftir að alt annað verð- 
mæti er fallið, gæti vel farið svo, að 
við yrðum ekki samkepnisfærir gagn- 
vart þjóðum, sem framleiða sömu vörur.
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pað er ómótmælanlegt, að ef frum- 
varp þetta nær fram að ganga, þá hefir 
það tap í för með sjer fyrir allmarga 
menn, sem hafa bygt eða keypt hús 
síðan 1914. Mjer datt í hug i fyrstu að 
gera greinarmun á því, en fjell frá því 
aftur. En það gæti komið til greina 
seinna, við nánari rannsókn málsins. — 
Einnig gæti komið til athugunar, hvort 
ekki væri rjett að setja ákvæði um, að 
húseigendur gætu losnað við leigjendur 
á fleiri vegu en frumvarpið gerir ráð 
fyrir, því að jeg hefi aðeins tekið van- 
skil á húsaleigu til greina.

Jeg leyfi mjer svo að leggja til, að frv. 
verði vísað til allsherjarnefndar, að um- 
ræðunni lokinni.

Jóhannes Jóhannesson: Jeg vildi að 
eins leyfa mjer að spyrja hv. flm., hvem- 
ig hann hugsar sjer að samrýma frv. 
þetta lögum nr. 24, 12. sept. 1917, um 
húsaleigu í Reykjavík, þar sem hvergi 
er nefnt í frv., að þau skuli úr gildi 
numin.

Flm. (Jónas Jónsson): þessi athuga- 
semd hv. þm. Seyðf. (JóhJóh) er alveg 
rjett. Jeg hirti eigi um að geta um það 
atriði i frv„ þar eð jeg ætlaðist til, að 
ef frv. næði fram að ganga, þá yrði bætt 
inn í það ákvæði um, að lög þau, er færu 
í bága við það, væru úr gildi numin.

Jóhannes Jóhannesson: Ef það ákvæði 
er eigi sett inn í frv., að lög nr. 24, 1917, 
falli með því úr gildi, þá leiddi það til 
þess, ef það yrði samþykt, að tvenn húsa- 
leigulög, hvor öðrum ólík að efni til, 
væru í gildi.

Flm. (Jónas Jónsson): Jeg tók það 
fram, að jeg ætlaðist til, að ákvæðinu

yrði bætt inn í frv., ef það næði fram 
að ganga.

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

atkv. og til allsherjarnefndar með 11 
shlj. atkv.

I
Á 25. fundi í Ed„ föstudaginn 23. 

mars, var frv. tekið til 2. u m r. (A. 36, 
n. 192).

Frsm. (Jón Magnússon): Jeg sje ekki 
ástæðu til þess að bæta neinu verulegu 
við nál. Hv. deildarmenn sjá, að nefndin 
hefur talið rjett, að bæjarstjórnin skipi 
þessu máli, svo sem öðrum málum bæj- 
arins. pað mætti reyndar segja, að bæj- 
arstjórnin sje sein á sjer til að gera það, 
sem henni var heimilað með lögunum 
frá 1921, en það mun vera sumpart 
vegna þess, að ekki hafa komið sjerleg- 
ar umkvartanir um húsaleigu til henn- 
ar, og svo hitt, að menn eiga erfitt með 
að koma sjer saman. En jeg hygg, að 
þess verði ekki langt að biða, að samin 
verði reglugerð. pað er aðallega vegna 
þessa, að nefndin fann ekki ástæðu til 
að setja frekari lög um þetta efni. Um 
efni frv. skal jeg ekki mikið ræða, af 
því að jeg býst við, að hv. deild fallist 
á tillögur nefndarinnar. Jeg get þó nefnt 
það, að mjer finst ekki óeðlilegt, þótt 
mönnum detti í hug að setja hámarks- 
hundraðstölu um húsaleiguna. En það 
er vandkvæðum bundið, meðan verðlag 
á húsum er svo breytilegt, sem nú hefir 
verið. pví er nú svo háttað með húsa- 
málið, að fasteignamatsnefndin hefir 
miðað við, hvað kostaði að byggja hús 
fyrir 1914, og bætt svo 50% þar við. 
En eftir því, sem þingnefndinni hefir
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verið skýrt frá, er það líklegt, að hús, 
sem hafa verið bygð í fyrra og nú, muni 
kosta um 40% yfir verðlag fasteigna- 
matsnefndar. Nú er það hjer um bil víst, 
að kostnaður við húsbvggingar er meiri 
í ár en í fyrra, því að járn og viður hafa 
stigið og líkur til að sú verðhækkun geti 
haldist nokkuð lengi. pá er það auðsætt, 
ef hinu fylsta rjettlæti á að ná, að sama 
hundraðstalan getur ekki átt við alstað- 
ar. pað er ekki rjett að hafa hana eins 
á húsum, sem bygð eru fyrir stríð, og 
þeim, sem nú eru hygð. Ef hundraðs- 
talan er sett svo há, að þeir sleppi, sem 
nú hafa bygt, þá fara eigendur gömlu 
húsanna eins hátt, en margir leigja nú 
undir því hámarki, sem frv. setur. Jeg 
veit, að það hefir komið til orða í bæj- 
arstjórninni, hvort ekki mundi fært að 
ákveða meðalhámark; hafa það lægra í 
hinum eldri húsum, en hærra i þeim 
nýju, og láta eldri húsin bæta upp hin- 
um nýrri. En líklega er þetta ófram- 
kvæmanlegt. Ef niðurstaðan á að verða 
sanngjörn, þá dugir ekkert nema mat. 
pað er hæpið, hvernig mál þetta fer í 
bæjarstjórninni, en nefndin hefir á- 
stæðu til að ætla, að skyldumat verði 
þar ofan á, en það álítur nefndin heppi- 
legast.

Jeg skal svo ekki fara fleiri orðum 
um þetta. Nefndin hefir farið með þetta 
mál sem önnur mál viðvíkjandi kaup- 
stöðum; talið þá eiga að ráða mestu um 
sín eigin mál.

Guðmundur Guðfinnsson: Jeg get ekki 
látið þetta mál fara fram hjá mjer án 
þess að fara um það nokkrum orðum. 
Jeg álít það fullkomlega rjettmætt, að 
frv. þetta er fram komið, þótt allshn. 
vilji ekki fallast á það nú í bili. Húsa- 
leigan hjer í Reykjavík er orðin vand-

ræðamál fyrir alt landið; hún hefir áhrif 
á kaup og vöruverð og heldur við dýr- 
tíð í landinu. Og sumstaðar hjer er 
hún ekki langt frá því að nálgast okur. 
pví er það alls ekki að ófyrirsynju, að 
hv. flm. (JJ) hefir dottið í hug að koma 
fram með þetta frv.

En ástæðan fyrir því, að jeg vildi ekki 
fara lengra að sinni, er sú, að bærinn 
hefir nú húsaleigulög og virðist hafa 
hug á að geia eitthvað í þessu máli. 
pví vildi jeg ekki demba þessum lögum 
á núna, þó að bæjarstjórnin sje búin að 
hafa heimildina í 2 ár. Jeg get betur felt 
mig við það form að hafa skyldumat. 
pað hefir að vísu sína galla, en gæti 
þó orðið sanngjarnara. Jeg hefði helst 
kosið að fresta þessu máli, en ýta undir 
bæjarstjórnina að koma reglugerðinni 
fiá sjer. Ef dagskráin verður samþykt, 
en svo fer, að ekkert verður úr reglu- 
gerðinni, þá álít jeg forsvaranlegt af 
landsstjórninni að gefa út bráðabirgða- 
lög um þetta efni. pví að þó þetta, eftir 
eðli sínu, heyri undir kaupstaðina, þá 
hefir þó húsaleigan svo mikil áhrif á 
land alt, að jeg álít forsvaranlegt af 
ríkisvaldinu að gripa inn í.

Jónas Jónsson: Hv. allshn. hefir lagt 
til að visa máli þessu frá með dagskrá. 
Jeg vil því leyfa mjer að bæta nokkrum 
orðum við það, sem jeg sagði í fram- 
söguræðu minni. Ef dagskrá þessi verð- 
ur samþykt, þá er það sama og að drepa 
frv. Jeg býst við að víkja síðar að því, 
hvort sú leið er tiltækileg. En jeg álít, 
að nefndin byggi á alröngum grundvelli, 
þeim, að húsaleigan sje bæjarmál, sem 
bæjarstjórninni beri að ráða fram úr. 
petta mál er landsmál, eins og hv. 2. 
þm. Rang. (GGuðf) rjettilega tók fram, 
og ef ekki fæst sæmileg lausn á málinu,



Lagafrumvörp feld.
Húsaleiga i kaupstöðum.

111 112

þá á landið að taka í taumana. pví gerði 
hv. 2. þm. Rang. einnig ráð fyrir, að það 
gæti átt sjer stað. Astæðan til þess, að 
þetta er landsmál, er sú, að mikið að- 
streymi er til Reykjavikur utan af landi. 
Bærinn fyllist af fólki, húsnæðiseftir- 
spurnin verðu mikil og húsaleigan fer 
upp úr öllu valdi. Við þetta aðstreymi 
til Reykjavíkur tæmast sveitirnar, sjer 
til skaða, og Reykjavík tapar líka. At- 
vinnuleysi verður hjer meira eftir því 
sem fólkinu fjölgar. pví er það ekki 
eftirsóknarvert, að bærinn vaxi meira 
að sinni. Ef landið gerði einhverjar ráð- 
stafanir til þess, að vöxtur bæjarins yrði 
hægfara, þá yrði það öllum til góðs. 
það kom ekki fram hjá hv. frsm. (JM), 
hvernig húsaleigan grípur inn í hag allra 
landsmanna. Menn hafa algerlega van- 
rækt að athuga þetta, og bæjarstjórnin 
hefir verið óforsvaranlega aðgerðalaus 
í þessu máli. Húsaleigan kemur ekki að- 
eins hart niður á leigjendunum, heldur 
og á húseigendum sjálfum, ef þeir eru 
framleiðendur. Framleiðendur þrá, að 
leigan lækki, til þess að kaup geti lækk- 
að. pað yrði mikill þáttur í þvi að minka 
dýrtíðina hjer, ef leiga á búðum lækk- 
aði. Ef þessi salur, sem við sitjum hjer 
í. væri búð á hentugum stað í bænum, 
þá mundi hún alls ekki kosta minna 
en 600 kr. á mánuði. pví sjá allir, að 
búðaleigan hleypir vöruverðinu upp. Jeg 
endurtek það, að það er ólíklegt, að 
framleiðendur hjer geti staðist útgjöld 
við húsaleiguna, ef verð á íslenskum af- 
urðum heldur áfram að falla. J?að eru 
jafnt sjávarútvegsmenn og sveitabænd- 
ur, sem óska að kaup lækki, en slikt 
getur ekki orðið meðan húsaleigan helst 
óbreytt. Nú er komin fram krafa frá 
starfsmönnum landsins um 25% launa- 
viðbót, miðað við Reykjavik. Með þessu

viðurkenna flm., sem eru þm. Reykja- 
víkur, að Reykjavík sje dýr staður. Jeg 
held því nú fram, að það sje mikið á 
ábyrgð þessarar hv. deildar, ef hún 
samþykkir dagskrána, hvort hækka þarf 
laun þessara starfsmanna landsins um 
25%.

Jeg hitti i morgun einn af starfsmönn- 
um landsins, sem á 4—5 börn. Hann 
sagði svo frá sínum ástæðum: „Jeg hefi 
3500 kr. laun. Jeg bý í húsi, sem bygt 
var 1903. Húsaleiga mín er á annað 
þúsund krónur á ári. Auk mín búa 3 
menn aðrir í húsinu, og húsaleiga okk- 
ar allra til samans er meira en uppruna- 
lega kostaði að reisa húsið.“ Með öðrum 
orðum: Húsið borgar sig á hverju ári. 
Er nú nokkurt vit í því, að þjóðfjelagið 
grípi ekki inn í, er um slíkt okur er að 
ræða'? En þannig er það í flestum göml- 
um þúsum. petta er alvarleg spurning 
fvrir fulltrúa þjóðarinnar. Eiga þeir að 
bæta launakjör starfsmanna landsins í 
Reykjavík, til þess að þeir geti staðist 
húsaleiguna'? Jeg vil nú spyrja hv. frsm. 
(JM), hvort hann álíti, að hægt sje að 
neita henni, og hvort hann álíti, að með- 
ferð þessa máls hjer í dag komi henni 
ekki við.

pað kom fram hjá hv. frsm., að sum- 
um mönnum væri sýnt ranglæti með frv. 
mínu. pað er satt; en hann viðurkendi, 
að það væri ekki gott að gera mun á 
gömlum og nýjum húsum. Ef maður 
lítur annars yfir þennan bæ, þá sjest, að 
það er hverfandi litið, sem bygt er síð- 
ustu árin. Bærinn er mest bygður fyrir 
1914. En það er til tvennskonar mæli- 
kvarði á húsaleiguna. Undir annan mæli- 
kvarðann falla gömul hús, sem eru bygð 
fyrir 1914, en undir hinn nýju húsin 
og svo eitthvað af gömlu húsunum, sem 
hafa skift um eigendur siðan þau voru
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bygð og keypt við dýru verði. Nú skul- 
um við setja svo, að undir þennan 
seinni flokk falli svo sem 500 húseig- 
endur. pað er bara ágiskun, því vissu 
er ekki hægt að fá. J?á verð jeg að halda 
því fram, að hagsmunir þessara 500 
manna sjeu ekki eins mikils virði og 
hagsmunir alira leigjenda í bænum, sem 
geta verið 15000, ef talið er alt vanda- 
fólk með húsföður, og í viðbót hags- 
munir allra framleiðenda annarsstaðar 
á landinu. pað er ekki hægt að komast 
hjá ranglæti að einhverju leyti. Ef dag- 
skráin verður samþykt, þá verður þess- 
um 500 húseigendum hjálpað, en 90% 
allrar þj'óðarinnar sýnt ranglæti. Mjer 
finst þetta ósköp einfalt mál. Hjer veg- 
ast á hagsmunir fárra húseigenda ann- 
ars vegar, en hins vegar hagsmunir allra 
framleiðenda, verkamanna, embættis- 
manna, námsmanna o. s. frv.

pað hittist einmitt svo á, að jeg var 
rjett áðan að tala við skólameistarann 
á Akureyri. Sagði hann mjer, að í vor 
hefði útskrifast frá Gagnfræðaskólan- 
um þar mjög gáfaður piltur, sonur 
prests á Norðurlandi. Faðir hans hafði 
ekki treyst sjer til að senda hann hingað 
suður til framhaldslærdóms, aðeins fyr- 
ir þá sök, hve dýrt væri að lifa hjer, 
og væri húsaleigan stærsti þátturinn í 
þvi. — Mjer þykir því næsta undarlegt, 
ef flokkur sá, sem stendur næst embætt- 
ismönnunum og vill gæta hagsmuna 
þeirra, sker niður þessa tilraun til að 
bæta úr þessu mikla böli, sem ekki 
kemur minst niður á þeirri stjett.

Annars vil jeg leyfa mjer að fara þess 
á leit við hæstv. forseta, að hann taki 
mál þetta af dagskrá, þegar umræðunni 
er lokið, því að dagskrá allsherjamefnd- 
ar byggist á þeim rökum, að bæjarstjóm 
Reykjavikur muni nú mjög bráðlega af-

Alþt. 1923, C. (35. löggjafarþing).

greiða reglugerð um húsnæði í Reykja- 
vík, þar sem sjeu ákvæði um skyldumat 
á öllum leiguíbúðum. — En ef svo skyldi 
fara, að mál þetta dagaði uppi hjá bæj- 
arstjórninni, og hún gerði ekkert í því, 
væri illa farið, ef búið væri að fella þetta 
frv. hjer, og þar af leiðandi ekki hægt 
að taka það upp aftur. pykir mjer því 
rjett, að beðið sje nú nokkra daga með 
þetta mál hjer, til þess að sjá, hvað 
bæjarstjórnin gerir. — En hins vegar 
skal jeg lofa hv. allsherjarnefnd því, að 
draga það ekki undan atkvæðagreiðslu 
hjer í hv. deild. pví að jeg vil einmitt að 
það sýni sig, hvernig menn greiða at- 
kvæði um það. Jeg vil einungis, að mál- 
inu sje frestað, þar sem rökstuðningur 
hv. nefndar er bundinn við það, sem 
gert verður hjer innan lítils tíma.

Að endingu vil jeg gefa þær upplýs- 
ingar, að mikill hluti bæjarstjórnar 
mun ætla að binda skyldumatið við það 
verð, sem er á húsum núna, sem vitan- 
lega er óhagstæðasti mælikvarði fyrir 
þjóðina í heild sinni. Er slíkt mat eig- 
inlega alveg gagnslaust.

Jeg sje ekki, að hjer sje nema um 
tvent að ræða, annaðhvort að miða 
leiguna við nýju húsin eða hin gömlu. 
Sje það gert á þeim grundvelli, sem jeg 
lagði til, þá tapar vitanlega nokkur 
hluti húseigenda. En sje það aftur á 
móti bygt á hinum grundvellinum, tap- 
ar almenningur.

Atvinnumálaráðherra (KIJ): Af þvi 
jeg býst við, að þetta mál heyri undir 
mig, vil jeg styðja tillögu hv. 5. landsk. 
þm. (JJ), að það verði tekið af dag- 
skrá. pað er öllum kunnugt, að húsa- 
leigan hjer er afarhá. Og lög nr. 50, 27. 
júní 1921, um húsnæði í Reykjavíl^ 
hafa enn sem komið er ekkert verið

8
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notuð til þess að draga úr henni, og 
eru orðin nú nær því tveggja ára gömúl.

En nú stendur einmitt svo á, að bæj- 
arstjórnin hefir til meðferðar frv. til 
reglugerðar um húsnæði hjer. Tel jeg 
því rjett, að málinu sje frestað nú fyrst 
um sinn, til þess að sjá, hvernig reglu- 
gerð þessari reiðir af. J?ví verði hún 
samþykt, verður frv. þetta ef til vill 
óþarft.

Frsm. (Jón Magnússon): Háttv. 5. 
landsk. þm. (JJ) sagði, að nefndin 
hefði bygt nál. sitt á því, að þetta mál 
væri einungis bæjarstjórnarmál. pað er 
alveg rjett, að nefndin lítur svo á, að 
bæjarstjórnin eigi að skipa þessu máli, 
svo sem til hefir verið stofnað, sjerstak- 
lega samkvæmt lögum nr. 50, frá 27. 
júní 1921.

pað er aldrei nema satt, að þetta mál 
snertir fleiri en Reykjavík eina, en svo 
er um mörg mál, sem talin eru bæjar- 
nrál og bærinn ræður einn yfir sam- 
kvæmt stjórnarskránni og öðrum lög- 
um.

Jeg neita því ekki, að setja megi há- 
mark á húsaleiguna. En eins og jeg tók 
fram áðan, tel jeg þingið ekki eiga að 
gera það.

Dæmi það, er hv. 5. landsk. þm. (JJ) 
tók, um að til væri svo há húsaleiga, 
að hún væri hærri á ári en kaupverð 
hússins, má vera að sje til. En það má 
vera dæmalaust meinleysi leigjenda, að 
fara ekki til húsaleigunefndar, til þess 
að fá það leiðrjett. pá heyrðist mjer 
háttv. þm. segja, að minna aðstreymi 
myndi verða hingað, ef húsaleigan yrði 
lækkuð. En jeg held einmitt hið gagn- 
stæða. pví jeg lít svo á, að hin háa húsa- 

■4eiga sje frekar til að fæla frá en auka 
innflutning fólks til borgarinnar.

Viðvíkjandi því, sem hæstv. atvrh. 
(KIJ) sagði, að bæjarstjórnin hefði for- 
sómað í tvö ár að ráða bót á þessu hús- 
næðismáli, þá er það ekki alveg rjett, 
því að lögin frá 1921 eru ekki orðin 
tveggja ára gömul enn þá.

Jeg tel því alls ekki rjett að taka 
þetta mál frá bæjarstjórninni, úr þvi 
einu sinni búið var að fela henni 
það, fyr en þá búið væri að sýna sig, að 
hún vanrækti það.

Vm mat á húsaleigu er það að segja, 
að jeg held að hvergi sje farið lengra nú 
með það en láta það einungis ná til 
leiguíbúða. pað getur verið, að það nái 
lengra í Rússlandi.

pað má vera, að húsaleigan haldi 
kaupi fólks uppi að einhverju leyti. pó 
hygg jeg, að það sje margt annað, sem 
heldur kaupinu alveg eins mikið uppi. 
Og jeg efast um, að kaup lækkaði hjer, 
þó að frv. þetta yrði að lögum, þvi að 
verkamenn myndu halda kaupinu uppi 
eins lengi og þeir gætu. Enda er jeg 
ekki viss um, að kaup það, er nú er, 
verði of hátt í nánustu framtíð.

pá spurði hæstv. þm. (JJ), hvernig 
néfndin myndi taka i það að hækka 
laun embættismanna, sökum hinnar 
háu húsaleigu. Jeg skal taka það fram, 
að mjer finst allósanngjarnt að spyrja 
svo nú, þegar þetta mál er aðeins að 
koma inn í hv. Nd. Auk þess tel jeg 
slíkar spurningar sem þessa tæplega 
leyfilega á Alþingi. pær gætu verið 
rjettar á kjósendafundi.

Ekki er það rjett, að lítið hafi verið 
bygt af húsum hjer síðan 1914, því að 
stór hluti af bænum hefir verið bygð- 
ur siðan af mörgum fátækum mönnum 
bæjarins. Yrðu þeir því illa úti, ef þetta 
frv. yrði að lögum.

Jeg hygg, að rjettast sje að mat sje
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á húsaleigunni, en ekki hámark sett með 
ákveðinni hundraðstölu. Og jeg veit ekki 
hvort bæjarstjórriin ætlar að miða mats- 
verð ibúðanna við verð húsanna, sem 
nú er verið að byggja, eins og hv. þm. 
(JJ) sagði. Jeg kannast ekki við, að 
til sje í þinginu neinn flokkur, sem 
standi nærri embættismönnum, eins og 
háttv. 5. landsk. þm. (JJ) var að tala 
um. Jeg held, að við eigum að standa 
jafnnærri öllum stjettum og sýna enga 
hlutdrægni, hvaða stjett sem á í hlut. 
pó má vera, að það takist misjafnlega 
stundum.

Aðalatriðið, sem fyrir mjer vakir í 
þessu máli, er, að jeg tel ólíklegt, að 
málinu sje betur borgið með lögum frá 
þinginu, en með því að láta bæjarstjórn- 
ina ráða.

Um það, hvort fresta eigi þessu 
máli, hefir nefndin ekki borið sig sam- 
an. En jeg lít svo á, að þá gæti orðið 
nokkurskonar hringur, þar sem bæjar- 
stjórnin biði eftir þinginu og þingið 
eftir bæjarstjórninni. pvi að bæjar- 
stjórnin teldi þýðingarlaust að setja 
skyldumat á íbúðir, ef þingið samþykti 
svo hundraðsgjald á eftir.

Anars læt jeg hæstv. forseta ráða, 
hvort hann tekur málið af dagskrá eða 
ekki.

Forseti (HSt): par sem komið hafa 
fram óskir frá flutningsmanni þessa 
frv. og hæstv. stjórn um að taka mál 
þetta út af dagskrá og frsm. hefir ekki 
mótmælt því, tek jeg það hjer með af 
dagskrá.

Umr. frestað.

Á 32. og 33. fundi í Ed., dagana 5.

og 6. apríl, var frv. tekið til frh. 2. 
u m r.

Forseti tók málið af dagskrá.

A 40. fundi í Ed., laugardaginn 14. 
april, vai- f r a m h a 1 d i ð 2. u m r. 
um frv. (A. 36, n. 192 og 325).

Jónas Jónsson: Síðan þetta mál var 
hjer síðast til umræðu hafa orðið nokkr- 
ar breytingar, ekki hvað snertir aðstöð- 
una i bænum, heldur um afstöðu þings 
og bæjarstjórnar. pegar frv. þetta var 
borið fram hjer á þinginu, var aðstaðan 
sú, að Reykjavík hafði húsaleigulög, 
sem voru ekki mikið notuð upp á síð- 
kastið, en miðuðu að þvi að þrýsta húsa- 
leigunni niður. pað virðist nú svo sem 
þau hafi haft lítil áhrif í þá átt, en það 
er ekki rjett, að þau hafi stefnt í gagn- 
stæða átt, eins og sumir hafa haldið 
fram. Samt hafa húsaleigulög þessi ekki 
verið áhrifameiri en það, að alt f járhags- 
líf bæjarins er orðið svo sjúkt og á það 
er komin slik ringulreið og ósamræmi, 
að ekki verður lengur við svo búið un- 
að; og það er ekki síst að kenna því, 
hversu húsaleigan keyrir nú fram úr 
hófi. pað má segja,, að húsaleiga hjer 
og í öðrum kaupstöðum landsins, sjer- 
staklega á Isafirði, sje á hápunkti sín- 
um, eða sem næst því, er hún var hæst, 
eða miðuð við verðlag innanlands 1918 
—1919, þegar verðið á íslenskum af- 
urðum var sem hæst og peningastraum- 
urinn var mestur inn í landið. Síðan 
hafa afurðir fallið í verði, atvinnuveg- 
irnir hafa orðið að draga saman seglin, 
kaupgjald verkamanna lækkað stórkost- 
lega, sömuleiðis embættislaun, með 
lækkun dýrtiðaruppbótarinnar. En húsa- 
leigan stendur í stað. Embættismenn 
ríkisins, þeii’ sem þurfa að leigja sjer
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húsnæði, verða því mjög hart úti. Jeg 
held að mjer sje óhætt að fullyrða, að 
hjá sumum starfsmönnum landsins 
hjer í hænum sje neyðarástand. peir 
verða að greiða alt að því helming 
launa sinna eingöngu í húsaleigu.

1 Nd. kom nýlega til umræðu, hvort 
hækka skyldi dýrtíðaruppbót embættis- 
manna hjer, til þess að þeir gætu staðið 
straum af húsleiguokrinu. pá held jeg, 
að mjer hafi ekki missýnst, að fyrver- 
andi fjármálaráðherra gekk inn á, að 
embættismenn í Reykjavík fengju sjer- 
stakan húsaleigustyrk vegna erfiðleika 
þeirra, er þeir ættu við að búa. Jeg er 
honum samdóma að því leyti, að 
það veitti ekki af, en aðferðina, 
sem hann vildi beita til að bæta kjör 
þeirra, tel jeg ekki heppilega. Vegna 
þess, hvað húsaleigan er há í Reykja- 
vík, helst dýrtiðin við, því að ómögu- 
legt er að lækka vinnulaunin nema lítið 
eitt, þótt þess þyrfti með sakir verðfalls 
afurðanna. Jeg hefi heyrt, að þetta hafi 
haft áhrif á atkv. eins hinna stæltustu 
vinnrekenda í bænunr á fundi, er þeir 
hjeldu með sjer. Jeg þarf ekki að taka 
það fram — jeg mintist á það við 1. 
umr. — hver áhrif þetta leiguokur hef- 
ir á aðstæður foreldra þeirra ungmenna, 
sem þeir kosta til náms hjer. pó má 
minna á það, að upp og niður má gera 
ráð fyrir, að húsaleigan sje um 400 kr. 
fyrir eitt herbergi handa námsmanni 
vetrarlangt. Er þetta sama og að gleypa 
alt sumarkaup hraustra og efnalítilla 
manna upp í húsaleiguna einvörðungu. 
Áður fyr þótti það ekki ókleift fyrir 
fullhrausta menn að kljúfa námið með 
sumarkaupi og þeim styrk, sem þeir 
fengu við skólann. Nú fer meiri partur- 
inn af því fje, og jafnvel það alt, upp í 
húsaleiguna eina saman.

pegar málið var tekið af dagskrá á 
dögunum, þá Iá dagskrá fyrir um að 
vísa málinu frá vegna þess, að bæjar- 
stjórnin, væri að taka málið til athug- 
unar. Nefndin áleit fulla ástæðu til að 
treysta bæjarstjórninni. En einn maður 
úr allshn. gat þess þó við 1. umr., að 
ef bæjarstjórnin gerði ekkert i þessu 
máli, þá fyndist honum rjett, að stjórn- 
in gæfi út bráðabirgðalög til að ráða 
bótáþessuþjóðfjelagsböli. Jegvardálítið 
kunnugur því, hvernig bæjarstjórnin leit 
á þetta mál, og mjer kom það enganveg- 
inn á óvart, þótt hún feldi allar tilraun- 
ir til þess að skifta sjer af þessu máli. 
Leigjendurnir eru vafalaust efnaminni 
mennirnir, cg eiga því erfiðara aðstöðu 
að þrýsta fram sinni skoðun, en hús- 
eigendur hafa hins vegar myndað með 
sjer harðsnúinn fjelagsskap, sem beitir 
sjer fyrir því, að engin takmörkun verði 
gerð á húsaleigunni, eða þá svo lítil sem 
unt er.

í bæjarstjórninni eru og flokkar. 
Ihaldsflokkurinn er þar í meiri hluta, 
en hann er svo skipaður, að flestir í 
honum eru húseigendur og meðal ann- 
ars einn maður, sem býr í húsi, sem 
kostaði 350 þús. krónur, svo að ekki er 
þess að vænta, að sá flokkur vilji fella 
húsin í verði á þennan hátt. pá er og 
verkamannaflokkur í bæjarstjóminni, 
og svo milliflokur, 2 eða 3 menn, sem 
á útlendu máli munu vera kallaðir 
„radikalar“. Stefnan var nú þannig í 
bæjarstjórninni, að íhaldsflokkurinn 
vildi ekkert gera, en verkamannaflokk- 
urinn vildi koma á mati, er miðað væri 
við það, hvað nú kostaði að byggja hús. 
En nú vita menn, að hús, sem bygt er 
um aldamót og kostaði þá t. d. 5000 kr„ 
er nú orðið 20 þús. kr. virði. En af því 
leiðir, að maður, sem á hús, er upp-
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runalega hefir kostað 5 þús krónur, fær 
eftir þessu rjett til að leigja það út eins 
og það hefði kostað 20 þús kr. Með öðr- 
um orðum, þessi breyting var alveg 
gagnslaus. pví var þá þannig varið með 
báða aðalflokkana, að annar vildi ekkert 
gera og hinn sama sem ekkert. pað var 
líka auðsjeð, að það var ekki langt á 
milli. Borgarstjórinn, sem er aðalmað- 
urinn í ihaldsflokknum, fylgdi verka- 
mönnum í þessu máli. peir fóru svo 
hægt, að hann gatyfirgefiðsinnflokk. pá 
voru ekki eftir aðrir en milliflokksmenn- 
irnir, sem voru tveir læknar. peir tóku 
upp aðalstefnu þá, sem felst í þessu frv. 
peir álita nauðsynlegt að lækka húsa- 
leiguna mikið og álitu ekki gagn að 
öðru en mati. En þeim þótti 12% of 
lágt. peir álitu ekki um annað en fast- 
eignamat að gera, en aðeins spuming 
um hundraðsgjaldið. Á úrslitafundinum 
um þetta í bæjarstjóminni komu þess- 
ir tveir menn því með tillögu um það, 
að gerð skyldi reglugerð fyrir bæinn, 
bygð á fasteignamatinu, en sú tillaga 
var feld af tveim aðalflokkunum. pó 
var einn maður úr íhaldsflokknum með 
læknunum í þessu máli, maður, sem 
mun hafa verið einn af aðalstuðnings- 
mönnum bv. 4. landsk. þm. (JM) í sum- 
ar, Jón Ólafsson framkvæmdarstjóri. 
Jeg get þessa, til að sýna, að í liði form. 
allshn. eru þó til menn, sem vilja, að 
húsaleigan lækki. pessi maður er einn 
af stærstu atvinnurekendum í bæn- 
um og mun hafa sjeð, hver þrösk- 
uldur húsáleigan er fyrir atvinnulíf 
landsins. Eftir að stóru flokkamir höfðu 
felt þessa tillögu, dó málið skaplega, 
því að tillagan um mat, miðað við 
kostnaðarverð, var líka feld, svo nú 
liggur ekkert fyrir úm málið hjá bæj- 
arstjórninni.

Jeg býst við, að nú verði skorið úr 
því, hvort deildin telur rjett að láta frv. 
ganga til 3. umr. og fá nauðsynlegar 
breytingar, t. d. um það, hvemig hús- 
eigendur geti losað hús sín. pótt jeg 
þykist vita, að deildarmenn sjeu fyrir- 
fram ákveðnir, hvernig þeir greiða at- 
kvæði, og þýði ei að reyna að sann- 
færa þá, þykir mjer hlýða að færa fram 
nokkur rök gegn því að visa málinu nú 
til bæjarstjómar.

pað er þá fyrst, að aðrir kaupstaðir 
en Reykjavík þurfa að iækka hjá sjer 
húsaleigu. í öðru lagi getur bæjarstjórn- 
in ekki litið óhlutdrægt á þetta mál, og 
i þriðja lagi hefir það sýnt sig, að bæj- 
arstjórnin vill ekkert gera í þessu máli, 
eða það, sem hún vill gera, er einskis- 
virði. 1 fjórða lagi má telja, að bæjar- 
stjómin álíti sér misboðið með því að 
ætlast til að hún fari á ný að hringla 
í máli, sem hún er nýbúin að fella. pað 
er bannað í þingsköpum Alþingis að 
taka upp mál á sama þinginu, sem búið 
er að fella. pó þess sje nú ekki getið í 
regulgerð bæjarstjórnarinnar, mun 
reglan vera sú, að hún tekur ógjarna 
upp, sama árið, mál, sem einu sinni er 
búið að fella. En aðalatriðið er þó það, 
að það hefir sýnt sig, að bæjarstjórnin 
vill ekki lækka húsaleiguna, og að vísa 
ifiálinu til hennar er sama og drepa það 
alveg. Skal jeg svo ekki fjölyrða meir 
um þetta að svo stöddu.

Frsm. (Jón Magnússon): Okkur hv. 
flm. (JJ) greinir ekki svo mikið á um 
það, að húsaleigan sje of há. Jeg býst 
við, að flestir viðurkenni það, að hún 
sje óhæfilega há í mörgum tilfellum. 
Grundvallaratriðið fyrir mjer og okkur 
í allshn. er það, að við teljum þetta bæj- 
armál, og jeg hefi ekki annars hevrt það
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efað, að svo sje. pví bærinn á heimting 
á að skipa málum sinum, enda er slíkt 
boðið í stjórnarskránni. Sú leið, sem 
nefndin leggur til, að farin verði, er 
hin almenna. Hitt er auðvitað, að það 
getur haft þýðingu fyrir landið, hvernig 
þessu máli er skipað, en hjá því verð- 
ur ekki komist, að þetta er bæjarmál 
og heyrir undir bæjarstjórnina. Ef þetta 
frv., sem hjer er á ferðinni, næði fram 
að ganga, yrði það til þess, eins og hv. 
flm. viðurkendi, að húseignir lækkuðu 
í verði, ekki frá því, sem þær voru, er 
þær stóðu sem hæst, heldur frá því, 
sem kosta mundi að byggja nú. Háttv. 
flm. hjelt því fram, að það munaði ekki 
miklu fyrir bæinn, því að flest hús í 
bænum hefðu verið bygð áður en verð- 
hækkunin átti sjer stað. En svo er ekki. 
Eftir því sem borgarstjóri hefir skýrt 
mjer frá, voru bygð og virt til bruna- 
bóta í Reykjavík 64 hús árið 1919, virð- 
ingarverð um 14000000 kr., 137 hús 
árið 1920, virðingarverð um 4100000 
kr., 155 hús árið 1921, virðingarverð 
uin 4000000 kr., 117 hús árið 1922, virð- 
ingarverð um 1800000 kr., og 29 á þessu 
ári, virðingarverð um 600000. Virðing- 
arverð er talið eins og það er nú, eftir 
síðustu virðingu, en ekki eins og það 
var, er húsin voru bygð, og byggingar- 
kostnaður hefir því verið meiri. Alls er 
brunabótavirðingin á framangreindum 
húsum tæpar 12 miljónir, en allar hús- 
eignir bæjarins virtar nú nálega 47 milj. 
króna. pannig nemur virðingarverð 
framantaldra nýbygðra húsa rúmum 
'4 allra húseignanna.

pá er þess að gæta, að fasteignamat- 
ið er mjög lágt, borið saman við bruna- 
bótavirðingarnar. Brunabótavirðingarn- 
ar eru hjer um bil 47 miljónir, en 
fasteignamatið 23 miljónir. pað er því

auðvitað, ef taka á ákveðið hundraðs- 
gjald, þá verður að fara hátt frá fast- 
eignamatinu, því ósagt er, að það verði 
nokkurn tíma svo lágt virt sem fast- 
eignamatið. Ef hundraðsgjaldið er tekið 
sanngjarnt, þá getur það orðið tvíeggj- 
að sverð. pað gæti orðið til þess, að 
húsaleigan hækkaði yfirleitt.

pað er vitanlegt, ef húsaleiga lækkar 
að miklum mun, niður fvrir það verð, 
er nýbygð hús kosta, þá dregur það úr 
byggingum í bænum. Háttv. flm. gat 
þess, að með því væri lítill skaði skeð- 
ur; þá flyktust menn ekki svo mjög 
til bæjarins og þá yrði atvinnan meiri 
tiltölulega. En það verður að taka til- 
lit til þeirra, sem hjer eru nú. Húsnæðis- 
vandræðin eru afskapleg; hjer er hrúg- 
að svo saman sumstaðar, að þvi trúa ekki 
aðrir en þeir, sem sjá. pað er rjett hjá 
hv. flm„ að húsaleigan er nú ekki mik- 
ið lægri en þegar hún var hæst. Kvað 
hann leiða af því, að ýmsir embættis- 
menn yrðu hart úti, og yrði því að hækka 
við þá dýrtíðaruppbót sökum þess. En 
jeg hygg, að embættismenn eigi margir 
húsin, sem þeir búa i.

pá hefir verið talað um það, að 
verkakaup lækki, ef húsaleigan lækkar. 
En jeg verð að efast um það. pað er 
margt fleira, sem hjer er dýrt en húsa- 
leigan, sem hefir áhrif á verkakaupið. 
Jeg hygg, að það yrði ekki mikil breyt- 
ing á þvi, þótt húsaleigan lækkaði.

Háttv. flm. talaði um verðlag á kjöti 
og fiski. pað er hjer hærra en nokkurs- 
staðar annarsstaðar á landinu. Svona er 
það og verður, af skiljanlegum ástæð- 
um. Jeg skal viðurkenna, að húsaleigu- 
málið er vandræðamál, og það er rjett 
hjá hv. flm., að það mun ekki vera hægt 
að fá sæmilegt herbergi fyrir minna en 
40—50 kr. á mánuði. En ágreiningur-
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inn er þessi: Jeg stend fast á því, að 
þetta sje bæjarmál, og ríkisvaldinu sje 
ekki rjett að svifta bæinn valdi til þess 
að skipa málum sínum. Mjer er óskilj- 
anlegt, að þetta sje fremur landsmál en 
svo mörg önnur mál. Jeg hefi áður 
nefnt hjer annað mál, höfnina í Reykja- 
vík, sem er tvímælalaust bæjarmál, þótt 
hún hafi mikla þýðingu fyrir land alt. 
Svona mætti lengi telja.

Engar umkvartanir hafa heyrst frá 
Isafirði. par er líka há húsaleiga. Er 
þá og heldur ekki vert fyrir þingið að 
vera að skifta sjer af þeim, því auð- 
vitað fengju þeir heimildarlög, ef þeir 
óskuðu þess.

pá talaði hv. 5. landsk. þm. (JJ) um, 
að bæjarstjórn Reykjavíkur væri mis- 
boðið með því að ætlast til, að hún 
taki þetta mál upp aftur. Jeg sje nú ekki, 
að svo sje. Að minsta kosti telur Al- 
þingi sjer það vel sæma að gera slíkt. 
T. d. er mál fyrir þinginu nú, sem hef- 
ir verið 4 eða 5 sinnum áður og tekið 
upp hvað eftir annað. Jeg met því þessa 
ástæðu ekki mikils.

Jeg held, að mælikvarði sá, sem að 
minsta kosti hluti bæjarstjórnarinnar 
leggur til grundvallar í þessu máli, eða 
núverandi byggingarverð, sje eðlilegur 
frá bæjarstjórnarinnar sjónarmiði, þvi 
þeirra krafa er, að bygt verði, svo menn 
geti fengið sæmilegar íbúðir. Jeg sje 
ekki, hvað það kemur málinu við, þó 
sumir þeir, sem hafa stutt mig við kosn- 
ingar, sjeu á annari skoðun en jeg.

Háttv. þm. (JJ) talaði um, að erfitt 
væri að fá gamla lögfræðinga til að 
falla frá sínum föstu skoðunum. En 
hann þarf ekki að undra, þótt jeg fylgi 
þeirri stefnu í þessu máli, sem'hefir 
ríkt fram á þetta þing.

pá sagði háttv. þm. (JJ), að húsa-

leigulögin f jellu burt næsta vor. En þetta 
er ekki rjett, það eru aðeins heimildar- 
lögin, sem falla úr gildi í sumar, en 
húsaleigulögin standa til 1924, í fram- 
kvæmd til 1. okt. þess árs, en innan 
þess tíma kemur Alþingi aftur saman.

En bæjarstjórn sýnist mjer ekki ætti 
að þurfa mikið meira en 2 ár til að 
hugsa um reglugerðina.

Jónas Jónsson: pað er aðeins smáat- 
hugasemd. Aðallega greinir á milli um 
tvö atriði: hvort það er bæjarmál eða 
landsmál og hvort málið er stórt eða 
smátt. Ef mjer fyndist þetta lítið mál, 
þá mundi jeg ekki fylgja því svo fast 
fram. Og ef hv. 4. landsk þm. (JM) 
fyndist það stórt, þá myndi hann vænt- 
anlega vilja athuga það betur.

Af orðum sama hv. þm. (JM) má 
ætla, að honum finnist þetta eingöngu 
bæjarmál. En jeg býst þó varla við, að 
honum finnistþinginu óleyfilegt að skifta 
sjer af því, hvernig bæjar- eða sveitar- 
fjelögin ráða málum sínum, þegar um 
stórmál er að ræða. Enda er það oft gert, 
þegar svo stendur á. Má nefna dæmi 
þess frá vatnsorkulögunum.- Ef vatn er 
virkjað af einu sveitarfjelagi í landi 
annarar sveitar, þá getur sú sveit, sem 
landið á, sýnt hinni svo mikið ranglæti, 
að ekki er viðunandi. Verður þá rikis- 
valdið að grípa inn í, svo málið verður 
þjóðmál. Dæmi þessa er frá rafveitunni 
hjer í Reykjavík.

Aðalatriði þessa máls virðist ekki ná 
djúpt inn í hv. frsm. (JM), t. d. það, að 
bæjarstjórnin er alls ekki líkleg til að 
gera neitt, sein gagn er að, í þessu máli.

Viðvíkjandi þvi, að bærinn eigi að 
ráða sínum málum, þá má geta þess, 
að ekki er líklegt, að frv. um bæjargjöld, 
sem bæjarstjórnin lagði fyrir hv. Nd„
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komist gegnum þá deild. Sýnist þó bær- 
inn mega vera sjálfráður um það, hvern- 
ig hann leggur óhjákvæmileg gjöld á 
bæjarbúa, hvort heldur með beinum 
sköttum eða eftir niðurjöfnun.

pá kom fram hjá hv. frsm. (JM), að 
húsaleigan yrði að miðast við núver- 
andi byggingarkostnað. Með því sýnir 
þm., að hann litur á stundarhagnað hús- 
eigenda, en ekki á þjóðarþörfina.

Háttv. 4. landsk þm. (JM) hafði ekki 
skilið mig áðan, er jeg talaði um lækk- 
un afurðanna. Jeg átti við útflutnings- 
verð, en ekki við útsöluverð hjer i bæn- 
um, er jeg sagði, að fiskur hefði lækk- 
að um helming, en kjöt um %. Er þvi 
skiljanlegt, að framleiðendum veitist 
erfitt að borga það kaup, sem þolir 
húsaleiguna, sem er nærri eins há og 
hún varð hæst.

það er kenning sósíalista og fleiri, 
að verði húsaleiga lækkuð niður fyrir 
núverandi byggingarverð, þá verði ekk- 
ert bygt. En sumir halda því fram, að 
þá verði meira bygt.

pá er annað atriði, að þessir kumb- 
aldar uppi í holtum eru aðeins fyrir 
eina fjölskyldu. par hefir hver bygt yfir 
sig og hefir enga leigjendur. peir biðu 
því engan skaða við takmörkun húsa- 
leigú.

Viðvíkjandi húsaleigu á Isafirði er 
það að segja, að þm. þess kjördæmis 
(JAJ) simaði til bæjarstjórnarinnar þar 
og spurði hana að því, hvort Isfirðing- 
ar vildu fá heimildarlög. En þeir svör- 
uðu því, að þeir vildu heldur þetta frv. 
og að það yrði að lögum. pví hefir þm. 
Isfirðinga ekki borið fram frv. i þessa 
átt, að hann væntir þess, að þetta frv. 
verði að lögum.

Aðalatriðið er nú samt, eftir alt sam- 
an, ekki það, hvort þetta er bæjarmál

eða landsmál, heldur hver nauðsyn það 
er atvinnuvegunum, að toppurinn sje 
stýfður af húsaleigunni. pað er ekkert 
á móti því, að dýr hús falli i verði, eins 
og alt annað, sem verður að lækka. 
Gömlu húsin standa í fullu gildi með 
12% leigu, og því fremur, ef hámarkið 
yrði sett eitthvað hærra.

Ef skoðun þeirra manna, sem ekkert. 
vilja gera, sigrar, þá verður sennilega 
krafist að bæta upp laun lægst laun- 
uðu embættismannanna hjer íReykjavik 
og máske víðar. Jeg átti nýlega tal við 
embættismann, sem hv. 4. landsk. þm. 
metur mikils, og álit hans var það, að 
þingið yrði að veita embættismönnum 
hjer, þeim sem eru leigjendur, stórt lán 
til að byggja yfir sig, ef frv. næði ekki 
fram að ganga.

Ef þetta frv. nær ekki fram að ganga, 
leiðir það að líkindum til þess, að ríkið 
verður að veita húsaleigustyrk til meiri 
hluta starfsmanna sinna.

Guðmundur Guðfinnsson: Jeg get
ekki látið þetta frv. svo hjá mjer fara, 
að segja ekki um það nokkur orð frá 
sjálfum mjer. Jeg var „skotinn“ í frv. 
þessu fyrst, þegar það kom fram, og 
jeg get hugsað að eitthvað svipað komi 
fram síðar, ef bæjarstjórnin gerir ekk- 
ert í málinu. En jeg hefi hallast að 
því, að þetta sje fyrst og fremst bæjar- 
mál, og því vil jeg gefa bæjarstjórninni 
tækifæri til að koma því í horf. Að 
visu horfir ekki vænlega um, að bæj- 
arstjórnin geri nokkuð, en hjer er verið 
að herða á henni til að nota þá heimild, 
sem hún hefir til að takmarka húsa- 
leiguna. En jeg sakna eins, sem átti að 
koma fram í þessu máli, og það er áhugi 
hjá leigjendum hjer í bænum. Frá þeim 
hcfir ekkert heyrst, en þvert á móti hafa
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húseigendur stofnað fjölment mótmæla- 
fjelag.

Jeg hefi átt tal við einn foringja 
verkamanna um þetta. par var enginn 
áhugi fyrir þessu frv., heldur þvert á 
móti. petta þótti mjer undarlegt, og 
hefir það áhrif á atkvæði mitt í þetta 
sinn. En geri bæjarstjórnin ekkert, þá 
álít jeg, að þingið verði að taka málið 
upp síðar.

Frsm. (Jón Magnússon): Jeg skal 
ekki verða mjög langorður.

þar sem um það er þráttað, hvort 
þetta er bæjarmál eða landsmál, þá vil 
jeg, með leyfi hæstv. forseta, lesa upp 
72 gr. stjórnarskrárinnar, en þar stend- 
ur svo: „Rjetti sveitarfjelaganna til að 
ráða sjálf málefnum sínum með umsjón 
stjómarinnar skal skipað með lögum.“ 
Sveitarfjelögin eiga því sjálf að ráða 
sínum málefnum eftir þeim lögum, sem 
um það eru sett.

pað er rjett, að þetta er stórt mál, 
en það er aðallega fyrir Reykjavik. það 
var enginn misskilningur hjá mjer um 
kjötverðið, því það, sem jeg sagði, var 
miðað við þörf verkamanna til hærra 
kaups.

Jeg er alveg sannfærður um, að húsa- 
leigan lækkar áður langt líður af sjálfu 
sjer.

pað má vel vera, að háttv. 5 landsk. 
þm. (JJ) þekki það, að fátæklingarnir 
hafi bygt eingöngu yfir sig og búi einir 
í húsunum án þess að leigja öðrum. 
Jeg þekki það ekki, þeir munu flestir 
leigja öðrum líka.

pegar afskrifað er, þá er ekki talað 
um meiri afskrift en niður í það verð, 
sem er á hlutnum þegar afskrifað er.

Jeg skal svo ekki tala meira í þessu
Alþt. 1923, C. (35. löggjafarþing).

máli, en vona, að þessar umr. geti spar- 
að umr. um næsta frv.

ATKVGR.
1. gr. f e 1 d með 6 : 6 atkv., að við- 

höfðu nafnakalli, og sögðu

já: GÓ, JJ, KE, SJ, EÁ, HSt.
nei: HSn, IHB, JóhJóh, JM, SHK, BK.

Tveir þm. (GGuðf , SE) f jarstaddir. .

10. Vitabyggingar.

A 1. fundi í Sþ., mánudaginn 19. 
febr., var útbýtt frá Nd.:

Frumvarpi til laga um vitabygging- 
ar (stjfrv., A. 19).

Á 4. fundi í Nd., fimtudaginn 22. 
febr., var frv. tekið til l.umr.

Atvinnumálaráðherra (KIJ): Eins og 
kunnugt er hafa verið samin og sam- 
þykt ekki alls fyrir löngu heildarlög um 
síma og brýr hjer á landi. pað lá því 
nærri að vænta þess, að slikt frv. sem 
þetta yrði á næstunni lagt fyrir þingið. 
pví fylgir sá kostur, að með því næst 
betra heildaryfirlit (System) í þessum 
málum. Sá galli er hins vegar þó á þessu 
frv., eins og á lögunum um síma og brýr, 
að það fer eins og þau gersamlega ut- 
an við fjárlögin. Verður afleiðingin sú, 
að oft hlýtur að koma fram stórkost- 
legur tekjuhalli í raun og veru á árinu, 
því að útgjöldin koma fram á lands- 
reikningnum á sínum tima, en tekjur 
engar, nema lán einhverntíma fyrir 
löngu, sem oft hefir verið eytt til ann-

9
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ars en ætlast var til. Er slíkt mjög óvið- 
feldið og getur enda orðið hættulegt, að 
þingið hafi ekki vald á öllum stærri 
útgjalda- og tekjuliðum ríkissjóðsins. 
Verða f járlögin í raun rjettri með þessu 
móti fölsk. Rjett á litið ættu öll gjöld 
og tekjur rikisins að koma fram í fjár- 
lögunum eða fjáraukalögunum. petta 
mætti þó laga með því að setja tekju- 
megin þá upphæð af teknu láni árlega 
gegn útgjöldunum; á þennan hátt hyrfi 
þessi halli og þingið fengi tækifæri til 
að athuga hvern útgjaldalið á sam- 
göngutækjum fyrir sig, eins og vera 
ber.

petta mál kom fyrir þingið í fyrra 
og var vel tekið, en vísað til landsstjórn- 
arinnar til frekari undirbúnings. Er það 
nú fram komið i annað sinn fyrir 
áskorun þingsins og vitamálastjóra. — 
Skal jeg leyfa mjer að leggja það til, 
að því, að umr. lokinni, verði vísað til 
samgöngumálanefndar.

ATKVGR.
Frv. visað til 2. umr. með 19 shlj, 

atkv. og til samgöngumálanefndar með 
16 shlj. atkv.

Á 18. fundi i Nd„ mánudaginn 12. 
mars, var frv. tekið til 2. u m r. (A. 
19, n. 80).

Frsm. (Sveinn Ólafsson): Jeg þarf 
ekki að hafa langa framsögu í máh 
þessu; get jeg vísað til greinargerðar 
frv. og nefndarálitsins á þskj. 80. pað 
munu og allir viðurkenna, sem kunnir 
eru strandferðunum, að viða er enn 
þörf á vitum, og ekki hvað síst verða 
strandferðirnar hættulegar á vetrin og

haustin fyrir þá sök, hve vitakerfið er 
enn þá skamt komið og ófullnægjandi. 
En þegar til þess kemur, að þetta dýra 
vitakerfi verði komið í viðunanlegt horf 
og þar með gert mögulegt að halda uppi 
sæmilegum strandferðum alt árið, þá 
vaknar fyrst spurningin um það, hvað 
mikið oss sje unt að leggja af mörkum 
til þess árlega. Eins og frv. bendir til, 
er það ekki ætlunin að láta sitja við 
það, sem rikissjóður getur lagt til hvert 
sinn, heldur einnig að taka lán til þeirra 
framkvæmda. Liggur þá næst að at- 
huga, hvað stóru láni ríkissjóður geti 
annað án þess að taka sjer of nærri.

Nefndin hefir nú einungis breytt 
ákvæðinu í 3. gr. frv„ og hefir hún með 
þvi viljað reisa skorður við því, að ráð- 
ist yrði i verkið með svo miklum árlegum 
framlögum, að ríkissjóður ætti erfitt 
með að standa straum af því, og ætlast 
nefndin til, að miðað verði við það, 
að árlegir vextir og afborgun lánsins 
fari eigi fyrst um sinn fram úr afgangi 
vitagjaldsins af rekstrarkostnaði vitanna. 
Samkvæmt því leggur hún til, að fram- 
kvæmd verksins taki 12 til 16 ár. Mun- 
urinn á vitagjaldi og rekstrarkostnaði 
er nú um 50 þús. kr„ sem minkar auð- 
vitað þegar fram í sækir og vitunum 
fjölgar. Vitamálastjórinn lagði það til í 
fyrstu, að verkið yrði unnið á 8—10 ár- 
um, en taldi þó framkvæmd þess hæfi- 
lega sniðinn stakkur á þennan veg.

Við 4. gr. frv. hefir nefndin komið 
með lítilfjörlega brtt., og mun hún öll- 
um auðskilin. Er ekki nema eðlilegt að 
gera ráð fyrir því, að breyta þurfi um 
legu einstakra vita, svo sem frv. ráð- 
gerir, en nefndin hyggur, að jafngild 
ástæða geti orðið til að breyta 1 j ó s- 
m a g n i þeirra, og bætir því við.

Fjölyrði jeg svo ekki frekar um þetta,
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býst líka fastlega við, að frv. fái góðan 
byr í deildinni. pað lá fyrir þingi árið 
1917 og fjekk þá góðan undirbúning og 
viðtökur, þótt frestað væri þá afgreiðslu.

Atvinnumálaráðherra (KIJ): pað er 
aðeins fátt, sem jeg þarf að taka fram 
um þetta mál. Nefndin hefir tekið ágæt- 
lega í frv. og ekki breytt því neitt veru- 
lega. Hvað viðvíkur breytingunni í 3. 
gr. frv., þá er það hvorttveggja, að hún 
er ekki mikil, enda sýnilegt, að ekki 
mtmi takast að byggja vitakerfið á 8 
—10 árum. Hefir og vitamálastjóri fall- 
ist á þetta.

Sama er að scgja um breytinguna 
á 4. gr., um ljósmagnið, að það er álitið 
rjettara að hafa það á valdi stjórnarinn- 
ar að ákveða bæði legu og ljósmagn, 
ef þurfa þykir.

Um rekstrarkostnaðinn, sem af þessu 
fi v.mundi leiða, er það að segja, að hann 
fer varla mikið fram úr því, sem vita- 
gjaldið er. pað er nú um 160 þús. kr., 
en rekstrarkostnaðurinn um 150 þús. kr. 
Að öðru leyti þarf jeg ekki að fjölyrða 
um málið, en vil aðeins mæla með því 
við hv. deild, að frv. fái að ganga greið- 
lega hjer í gegn.

Jón Sigurðsson: Jeg vildi aðeins 
skjóta hjer inn í örfáum orðum, áður 
en mál þetta fer til 3. umr., og þó ekki 
til þess að mótmæla frv., held^r til 
hins, að benda á eitt atriði, sem mjer 
virðist verulega varhugavert, og háttv. 
nefnd ætti að taka til nánari yfirvegun- 
ar. Með frumvarpi þessu er haldið áfram 
á þeirri braut, sem lagt var út á, þegar 
brúarlögin og að nokkru leyti símalögin 
voru samþykt, en það er vægast sagt 
varhugaverð braut. pingið er i raun og 
veru að draga úr höndum sjer fjárveit-

ingavaldið á þessum sviðum og afhenda 
það stjórninni og aðstoðarmönnum 
hennar. pað kemur sannarlega úr hörð- 
ustu átt, að þingið geri sig þannig 
ómyndugt, eða fari með sjálft sig sem 
óvita. Jeg er með þessu ekki að amast 
við þvi út af fyrir sig, að stjórnin eða 
sjerfróðir ráðunautar hennar ráði því, í 
hvaða röð vitarnir eru bygðir — á þvi 
hafa þeir betur Vit — en jeg held fast við 
það, að þingið eigi að ráða þvi, hve miklu 
fje skuli árlega varið til vitabygginga, 
eins og annara framkvæmda yfirleitt. 
Ef þingið getur ekki haft hönd í bagga 
með þessu, getur vel farið svo, að mikl- 
um mun meira fje verði varið til vita- 
bygginga en heppilegt væri á næstu ár- 
um. Jeg vik þessu til háttv. samgöngu- 
málanefndar til athugunar, og vona, að 
hún geti gengið inn á þetta, en að öðru 
leyti skal jeg ekki fara út í einstök at- 
riði málsins.

Atvinnumálaráðherra (KIJ): Jeg 
skal aðeins geta þess, út af ræðu háttv. 
2. þm. Skagf. (JS), að jeg tók þetta fram 
sjálfur mjög greinilega við 1. umr. máls- 
ins hjer í deildinni. (JS: Jeg var þá 
ekki viðstaddur). Jeg taldi einmitt vafa- 
samt, hvort jég ætti að leggja frv. fram 
eins og það er, af því að farið er út fyrir 
fjárveitingarvaldið, en þótti þetta þó 
ekki ógerlegt, þar sem búið var áður að 
gera slíkt hið sama með brýr og síma. 
Jeg benti einnig á það, að taka mætti 
samskonar upphæðir upp tekjumegin í 
fjárlögin á hverju ári, og getur þá þing- 
ið þar með ráðið fyrir málinu í einstök- 
um atriðum, en frv. hins vegar skapað 
betra heildarvfirlit um vitakerfið yfir- 
leitt.

Jón porláksson: Jeg verð að taka 
undir með hv. 2. þm. Skagf. (JS), og
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er þá jafnframt gott til þess að vita, 
að hæstv. stjórn hefir verið þetta sama 
ljóst. En það er stefna, sem full nauðsyn 
er á að vara alvarlega við, þegar þingið 
hefir ekki lengur tök á fjárhagsmálum 
landsins og stjórninni eru heimilaðar 
allskonar framkvæmdir, sem fje þarf 
til, með öðrum lögum en fjárlögunum. 
En það er bæði æðlilegt og sjálfsagt, að 
láta þetta alt — einnig vitana — koma 
fram í fjárlögunum sjálfum, eins og 
hæstv. atvrh. (KIJ) tók líka fram. En 
það væri líka jafnframt rjett, að þetta 
kæmi skýrt fram i vitalögunum sjálfum, 
að lántökur til vitabygginga skyldu tekn- 
ar upp í fjárlög hvers árs, og ætti nefnd- 
in, sem með þetta fer, að athuga þetta.

Frsm. (Sveinn ólafsson): Aðfinsla 
háttv. 2. þm. Skagf. (JS) kemur mjer 
að visu ekki á óvart. pessi varnagli um 
ákvörðun þingsins í hvert sinn, um fjár- 
upphæðir til vitanna, hefir tvívegis verið 
athugaður í nefnd: í sjávarútvegsnefnd 
1917 og nú í samgöngumálanefnd. Má 
segja ýmislegt bæði með og móti því 
skipulagi, að taka vitafjárupphæðirnar 
árlega í f járlögin. Hins vegar er saman- 
burðurinn, sem hjer hefir verið gerður 
milli þessa vitalagafrv. annars vegar og 
síma- og brúarlaganna hins vegar, ekki 
rjettur, því að símalögin gera ráð fyrir, 
að Alþingi ákveði í hvert sinn fjárfram- 
lög til símabygginga, en um brúarlögin 
er það aftur á móti rjett, að þau fá 
stjórninni einræði um fjárframlögin.

Jeg held nú reyndar, að þessi ákvörð- 
unarrjettur þingsins um fjárframlögin 
felist í brtt. nefndarinnar á þskj. 80, ef 
vel er að gáð, og svo hefir nefndin litið 
á. Till. bindur við borð árafjöldann til 
vitabygginganna, og þá um leið að miklu 
leyti þá árlegu fjáreyðslu. Aðalatriðið

er hjer það, að láta ekki óþarfan reip- 
drátt milli sýslna eða sveita hamla fram- 
kvæmdum vitabygginganna í þeirri röð, 
sem rjettast væri og sanngjarnlegast að 
framkvæma þær, og fyrir það á að vera 
nægilega girt með frágangi þeim, sem 
nú er á frv. Hins vegar get jeg ekki um 
það sagt, hvort nefndin vill taka upp 
nýjar breytingar á frv. petta má bera 
undir hana af nýju, og komi fram mjög 
eindregin ósk um það frá deildinni, þá 
tel jeg liklegt, að hún athugi málið af 
nýju, þótt hún telji umræddan rjett 
þingsins sæmilega trygðan með brtt. á 
þskj. 80.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 21 shlj. atkv.
2. gr. samþ. með 20 shlj. atkv.

Brtt. 80, 1 samþ. með 23 shlj. atkv.
3. gr., svo breytt, samþ. með 20 shlj. 
atkv.

Brtt. 80, 2 samþ. án atkvgr.
4. gr., svo breytt, samþ. með 21 shlj. 
atkv.
5. gr. samþ. með 22 shlj. atkv. 
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 23 shlj. atkv.

Á 20. fundi í Nd., miðvikudaginn 14. 
mars, var frv. tekið til 3. u m r. (A. 116).

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 18 shlj. atkv. og afgr. 

til Ed.

A 18. fundi í Ed., föstudaginn 16. 
mars, var frv. útbýtt eins og það var 
samþ. við 3. umr. í Nd. (A. 116).



Lagafrumvörp feld.
Yitabyggingar.

137 138

A 20. fundi í Ed., mánudaginn 19. 
mars, var frv. tekið til 1. umr.

Atvinnumálaráðherra (KIJ): Jeg 
býst eigi við, að það þurfi langan for- 
mála um þetta mál, og jeg læt mjer því 
nægja að vísa til frv. sjálfs og athuga- 
semdanna við það. Frv. var í sam- 
göngumálanefnd í hv. Nd., og gerði hún 
aðeins lítilsháttar breytingu við það, 
sem sje við 3. gr., viðvíkjandi láni því, 
sem ætlast er til, að stjórnin fái til þess 
að byggja fyrir vita, og þannig er frv. 
komið fyrir þessa hv. deild. Jeg skal 
geta þess, að jeg tel það álitamál, hvort 
rjett sje að halda áfram þeirri stefnu að 
húa til heildarlög um brýr og síma og. 
vitabvggingar, og þannig, að byggingar 
þessar verði framkvæmdar fyrir lán, 
sem til þeirra yrðu tekin, og sá kostn, 
aður því alveg utan við fjárlögin. petta 
tel jeg alls ekki rjett, því jeg álít, að öll 
útgjöld landsins eigi að koma fram í 
fjárlögum eða aukafjárlögum. petta 
mætti laga með því, að tekjumegin sje 
sett upphæðin af láninu, sem varið er á 
hverju ári til vitabygginga, en gjalda- 
megin útgjöldin við vitabyggingarnar á 
sama ári. pá koma upphæðirnar fram 
báðum megin í fjárlögunum, og þar 
með hefir þingið fengið íhlutunarrjett 
um það, hvernig f jenu skuli varið árlega. 
Annars tel jeg mikið unnið við lög, sem 
sjeu nokkurs konar heildaryfirlit yfir 
allar vitabyggingar, enda hefir hv. sam- 
göngumálanefnd Nd. viðurkent það. — 
Jeg vænti þess, að frv. þetta fái góðan 
byr í þessari hv. deild, engu síður en í 
hv. Nd., og leyfi mjer að leggja það til, 
að því verði vísað til samgöngumála- 
nefndar. Byggi jeg þá von mína, að frv. 
verði vel tekið, á því, að það er komið 
fram að tilhlutun Alþingis sjálfs.

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

cg til samgöngumálanefndar með 11 
shlj. atkv.

A 31. fundi í Ed., miðvikudaginn 4. 
april, var frv. tekið til 2. u m r. (A. 116, 
n. 249).

Of skamt var liðið frá útbýtingu nál. 
— Afbrigði leyfð og samþ. i e. hlj.

Frsm. (Jón Magnússon): Jeg held, að 
jeg þurfi ekki að segja mikið þessu máli 
til skýringar, en læt mjer nægja að vísa 
til nefndarálitsins á þskj. 249. Nefndin 
treystist ekki til að leggja til, að veitt 
verði heimild fyrir svo mikilli lántöku 
til þess að byggja vita, þó að það sje 
auðvitað mjög áríðandi, að vitarnir verði 
bygðir sem flestir og sem fyrst.

Jeg segi svo ekki meira um þetta, en 
jeg vona, að hv. þm. hafi kynt sjer mál- 
ið og sömuleiðis vona jeg, að hæstv. 
stjórn láti sjer vel líka, eftir því sem 
hæstv. atvinnumálaráðherra fórust orð 
þar um við 1. umr.

Atvinnumálaráðherra (KIJ): Jeg hefi 
raunar fáu við að bæta það, sem jeg 
sagði í málinu við 1. umr. Breytingar 
nefndarinnar eru í sjálfu sjer allar 
óverulegar, nema 6. brtt., um að 3. gr. 
falli burt. Hvaða snertir 5. brtt., þá staf- 
ar hún sýnilega aðeins af prentvillu í 
frv. stjómarinnar. Eins og jeg tók fram 
í Nd., þá býst jeg ekki við, að heimildin 
til lántöku yrði notuð fyrst um sinn, 
þótt hún stæði í lögum. pví að, þótt 
stjórnin vildi leita fyrir sjer með lán, 
þá er hæpið, að hún mundi geta fengið 
það nú. pað mundu sennilega líða nokk- 
ur ár, uns það væri hægt.
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Af þessum ástaeðum sje jeg ekki, livers 
vegna 3. gr. má ekki standa, úr því að 
ákvæði hennar verða þó ekki notuð fyrst 
um sinn, og ekki fyr en eitthvað um 
hægist. Aðrar breytingar nefndarinnar 
eru, sem sagt, engar efnishreytingar, og 
get jeg því ekki sjeð neitt athugavert við 
það, þótt þær verði samþyktar.

ATKYGIÍ.
Brtt. 249, 1 samþ. með 10 shlj. atkv.

— 249, 2 samþ. án atkvgr.
— 249, 3 samþ. án atkvgr.

1. gr., svo breytt, samþ. með 12 shlj. 
atkv.

Brtt. 249, 4 samþ. með 11 shlj. atkv.
— 249, 5 samþ. án atkvgr.

2. gr., svo breytt, samþ. með 13 shlj. 
atkv.

Brtt. 249, 6 (3. gr. falli hurt) samþ. 
með 11 shlj. atkv.
4. gr. (verður 3. gr.) samþ. með 12 
shlj. atkv.

Brtt. 249, 7 (ný 4. gr.) sarnþ. með 10 
shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 12 shlj. atkv.

A 33. fundi i Ed., föstudaginn 6. apríl, 
var frv. tekið til 3. u m r. (A. 266).

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
. Frv. samþ. með 11 shlj. atkv. og end- 

ursent Nd.

Á 35. fundi i Nd., s. d., var frv. út- 
býtt eins og það var samþ. við 3. umr. 
i Ed.

Á 40. fundi í Nd., fimtudaginn 12. 
apríl, var frv. tekið til e i n n a r u m r. 
(A. 266, n. 306),

Frsm. (Sveinn Ólafsson): L'm þetta 
frv. um vitabyggingar á þskj. 266 get 
jeg að mestu leyti vísað til framhalds- 
nál. á þskj. 306. — Eins og hv. deildar- 
menn munu sjá, hefir frv. orðið fyrir 
talsvert miklum brevtingum í hv. Ed., 
eigi að eins að formi til, heldur einnig 
að efni. Með þessum efnisbreytingum 
hefir verið tekið á burtu það, sem var 
aðalatriði og tilgangur frv., sem sje að 
losa þingið við deilur og reipdrátt um 
byggingu einstakra vita. Samgmn. lítur 
öll svo á, að verði frv. samþykt í þeirri 
mynd, sem hv. Ed. hefir skilið við það, 
væri það gagnslaust og mundi í engu 
breyta því ástandi, sem nú er. 1 því eru 
engin nýmæli, önnur en upptalning vit- 
anna í 2. gr. Ákvæði 1. gr. eru óþörf, 
því að eins mundi farið að, þó að þau 
væru ekki lögfest, og ákvæði 4. gr. liggja 
í hlutarins eðli. Stjórnin getur hvenær 
sein er látið framkvæma þessar vita- 
byggingar jafnharðan sem Alþingi veitir 
fje til þeirra.

Nefndin áleit rjettast að gera eitt af 
tvennu, samþykkja frv. í þeirri mynd, 
sem þessi hv. deild skildi við það, eða 
afgreiða það alls ekki. Meiri hluti nefnd- 
arinnar telur rjettara að sanrþykkja frv. 
í sömu mynd sem áður. En þeir 2 hv. 
nefndarmenn, sem ritað hafa undir nál. 
með fyrirvara, hafa ekki gert það af 
þeirri ástæðu, að þeir væru óánægðir 
með frv. eins og það var áður en því 
var breytt í hv. Ed., heldur vegna þess, 
að þeir telja vonlítið, að frv. komist í 
gegn, ef það fer nú að hrekjast á milli 
deildanna. Meiri hl. telur ekkert gagn 
að lögfesta frv. eins og það er á þskj. 
266, og álítur sjálfsagt að breyta því í 
hið fyrra horf, hvort sem það verður til 
þess, að frv, fjarar uppi i hv. Ed. eða 
ekki.
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ATKVGR.
Brtt. 306, 1 (ný gr., er verður 3. gr.) 

samþ. með 16:8 atkv.
— 306, 2 (3. gr. verður 4. gr.) samþ. 

án atkvgr.
— 306, 3 (ný 4. gr., verður 5. gr.) 

samþ. með 17 shlj. atkv.
Frv., svo breytt, samþ. með 15: 5 atkv. 

og endursent Ed.

A 39. fundi í Ed., föstudaginn 13. apríl, 
var frv. útbýtt eins og það var samþ. við 
eina umr. í Nd. (A. 334).

A 41. fundi í Ed., mánudaginn 16. 
apríl, var frv. tekið til e i n n a r u m r.

Frsm. (Jón Magnússon): Jeg ætla 
mjer eigi að lengja umr., en nefndin 
hefir haft mál þetta til athugunar úr 
hv. Nd., og þar sem yfirlýsing hæstv. 
atvrh. (KIJ) er til um það, að eigi liggi 
á þessu máli nú sem stendur, þá leggur 
nefndin til, að frv. verði felt. Má altaf 
taka málið upp aftur, þegar nauðsyn er 
fyrir hendi.

Forsætisráðherra (SE): Jeg vildi 
aðeins leyfa mjer að mælast til þess við 
hæstv. forseta, að hann taki málið af 
dagskrá, þar eð hæstv. atvrh. (KIJ) er 
eigi viðstaddur.

Forseti tók málið af dagskrá.

Á 43. fundi í Ed., miðvikudaginn 18. 
apríl, var frv. aftur tekið til e i n n a r 
u m r. (A. 334, 387).

Karl Einarsson: Jeg vil aðeins gera 
þá athugasemd, að með brtt. minni á 
þskj. 387 er lagður hemill á fram- 
kvæmdir þær, er frv. þetta fer fram á.

Atvinnumálaráðherra (KIJ): pað 
sjest á frv. eins og það nú liggur fyrir, 
að hv. Nd. er kappsmál að halda því 
óbreyttu, og gæti jeg fyrir mitt leyti 
mælt með því, að það yrði nú samþykt 
óbreytt. Jeg býst ekki við, að lán verði 
tekin til þessara framkvæmda, enda 
óvíst, að þau fengjust. En þar eð jeg 
þóttist þess fullviss, að hv. Ed. vildi ekki 
ganga að frv. í þessu formi, hafði jeg 
hugsað mjer að bera fram brtt. við 3. 
gr., í samráði við vitamáíastjóra, um 
fasta og ákveðna takmörkun, sem þessi 
hv. deild gæti sætt sig við, og ætlaði því 
að biðja hæstv. forseta að taka málið af 
dagskrá. En nú er fram komin frá hv. 
þm. Vestm. (KE) brtt., sem fer fram á 
allmikla takmörkun (100 þús. kr. á ári). 
Get jeg fallist á hana og ráðið hinni hv. 
deild til að samþykkja hana. Annars 
verð jeg að endurtaka það, sem jeg hefi 
áður haldið fram, að jeg tel vafasamt, 
hvort slik lög ættu að vera til. En þar 
sem áður hafa verið sett samskonar 
lög um sima- og vegamál, er engan veg- 
inn óeðlilegt, að vitamálin komi á eftir. 
Jeg hefi hins vegar haldið því fram, að 
fje til vitabygginga ætti að tilgreina í 
f járlögunum — og lán, sem tekin kynnu 
að vera til vitabygginga, skyldu talin þar 
tekjumegin. Er þá undir vilja þingsins 
í hvert skifti komið, hversu mikið fje 
skuli ganga til vitanna, en ekki eins og 
nú er með brúagerðir t. d., þar sem all- 
ar framkvæmdir eru fyrirfram ákveðn- 
ar með sjerstökum lögum.

Frsm. (Jón Magnússon): Jeg held, að 
nefndinni og hæstv. atvrh. (KIJ) beri
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ákaflega lítið á milli. Nefndin telur vafa- 
samt, að rjett sje að taka frá þinginu 
rjettinn til að ákveða í hvert sinn fjár- 
framlögin til einstakra framkvæmda, 
eins og frv. gerir.

Takmörkun brtt. á þskj. 387 er ekki 
meira en svo heppileg. Oft gæti staðið 
svo á, að nauðsyn sje að verja meiru en 
100 þús. kr. til vitabygginga. Auk þess 
gerir 3. gr. frv. ráð fyrir, að framkvæmd- 
um þeim, sem ræðir um í frv., sje lokið 
á 12—16 árum. Tökum meðaltal, 14 ár, 
og nægja 100 þús. kr. árlega þá engan 
veginn. Aðalatriðið fyrir nefndinni er 
samt, að hún sjer ekki ástæðu til að sam- 
þykkja lög að sinni, ef þau eiga ekki 
að koma til framkvæmda fyrr en eftir 
2—3 ár. Var fullfljótt ráðið að sam- 
þykkja samskonar lög um símamál og 
brúargerðir, og eru vítin til þess að var- 
ast þau. Jeg tel eðlilegast, að fjárveit- 
inganefndir sjeu látnar fjalla um það 
í hvert skifti, hvernig fje skuli varið til 
framkvæmda, og mun nefndin þar í 
fullu samræmi við atvrh. (KIJ).

Karl Einarsson: Hæstv. stjórn hefir 
gert ráð fyrir, að framkvæmdir þær, sem 
frv. nefnir, muni kosta ca. 1700000 kr. 
pessari upphæð hefi jeg skift niður i 
brtt. minni á hæsta tímabil, sem frv. 
nefnir (16 ár). En ef nota þarf meira 
eitt árið en annað, þá skýtur brtt. mín 
ekki loku fyrir það, sbr. orðin „nema 
sjerstaklega standi á“.

ATKVGR.
Brtt. 387 feld með 8 : 4 atkv., að við- 

höfðu nafnakalli, og sögðu

já: JJ, KE, SE, SJ.
nei: JM, SHK, BK, EÁ, GGuðf, HSn,

IHB, HSt,

Tveir þm. (GÓ, JóhJóh) fjarstaddir. 
Frv. felt með 8:4 atkv., að viðhöfðu

nafnakalli, og sögðu

já: JJ, KE, SE, SJ.
nei: GGuðf, HSn, IHB, JM, SHK, BK,

EÁ, HSt.
Tveir þm. (GÓ, JóhJóh) fjarstaddir.

_(S>
11. BifreiðasEattur.

A 17. fundi í Ed., miðvikudaginn 14. 
mars, var útbýtt:

Frumvarpi til laga um breyting á lög- 
um 27. júní 1921, um bifreiðaskatt (þm- 
frv., A. 125).

A 18. fundi í Ed., föstudaginn 16. 
mars, var frv. tekið til 1. u m r.

Forseti tók málið af dagskrá.

Á 19. fundi í Ed., laugardaginn 17. 
mars, var frv. aftur tekið til 1. u m r.

Flm. (Guðmundur Guðfinnsson):
Jeg þarf ekki að hafa langar umræður 
um þetta frv. — A þingi 1921 var mikið 
rætt um þennan skatt, og voru skoð- 
anirnar þá mismunandi ogáttifrv.erfitt 
uppdráttar. Meiri hluti fjhn. lagði þá til, 
að frv. væri felt, (sbr. þskj. 422, 1921), 
og færði góð og gild rök fyrir, sem enn- 
þá eru i fullu gildi, þó að frv. að lok- 
um næði samþykki.

Sömu ástæður og þá voru færðar gegn 
frv. eru að vísu enn fyrir hendi, en jeg 
vildi þó eigi ganga svo langt nú að fella 
skattinn alveg niður, en fer aðeins fram 
á lækkun á skattinum af fólksflutninga- 
bifreiðunum.
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pær þrjár höfuðástæður, sem færðar 
voru til varnar frv. 1921, voru þessar:
1) Bifreiðarnar orsökuðu skemdir á veg- 

unum,
2) pær væru „luxus“ og
3) Skrásetning þeirra hefði í för með 

sjer talsverðan kostnað.
Um þetta er það að segja: 1. ástæðan, 

sem þótti veigamest þá, hefir nú að 
baki sjer nokkra reynslu, er sýnir, að 
bifreiðarnar skemma vegina lítið meira 
en ýms önnur farartæki, t. d. vagnar. 
2. atriðið, að bifreiðarnar sjeu „luxus“, 
er einnig horfið. Einstakra manna bif- 
reiðar eru úr sögunni, eða því sem næst, 
og yfirleitt má segja, að bifreiðar sjeu 
orðnar nauðsynleg farartæki. 3. ástæðan 
heldur sjer enn að visu, en ekki getur 
skrásetning bifreiða haft sjerlega mik- 
inn kostnað í för með sjer, svo sú ástæða 
er veigalítil, og þarf ekki að hafa skatt- 
inn háan hennar vegna.

Skatturinn gerir ferðirnar dýrari, og 
er það óheppilegt hjer, þar sem svo er 
ástatt, að bifreiðaferðirnar útiloka ekki 
og keppa ekki við önnur farartæki, enda 
eru þær nauðsynlegar.

Frv. þetta, sem hjer liggur fyrir, fer 
fram á, að mannflutninga- og vöruflutn- 
ingabifreiðar borgi jafnan skatt, enda er 
munurinn á þeim orðinn svo lítill, þar 
sem vöruflutningabifreiðar flytja einatt 
fólk, og sumar beinlínis yfirbygðar fyrir 
mannflutninga. þær eru að vísu óþægi- 
legri fyrir fólk, en geta verið ódýrari, 
þar sem þær borga miklu lægri skatt 
og flytja fleira fólk í einu.

Önnur hlið þessa máls er sú, sem að 
ríkissjóði veit, hversu mikið tapast af 
skattinum, ef frv. þetta nær fram að 
ganga. Jeg veit nú ekki nákvæmlega, 
hverju skattur þessi nam árið sem leið,

Alþt. 1923, C. (35. löggjafarþing).

en eftir þvi, sem næst verður komist, 
þá hefir hann orðið um 22 þús. kr. En 
að gera áætlun um, hve miklu lækkunin 
myndi nema eftir frv. þessu, er ómögu- 
legt, þar sem ekki er hægt að greina á 
milli þess, hvað vöruflutninga- og mann- 
flutningabifreiðar hafa borgað. pað, sem 
fvrir mjer vakir, er það að lækka gjald- 
ið, en fella það ekki burt, svo jafnan 
verði þó uppborinn sá kostnaður, er af 
skrásetningunni leiðir, og þó meira.

Jeg vil vona, að frv, þetta nái fram 
að ganga og að þeir, sem voru móti frv. 
1921, geti orðið á það sáttir, að gjaldið 
sje lækkað niður í 2 kr. á hestafl. Vil 
jeg svo leggja til, að frv. gangi, að af- 
lokinni umr„ til fjárhagsnefndar.

Guðmundur Ólafsson: Jeg stóð upp 
af því að ummæli háttv. flm. (GGuðf) 
voru ekki sem allra vinsamlegust í minn 
garð og þeirra, sem samþyktu bifreiða- 
íögin 1921. Jeg heyri, að þetta er ná- 
kvæmlega sami sónninn og þá heyrðist. 
Háttv. flm. (GGuðf) sagði, að skemdir á 
vegum af völdum bílanna væri ímynd- 
un ein. Hann gat þess þó, að þeir myndu 
ekki skemma mikið meira en önnur 
flutningatæki. — En þá vil jeg nú segja, 
að þeir skemmi vegina ekki alllítið, því 
mjer virðast vegirnir þannig, að skemd- 
irnar á þeim sjeu ekki tómur hugar- 
burður. peir eru víða sundurgrafnir og 
stórskemdir. pað kom greinilega fram 
í umr. um þetta mál á þinginu 1921, 
að dýrara væri að ferðast á hestum en 
i bílum. Finst mjer því, að þessi skattur 
komi ekki svo tilfinnanlega niður á 
ferðamönnum nje bilunum, að þörf sje 
að fella hann niður þess vegna, þvi þar 
sem bílarnir gátu þá kept við hesta, og 
síðan hefir taxtinn verið færður stór- 
um niður, sjest ljóslega, að hjer er ekk-

10
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ert í vegi. — Og þegar litið er á það, 
að skatturinn gengur til þess að bæta 
og auka vegi, sem bifreiðar geta gengið 
um, þá ætti hann að borga sig fyrir alla 
blutaðeigendur.

Fyrst ástæðurnar eru svona góðar nú, 
þá vona jeg, að meiri hluti hv. deildar 
fallist ekki á frv. þetta. En hins vegar 
get jeg sýnt því þá kurteisi að greiða 
atkv. með þvi til 2. umr, einkum þar 
sem hv. flm. (GGuðf) gerði það að til- 
lögu sinni, að því yrði vísað til nefndar, 
sem jeg er í.

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

og til fjárhagsnefndar með 10 shlj. atkv.

Á 29. fundi í Ed., miðvikudaginn 28. 
mars, var frv. tekið til 2. u m r.

Forseti tók málið af dagskrá.

A 31. fundi í Ed., miðvikudaginn 4. 
apríl, var frv. aftur tekið til 2. u m r. (A. 
125, n. 212, 247).

Frsm. (Guðmundur Ólafsson): Jeg 
skal leyfa mjer að fara nokkrum orðum 
um frv. þetta, til viðbótar því, er tekið 
er fram í nefndarálitinu.

Lögin um bifreiðaskattinn eru enn 
ekki orðin 2 ára gömul; skatturinn hefir 
aðeins einu sinni verið greiddur sam- 
kvæmt þeim. pví má segja, að reynslan 
sje enn eigi orðin löng.

pað hefir verið kvartað undan þess- 
um lögum af hálfu bíleigendanna. En 
það er nú ekkert óvanalegt, að kvartað 
sje undan gjöldum af hálfu þeirra, sem 
eiga að greiða þau, einkum ef þeir eru 
nálægir þessum stað.

Við 1. umr. var vitnað í skjal frá bíla- 
eigendum. Jeg hefi nú athugað það. Af 
því má sjá, að síðan lögin gengu í gildi, 
hefir bílataxtinn lækkað mikið, eða um 
20%. Get jeg ekki dregið aðra ályktun 
af þvi en þá, að bifreiðarnar sjeu orðnar 
of margar. Samkepnin sje svo mikil, að 
bifreiðataxtinn hafi verið lækkaður, og 
verði máske lækkaður enn. En þetta er 
bara af því, að bílarnir eru orðnir of 
margir, samanborið við flutningaþörf- 
ina. J?etta sannar því ekki, að skattur- 
inn sje of bár.

pá hefir enn fremur verið sagt, að 
það væri órjettlátt, að fólksflutninga- 
bílar greiddu 8 kr. af hestorku, en vöru- 
flutningabílar aðeins 2 kr. af hestorku, 
þar sem vörubílarnir væru einatt not- 
aðir til mannflutninga. En jeg sje nú 
ekki, að þetta sje nein ástæða. Mjer 
virðast lögin segja það skýrt, að þær 
bifreiðar, sem notaðar eru til mann- 
flutninga, teljist líka til þess flokks. 
pannig mundi og fara með þær vöru- 
flutningabifreiðar, sem breytt er í mann- 
flutningabifreiðar.

Jeg ætla aðeins að minnast lítils hátt- 
ar á þessar breytingar, sem 2 háttv. 
deildarmenn hafa komið með. Fjár- 
hagsnefnd hefir nú haft þær til með- 
ferðar, og höfum við ekki sjeð okkur 
fært að taka þær til greina. Lögin eru 
þannig úr garði gerð, að okkur hefir 
ekki fundist ástæða til slíkra breytinga. 
Nefndin leggur mest upp úr þvi, eins 
og deildin vonandi lika, að gjaldið virð- 
ist .ekki mjög tilfinnanlegt og kemur 
beinlínis bifreiðaeigendum að notum, 
þar sem því fje er varið til vegagerða 
og umbóta á vegum fyrir bifreiðar.

En ef vegum, sem bifreiðar fara um, 
er ekki haldið við, mundu þeir bráðlega 
verða illfarandi og skemdir á bifreiðum
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tíðar og miklar. Ef, aftur á móti, J?eim 
væri fljótlega komið í lag, þá myndi 
verða mun minna um skemdir og bíl- 
arnir endast miklu lengur.

pað hefir ekki enn þá verið sannað, 
að það sjeu ekki einmitt bifreiðarnar, 
sem skemma vegina allramest; og þá 
væri ekki nema ósköp sanngjörn krafa, 
að eigendur þeirra legðu eitthvað af 
möxkum sjerstaklega, til þess að halda 
þeim við. En mönnum er nú svo gjarnt 
að fjölyrða um mál hjei' í þinginu, að 
jeg ætla að ljúka máli mínu, enda býst 
jeg við, að aðra langi til að fá orðið. 
Jeg vil bara leyfa mjer fyrir hönd fjhn. 
að leggja til, að brtt., ásamt frv., sjeu 
feldar.

Jónas Jónsson: Mig langar til að 
segja nokkur orð um brtt. þær, sem 
jeg og hv. 2. þm. Rang. (GGuðf) kom- 
um fram með.

Jeg er alls ekki viss um, að öllum 
sje ljóst við fyrsta yfirlestur, að í brtt. 
er fólgið nýmæli, einkarþarft og gott, 
að svo miklu leyti, sem jeg get sjeð, og 
vel þess vert, að þingið taki tillit til þess.

pað bei’ jafnvel nokkurn árangur, þótt 
ekki nái það fram að ganga að þessu 
sinni. pað er vitanlega rjett hjá hv. 1. 
þm. Húnv. (GÓ) — enda hefi jeg ekki 
mælt á móti því — að sje bifreiðaskatt- 
inum varið í að bæta vegi, þá verði það 
til að hjálpa bifreiðaeigendum. En samt 
er einn galli á þeirri hugsun að skatta 
bifreiðar, sem eru nú að verða, sjerstak- 
lega á Suðurlandi, alveg ómissandi sam- 
göngutæki. pessi skattur er ekki rjett- 
látur, þar sem annarsstaðar er hlaupið 
undir bagga með ýmsum samgöngufyr- 
irtækjum öðrum, eins og t. d. að láta 
„Svan“ á Breiðafirði hafa 20 þúsundir, 
til að verjast tekjuhalla. pvert á móti

ætti þá að skatta öll samsvarandi sam- 
göngutæki, því að bátarnir á Breiðafirði, 
Djúpinu vestra og víðar gera þar alveg 
sama gagn og bifreiðarnar hjer. pað, 
að leggja ekki skatt á nema sjerstakar 
tegundir farartækja, úr því farið er að 
skatta sumai- þeirra, er ósamræmi og 
alveg hugsunarrangt. Nú nýverið hafa 
verið gerðar umbætur á bifreiðum, sem 
ganga milli Hafnarfjarðar og Reykja- 
víkur. Er það mjög mikilsvert atiáði, 
því að áður nam fargjaldið með bifreið- 
um þann vegarspotta 3 kr. fyrir sæt- 
ið, — seinast i haust var það víst 2,50 
kr. Nú finnur maður nokkur í Hafnar- 
firði, að jeg hygg, upp á þvi að breyta 
bílunum þannig, að þeir rúmi fleiri 
menn heldur en með hinu venjulega 
fyrirkomulagi. Með því að nota rúmið 
í bifreiðunum sem allra best, hefir fleira 
fólk getað komist fyrir í þeim, og við 
það hefir gjaldið lækkað úr 2,50 kr. nið- 
ur í 1 kr. Nú nemur gjaldið ekki meiru 
en 10 aur. á hvern km. Ef bifreiðar þess- 
ar gengju austur yfir fjall í vor, mundi 
það fljótt spara Reykvíkingum og bænd- 
um ó suðurláglendinumargatugiþxis.kr. 
Meira að segja er líklegt, að flutnings- 
gjöldin myndu lækka svo mikið, ef ekki 
yrði gert of mikið að því að skatta þessi 
farartæki, að efamál er, hvort ódýrara 
yrði að ferðast, þótt hin fyrirhugaða 
járnbraut væri komin. pess vegna vil 
jeg spyrja liv. fjhn.: Er sanngjamt að 
leggja skatt á farartæki þessi, eða vex 
nefndinni það i augum, að bifreiðaeig- 
endur geta loks boðið mönnum svo 
ódýrar ferðir? Auk þess eru þetta allra- 
nauðsynlegustu farartækin hjer sunn- 
anlands, og væri ranglátt gagnvart íbú- 
um þess hluta landsins að hamla notk- 
un þeirra, þótt hjer ræði að vísu ekki 
um stórt spor í þá átt. Samhliða þessu
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býst jeg þó við, að þingið leggi bráð- 
lega margar miljónir í járnbraut fyrir 
það sama fólk.

Ef brtt. okkar verða samþyktar, þá 
lækka fargjöldin. Ef brtt. verða feldar, 
sem jeg verð líklega að gera ráð fyrir, 
þá vonast jeg til, að hv. fjhn. líti síðar 
mildilegri augum á málið, ef til tals 
kæmi að fá sjerstakan styrk úr ríkis- 
sjóði til fólksflutninga austur. pví að 
það er auðskilið, að ekki er eins arð- 
vænlegt fyrir bifreiðaeigendur að halda 
uppi mannflutningum á 100 km. leið 
með afarlágum taxta eins og á styttri 
leiðum milli tveggja kauptúna, og eru 
ekki líkur til, að hægt sje að þrýsta 
taxtanum jafnlangt niður fyrir svo 
langa leið eins og hann er milli Reykja- 
víkur og Hafnarf jarðar, nema með styrk 
úr rikissjóði.

Guðmundur Guðfinnsson: Jeg hefi 
reyndar litlu að bæta við það, sem 
hv. 5. landsk. (JJ), hefir sagt. Jeg bjóst 
sast að segja við, að hv. fjhn. mundi 
taka betur í þetta mál en raun hefir 
á orðið; við höfum svo mikið slakað 
til, og jeg verð að segja, að sumu leyti 
meira en mjer líkaði. Hv. frsm. (GÓ) 
virtist ekki skilja, að það gæti komið til 
mála, að vöruflutningabifreiðar flyttu 
fólk án þess að komast undir hærri 
skatt, og aðalástæðan gegn frv. var það, 
að skatturinn kæmi bifreiðaeigendum 
sjálfum að notum. pað er náttúrlega 
rjett, en hjer er um svo litla upphæð 
að ræða. pað verður aldrei mikill skatt- 
ur af einum 5 bifreiðum og ekki gerðir 
langir vegir fyrir þá upphæð. Jeg vil 
taka undir það með hv. 5 landsk. (JJ), 
að jeg vona, að deildin verði hlynt þess- 
um flutningatækjum siðar meir, ef til 
styrks kæmi. Jeg ætla aðeins að bæta

þvi við, að bifreiðar, sem ganga eftir 
föstum áætlunum, ættu að vera í lægri 
skattflokki en aðrar, þar eð þær eru oft 
tómar eða hálftómar aðra leiðina.

Frsm. (Guðmundur Ólafsson): Hv. 
5. landsk. (JJ) hjelt, að við hefðum ekki 
skilið brtt. pað er ekki rjett. Mjer eru 
þær fyllilega ljósar. 2. liður felur í sjer 
aðalbreytinguna. Hann hljóðar svo:

„Af mannflutningabifreiðum, sem 
selja hvert einstakt sæti tiu aura eða 
minna fyrir hvern km., greiðist 4 kr. 
fyrir hestorkuna.“

Fjhn. skildi síður, hvernig eftirlitið 
ætti að verða, fyrir utan það, að hún 
taldi skattinn ekki of háan.

Hann talar um, að veittur sje styrkur 
bátafjelögum, en skattur lagður á bif- 
reiðar. pað hefir nú heyrst fyr. pað 
verður önnur útkoma með bátaferðirn- 
ar; fjelögin flosna upp, þau geta ekki 
borið sig án styrks. pað er öðru máli 
að gegna með bifreiðar; þær bera sig 
með skatti.

Fyrir fólk, sem á langt í kaupstað, er 
orðið miklu ódýrara að ferðast í bif- 
reiðum en á hestum. Svo er víðar langt 
í kaupstað en á Suðurlandi, og þar 
verða menn að ferðast á hestum og 
flytja alt á hestum. Hjer flytja bifreið- 
ar þungavöru svo ódýrt, að mönnum 
finst ekki tilvinnandi að nota sina eigin 
hesta. Jeg vona, að-hv. 2. þm. Rang. (G- 
Guðf) verði ekki ilt í höfði út af þessu, 
þótt hann hristi það, en þetta er satt. 
Hvað snertir þau fyrirheit, sem þessir 
tveir háttv. þm. vildu fá hjá deildinni, 
um styrk síðarmeir til bifreiðaferða, þá 
ætla jeg ekkert að blanda mjer í það 
að þessu sinni.

Guðmundur Guðfinnsson: Jeg ætla 
mjer ekki að vekja neinar stælur út af

«
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þessu. En það er bygt á misskilningi 
hjá hv. 1. þm. Húnv. (GÓ), að ódýrara 
sje að flytja vörur á bifreiðum en á 
hestum austur yfir heiði. pað borgar 
sig ekki að láta bifreiðar flytja Vöruna, 
þegar teknar eru 200 kr. fyrir tonnið, 
eiida eru þær ekki notaðar alment til 
slíkra flutninga á þeirri leið.

Svo er það líka annað, sem hv. frsm. 
(GÓ) hleypur fram hjá. Bifreiðarnar 
eru látnar flytja fleira en þungavöru; 
það er fólk, sem þarf ýmist að fara í 
kaupstað eða til vinnu sinnar, t. d. í 
kaupavinnu o. s. frv. Annars man jeg 
svo langt, að það eru ekki allir í fjhn., 
sem hafa verið með því, að skattur væri 
sanngjarn, þótt nefndin hafi nú verið 
samdóma um það.

Frsm. (Guðmundur Ólafsson): pótt 
einhver nefndarmanna hafi verið 
á móti skatti — og það kemur málinu 
reyndar fjarska lítið við — þá sannar 
það ekki annað en það, að hann hefir 
síðan sannfærst um að skatturinn er 
sanngjarn. Og hvað það snertir, að 
menn flytji ekki vörur á bílum, þá segja 
aðrir þm. austan að, að þeir geri það.

ATKVGR.
Brtt. 247, 1.—3. feld með 7 : 6 atkv., 

að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu:

já: EÁ, GGuðf, IHB, JóhJóh, JM, JJ. 
nei: SJ, BK, GÓ, HSn, KE, SHK, HSt.

Einn þm. (SE) fjarstaddur.

1. liður frvgr. feldur með 9 : 2 
atkv.
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12- Bannlagabreyting.

A 20. fundi í Ed., mánudagnin 19. 
mars, var útbýtt:

Frumvarpi til laga um breyting á 
lögum um aðflutningsbann á áfengi, 
nr. 91, 14. nóv. 1917 (þmfrv., A. 168).

Á 22. fundi í Ed., miðvikudaginn 21. 
mars, var frv. tekið til l.umr.

Flm. (Jónas Jónsson): Jeg get látið 
mjer nægja að hafa stutta framsögu- 
ræðu í þessu máli, því ástæðurnar, sem 
fylgja frv., gera grein fyrir tilgangi 
þess.

Frv. er samið með það fyrir augum, 
sem nú er á daginn komið, að sú und- 
anþága frá bannlögunum, að inn yrðu 
flutt Ijettari vín, næði fram að ganga.

Nú er þá komið þannig, að það eina, 
sem hægt er að gera í baráttunni gegn 
áfenginu, er að reyna að fyrirbyggja 
ofdrykkju með því að láta þá hljóta 
hæfilega sekt eða refsingu, er spilla vel- 
sæmi með ofdrykkju éða lauma sterk- 
um vínum inn í landið.

Ef sett er hæfilega hátt gjald á hvern 
lítra, þá verður það hvöt fyrir ólöglega 
vínsala að hafa ekki miklar birgðir, því 
það gæti borgað sig illa, ef þeir hlytu 
sektir við og við.

pá er annað atriðið, sem er og til bóta, 
eins og rjettarfari er háttað hjer, en það 
er, að sektirnar sjeu miðaðar við efni 
brotamannsins. Sektimar hafa hingað 
til verið ákveðnar svo lágar, að hina 
ríku hefir ekkert munað um að láta þær 
af hendi. Hitt er minni háttar atriði, að 
hreppstjórar fari með dómsvald í þess- 
um málum, en verður óhjákvæmilegt, 
til að geta framfylgt lögunum, að fleiri 
en sýslumenn fari með dómsvald í þess-

Ke- -
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um málum, til þess að allir þeir geti 
orðið sektaðir, sem sjást drukknir á al- 
mannafæri.

Ef frv. þetta verður látið ganga til 
2. umr., sem jeg geri ráð fyrir, þá leyfi 
jeg mjer að leggja til, að því verði að 
umr. lokinni vísað til allsherjamefndar.

Jóhannes Jóhannesson: Jeg vil gera 
grein fyrir því, hvers vegna jeg get 
ekki greitt þessu frv. atkv. mitt til 2. 
umr.

Frv. virðist mjer svo fáránlegt og 
vanhugsað, að undrum sætir, og skal 
jeg taka nokkur dæmi því til sönnunar.

Hingað til hefir það ekki varðað við 
lög, þó maður hafi orðið kendur, ef 
hann var ekki á almannafæri nje spilti 
friði annara. En eftir frv. þessu á að 
sekta hvern, sem þannig hittist, eins þótt 
í „privat“-húsi sje, eða jafnvel heima 
hjá sjer, eða vitnast um að hafi verið 
það. Má þá, eftir ástæðum, sekta mann- 
inn strax eða síðar.

pá er ákvæðið um, að hreppstjórar 
ákveði sektirnar. Fer þá öryggi að verða 
lítið í landinu, ef ólöglærðum mönnum 
skal fengið dómsvald í svo mikilsverð- 
um málum.

pá er það ákvæði, að hinn ölvaði skuli 
sæta sektum fyrir hvert brot, er svari 
vikutekjum hans það ár, er brotið var 
framið. En jeg er hræddur um, að erfitt 
verði að finna þær rjettu tekjur, og 
stundum gæti dregist að ákveða sekt- 
ina, ef þessu ákvæði ætti að fylgja. 
Setjum svo, að maður drekki sig full- 
an í janúarmánuði, þá er ekki hægt að 
gera út um málið fyr en árið er liðið 
og hægt verður að reikna út vikutekjur 
mannsins. (JJ: petta er gert á Finn- 
landi!) Jeg sje ekki hvernig á að rann- 
saka þetta svo fljótt sem þarf. Svo er

annað, og það er, að ofdrykkjumenn 
sleppa, því þeir hafa oft engar tekjur, 
og þá er ekki hægt að ákveða þeim 
neina refsingu. (JJ: Hvað borga þeir 
núna?).

pá er það enn, að 2. gr. frv. þessa 
kemur í bága við lög nr. 25, frá 1915, 
sem bera í sjer viðurlög við tilbúningi 
áfengra drykkja. En þetta frv. ber þess 
hvergi merki, að þau ákvæði ofan- 
nefndra laga, sem koma í bága við það, 
skuii úr gildi numin.

pá eru viðurlögin samkv. 2. gr. frv. 
svo há, að engri átt ná. Ef t. d. læknir, 
sem hefir 10000 kr. tekjur, vill sitja 
af sjer sektina, þá þarf hann til þess 
hátt á 6. ár. Ef lyfsali með máske 40 
þúsund kr. tekjum yrði brotlegur, ent- 
ist naumast æfin til þess að afplána 
refsinguna.

Jeg sje því enga ástæðu til þess, að 
þingið eyði tima sínum í að lappa upp 
á jafnfáránleg lög með því að vísa frv. 
til nefndar, og teygja með því tíma 
þingsins.

Flnv (Jónas Jónsson): Jeg sje, að 
hjer á að gera meira en að samþykkja 
þessa undanþágu frá bannlögunum. 
pað á líka að gera hið litla, sem eftir 
er af þeim, einskisvert. — Annars sakn- 
aði jeg þess mjög í ræðu hv. þm. Seyðf. 
(JóhJóh), og skaði að það skyldi ekki 
líka koma fram, að hann teldi það óhæfu 
að vera að sekta vínsala um þessar 100 kr. 
(JóhJóh: Jeg tók bara það fáránlega í 
frv.!). En það er víst ekki fáránlegt, 
að dómararnir hafa ávalt beitt lægstu 
sektarákvæðunum.

pá hefir það og reynst allerfitt að 
sanna slík brot. Hefir jafnvel komið 
fyrir að eiður tveggja lögregluþjóna 
hcfir ekki dugað. Hið fáránlega við þess-
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ar brtt. minar er það, að þær ganga í 
bága við „praksis“ dómaranna, eins og 
ummæli hv. þm. Seyðf. (JóhJóh) sýna.

Hann vill ómögulega að þeir ríku sjeu 
sektaðir í hlutfalli við tekjur þeirra. 
pessi aðferð, að sekta menn eftir efn- 
um, hefir verið reynd í Finnlandi og þótt 
gefast vel. En sennilega er hv. þm. Seyðf. 
ókunnugt um það.

Jeg get lofað því, að jeg muni þola 
hjer eftir, eins og hingað til, að fullir 
menn slæpist hér um göturnar. En sú 
getur tíðin komið, að löggjöf þeirra 
Finnanna verði talin af þjóðinni jafn- 
rjett eins og löggjafarheimspeki þeirra 
Seyðfirðinganna.

Að hreppstjórum sje veitt vald til að 
dæma í svona málum, álít jeg ekki 
hættulegt. Til þess þarf enga sjerstaka 
lagakunnáttu, ef lögin eru ljós.

Jeg skal játa það, að frv. þetta sje 
fáránlegt, ef það er fáránlegt að taka 
af dómurum landsihs freistinguna til 
þess að dæma seka menn altaf í lægstu 
sekt fyrir að brjóta lög, sem eiga að 
vernda heilsu og siðgæði. Háttv. þm. 
Seyðf. (JóhJóh) taldi öll tormerki á 
þvi, að hægt væri að fá vitneskju um 
tekjur þeirra manna, er sekta ætti. En 
hvernig hefir verið farið að því hing- 
að til að fá vitneskju um tekjur manna? 
Er ekki i hverju sveitarfjelagi skatta- 
nefnd og í hverri sýslu yfirskattanefnd 
og í Reykjavík skattstjóri? Allir þessir 
aðiljar eiga að vita mjög nákvæmlega 
um tekjur þeirra. Að minsta kosti ætti 
það ekki að vera erfitt að því er snert- 
ir embættisiúenn landsins, enda kom 
það fram í ræðu háttv. þm. Seyðf., að 
hann ætti ekki örðugt með að ákveða 
tekjur lækna. En hvers vegna geta'lækn- 
ar eigi látið vera með að brjóta þessi 
lög — og ef þeir brjóta þau, hvers vegna

á þá eigi að hegna þeim eins og öðr- 
um? Jeg lít svo á, að gagn það, sem 
hafa má af gömlum lögfræðingum, sje 
aðallega það að láta þá færa í form, 
það sem þeim hugkvæmari menn bera 
fram. Og það er nú einu sinni svo, að 
sumum lögfræðingum okkar dettur 
sáralítið i hug, og því álít jeg það eigi 
rjett, að þeir noti sjerþekkingu sina 
eingöngu á þann hátt að segja nei við 
öllu því, sem að einhverju leyti er ný- 
mæli og til umbóta. peir tímar munu 
koma, að eigi dugi slíkt tómlætjk er 
um nýmæli er að ræða. pá verður hætt 
við, að golan, sem flestir ráðherrar vor- 
ir virðast fyrirlíta, skoli sumum þeirra 
í burtu, sem ekki hafa haft annað að 
segja um það, sem nýtt er, en blákalt nei 
hins innantóma manns.

Jóhannes Jóhannesson: Jeg ætla mjer 
eigi að tala langt mál um þetta frv., 
en jeg vildi aðeins leyfa mjer að geta 
þess, að þegar um afplánun sekta er 
að ræða, þá er eigi tekið tillit til þess, 
hvort hinn seki er fátækur eða ríkur, 
en aðeins þess, að sektin sje greidd. Jeg 
álít, eins og jeg tók fram áðan, að frv. 
þetta sje illa hugsað og að það geti eigi 
staðist, eins og það er. Og jeg efast 
um, að hægt sje með nokkru móti að 
gera það svo úr garði, að það verði 
brúklegt, þó að því verði vísað til 
nefndar. Af þeim ástæðum er jeg á móti 
því til 2. umr.

Jón Magnússon: Jeg ætla mjer eigi 
að lengja umræðurnar, en jeg vildi að- 
eins geta þess, að mjer virðist mjög 
ósmekklegt af hv. 5. landsk. þm. (JJ) 
að vera altaf að tala um þennan golu- 
þyt, þegar menn vita, hvernig á stend- 
ur um þetta mál. Jeg skil það vel, að
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hv. 5. landsk. þm. sje eigi bliður við 
gamla lögfræðinga, þar sem hann talar 
um, að þeir sjeu afturhaldssamir. pað 
má vel vera, að svo sje. En hvað háttv. 
þm. (JJ) snertir, þá hefir hann orðið 
fyrir þvi óhapþi að vera líkt við Móse. 
En að hann hafi betra vit á lagasetn- 
ingu en aðrir menn, er ómögulegt að 
sjá á frv. þeim, sem hann hefir borið 
fram.

ATKVGR.
Frv. felt frá 2. umr. með 6 : 5 

atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

já: JJ, EÁ, GGuðf, GÓ, HSt. 
nei: JóhJóh, JM, SHK, BK, HSn, IHB.

þrír þm. (KE, SE, SJ) fjarstaddir.
13. Eftirlaun^íjönÍs^fíá^ns- 

sonar.

Á 20. fundi í Ed., mánudaginn 19. 
mars, var útbýtt:

Frumvarpi til laga um afnám laga 
nr. 6, 13. júlí 1918, um eftirlaun handa 
Birni bankastjóra Kristjánssyni (þm- 
frv., A. 167).

Á 22. fundi í Ed„ miðvikudaginn 21. 
mars, var frv. tekið til 1. u m r.

Flm. (Jónas Jónsson): Jeg hefi samið 
þetta frv. eftir eldri fyrirmyndum. pað 
eru lög frá 1917 um afnám laga um 
alidýrasjúkdóma. pað er fágætt, að slik 
lög sjeu afnumin, eins og þetta frv. fer 
fram á, og þvi hafði jeg þessi eldri lög 
til hliðsjónar og fyrirmyndar.

pað hefir veitt mjer hugrekki til þess

að bera fram þetta frv., að hjer í þing- 
inu er allfjölmennur flokkur, sem hefir 
verið kallaður sparnaðarbandalagið, og 
samkvæmt stefnu þess mun það vera 
með öllum sparnaði, sem er framkvæm- 
anlegur. Jeg treysti því þess vegna, að 
þessi flokkur verði með frv., sem fer 
fram á sparnað og hann ekki óveru- 
legan.

Eins og kunnugt er, voru gerð lög 
um það 1918 að veita þáverandi banka- 
stjóra Birni Kristjánssyni 4000 kr. eft- 
irlaun auk dýrtíðaruppbótar, og þessi 
upphæð hefir jafnvel komist yfir 10000 
kr. eitt árið. petta er álitleg fjárupp- 
hæð, og þó að dýrtíðaruppbótin lækk- 
aði, þá hefði þessi maður hærri laun en 
flestallir starfsmenn landsins. Fleiri en 
jeg hafa tekið eftir því, að þessi upp- 
hæð geti orðið þung á metunum áður 
en lýkur. Jeg man ekki betur en að það 
hafi verið tekið fram á fundi í G.-K.- 
sýslu af vel reikningsfróðum manni, 
að ef styrkþegi lifði til hárrar elli, sem 
flestir vona, þá yrði upphæðin með vöxt- 
um um V2 milj. kr. Jeg vil ekki taka 
ábyrgð á þeirri tölu, en þetta er reikn- 
að af manni, sem alment er talinn mjög 
reikningsglöggur. Hvað sem þvi viðvík- 
ur, þá er víst, að sú upphæð, sem til 
styrkþega fer, verður mikil, og mætti 
með henni komast langt til þess að gera 
nauðsynleg og óhjákvæmileg mann- 
virki eða undirbúa þau, svo sem Iands- 
spítala, aðra spitala, sundhöll og íþrótta- 
skála, eins og jeg hefi talað um í öðru 
sambandi. Jeg segi þetta til þess að menn 
geti áttað sig á, að hjer er um fje að 
ræða, sem gæti annarsstaðar komið að 
mjög góðum notum.

pá ætla jeg lítillega að víkja að sögu- 
legri hlið málsins. pessi hugmynd kom 
fyrst fram í Nd. 1918, og var þá borið
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fram frv. af hv. þm. A.-Sk. (porlJ) 
um, að veita styrkþega þennan styrk, 
af því að hann mundi láta af banka- 
stjórastöðunni. I umr. kom það skýrt 
fram, að styrkþegi var frv. mjög fylgj- 
andi, líklega hvatamaður þess, því að 
það var tekið fram, að frv. væri flutt 
eftir ósk styrkþega, samkvæmt vilja 
hans og vitund. pað varð talsvert þjark 
um málið, bæði i Ed. og Nd., og með 
leyfi hæstv. forseta ætla jeg að lesa kafla 
úr nál. frá allsherjarnefnd Ed.:

„Nefndin hefir haft tal af Bimi 
bankastjóra Kristjánssyni um málið. 
Lýsti hann yfir því, að frv. það, sem 
hjer liggur fyrir, væri borið fram 
eftir ósk sinni, og að það væri ósk 
sín og vilji að fara úr bankastjóm- 
inni sem fyrst, helst 1. júlí næstkom- 
andi. Liggja atvik svo að, að heilsa 
hans er í veði, ef hann neyðist til 
að vera lengur við bankann. Sjálfur 
er hann nú efnalaus, því að þegar 
hann fór að bankanum, fjekk hann 
syni sínum í hendur verslun þá, er 
hann rak áður.........

Guðjón Guðlaugsson, form., 
með fyrirvara.

Jóh. Jóhannesson. Magnús Torfason.“
Málið fjekk ekki góðar undirtektir í 

Ed. Frv. var mótmælt af Sigurjóni Frið- 
jónssyni. Taldi hann að öll aðalskilyrði 
vantaði til þess að veita styrkinn, þar 
sem styrþegi hafi verið stutt í stöðu 
sinni. Eggert Pálsson vildi að vísu veita 
styrk, en ekki svo háan; aðeins helming 
af upphæðinni. Hv. þm. Seyðf. (Jóh 
Jóh) benti á, að frv. væri flutt eftir ósk 
styrkþega. Hann væri veikur, og væri 
því óviðkunnanlegt að svelta hann úr 
bankanum. Og við aðra umr. urðu 5 á 
móti frv.: Eggert Pálsson, Guðmundur

Alþt. 1923, C. (35. löggjafarþing).

Ólafsson, Halldór Steinsson, Karl Ein- 
arsson og Sigurjón Friðjónsson. Við 3. 
umr. fórust Magnúsi Torfasyni svo orð, 
og ætla jeg að lesa þau með leyfi hæstv. 
forseta:

„pað stendur svo á þessu, að jeg 
fyrir mitt leyti er ekki í nokkrum 
vafa um það, að bankastjórinn er 
sjúkur. Öll framkoma hans i bank- 
anum síðan hann hvarf í hann aftur 
sýnir, að hann er sjúkur og að alt 
hugsanalíf hans er sjúkt, enda er það 
vitanlegt, að hann. hefir ekki gegnt 
starfi sínu nema með höppum og 
glöppum.

pað er frágangssök fyrir bankann 
að hafa sjúkan yfirmann á þessum
vandræða tímum.......... menn, sem
eru í einskonar millibilsástandi eða 
sjúkir, duga þar ekki.“

Eftir þessa meðferð í þinginu var svo 
frv. samþykt.

Nú býst jeg við, að þvi verði haldið 
fram, að ekki sje hægt að nema slík 
lög sem þessi úr gildi. pó þetta sje við 
1. umr., þá ætla jeg að fara nokkrum 
orðum um það atriðið, um lagalegu hlið 
málsins. pað er vitanlega ekki hægt að 
halda því fram með rjettu, að ekki sje 
hægt að afnema einföld lög, því það er 
aðalstarf Alþingis, auk nýrrar lagasetn- 
ingar, að afnema og breytá eldri lögum. 
Frá þessu sjónarmiði verður því ekki 
haldið fram, að ekki sje hægt að af- 
nema lögin. pá er sú mótbáran, að ekki 
sje hægt að afnema lögin vegna þess, 
að þau fari fram á laun til einstaks 
manns. En til þessa eru þó fordæmi. 
Jeg held, að hjer sjeu staddir í deild- 
inni í dag tveir þm., sem farið hafa 
fram á svipað, þeir háttv. þm. N.-Isf. 
(SSt) og hv. 1. þm. Eyf. (StSt). peir

11
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báru fram frv. um það í fyrra, að af- 
nema dósentsembættið í grísku, en það 
hefði komið í sama stað niður fyrir 
þann, sem það embætti skipar, þ. e. 
hann hefði mistlandssjóðslaun,semhon- 
um höfðu verið veitt með eldri lögum. 
Eins hefir verið farið fram á að af- 
nema prófessorsembætti í hagnýtri sál- 
arfræði, og hefir ekki verið að því fund- 
ið, að slíkt sj.e ógerningur frá lagalegu 
sjónarmiði. Sumir af elstu þm. hafa 
flutt þessi frv., og verður það þá varla 
talið óþinglegt. Um þessi embætti hafa 
lögfræðingar sagt mjer, að mennirnir, 
sem þau skipa, hefðu ekki haft rjett 
til biðlauna. Jeg vil líka benda á, að jeg 
hefi borið þetta undir einn dómara 
landsins, og áleit hann, að ekkert væri 
lagalega út á það að setja, en hann 
taldi það harðræði gagnvart styrkþega. 
Hann áleit, að styrþegi mætti ekki missa 
þetta fje.

En þá er siðferðislega hliðin. Er rjett 
að svifta aldraðan mann eftirlaunum 
Jeg skal þegar koma að því, sem fyrir 
mjer er aðalatriðið í þessu máli. pað 
er ekki sparnaður. Jeg býst við, að 
sparnaðarbandalagið verði með frv. ein- 
göngu af þeirri ástæðu, og er ekkert út 
á það að setja. En lögin eru bygð á 
skökkum grundvelli; þau eru bygð á 
því, sem Danir kalla „bristende Forud- 
sætning“. Lögin eru bygð á þeirri hugs- 
un, að styrkþegi sje öregi. petta kemur 
glögt fram í umr. um málið, sem jeg 
vítnaði í, og í nál., sem jeg las fyrir 
háttv. deild. Styrkþegi upplýsir nefnd- 
ina um, að frv. sje borið fram sam- 
kvæmt ósk sinni, og nefndin getur ekki 
haft það frá öðrum en honum, að hann 
sje éfnalaus. Jeg geri ráð fyrir, að menn 
sjeu ófúsir til að veita þeim manni hæstu 
eftirlaUn,: sem er sannanlega ríkur. Jeg

geri að minsta kosti ekki ráð fyrir, að 
sparnaðarbandalagið fallist á það. Nú 
hefir það upplýst, að styrkþegi muni 
ekki vera eða sje mjög sennilega ekki 
eins mikill öregi, eins og þingið 1918 
bygði á. Menn rekur ef til vill minni til 
þess, að einhver, sem kallaði sig Egil, 
skrifaði í blað nokkurt hjer í bænum, 
sem talar venjulega máli spamaðar- 
bandalagsins og birtir jafnaðarlega 
greinar um styrkþega þann, sem hjer 
er um að ræða, greinarkorn um styrk- 
þega, og hafði þessi Egill tekið upp 
þykkjuna fyrir hann, þvi annað blað 
hafði gefið í skyn, að hann hafi ekki 
verið gæfumaður. Egill bendir á að 
styrkþegi hafi alist upp í fátækt, hafi 
með dugnaði komist til æðstu valda, 
orðið bankastjóri og ráðherra og hafi 
safnað auði. petta telur Egill auðnu- 
veg, og eru margir á sömu skoðun. Nú 
er það vitað, að fyrir 20—40 árum bár- 
ust styrkþega í hendur mikil auðæfi 
eftir íslenskum mæljkvarða. Dómari 
hjer hefir sagt mjer, að það hafi varla 
getað verið minna en um 50 þús. kr. 
og ætti það nú að svara til 300—350 
þús. kr. Síðan rekur styrkþegi verslun 
í yfir 20 ár með miklum umsvifum, og 
þessi verslun er talin með arðsömustu 
fyrirtækjum þessa bæjar. pað er ekki 
vafi á því, að þessi verslun hefir tæp- 
lega grætt minna sum stríðsárin en um 
100 þús. kr. á ári. Jeg býst ekki við að 
það geti orkað tvímælis, að sá, sem 
slíka verslun hefir rekið allan þennan 
árafjölda, hljóti að vera stórauðugur. 
Nú fær allsherjarnefnd þær upplýsing- 
ar, að maðurinn sje orðinn öregi, og þá 
er spurningin þessi: Hvernig hefir auð- 
urinn horfið? pað hefir ekkert komið 
fram í málinu, sem hefir getað bent á 
tap. Verslunin hefir alt af grætt, og
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þegar styrkþegi hættir verslun, sest 
hann í eitt best launaða embætti lands- 
ins. Jeg satt að segja skil þetta ekki 
og vona að fá upplýsingar um það, 
hvernig á þessu stendur.

Nú er sagt í nál., að styrkþegi hafi 
afhent syni sínum verslunina. Eftir öllu 
venjulegu skipulagi milli barna og for- 
eldra, þá sjá börnin um foreldra sína 
eftir bestu getu, enda þótt börnin sjeu 
fátæk og verði að vinna baki brotnu 
og hafi engin efni eða styrk þegið af 
foreldrum sínum. En því rikari er 
skyldan, ef barnið er vel efnum búið 
og hefir máske þegið mikil efni, frá 
foreldrum sínum. Og engin ástæða er 
að borga þeim manni 10000 krónur á 
ári í öreigastyrk, sem afhent hefir auð 
sinn til barna sinna, því auðvitað hefir 
framfærsluskyldan fylgt með afhend- 
ingu auðæfanna.

Um bankastarfsemi styrkþega (BK) 
skal jeg fara nokkrum orðum, en þó 
ekki mörgum, enda þótt það i sjálfu 
sjer skifti nokkru máb. Nægir að vitna 
í ummæli sjera Eggerts Pálssonar, sem 
nefnd hafa verið áður. Efaðist hann 
mjög um verðleika mannsins til að fá 
þennan styrk, og styður dómur hans, þá 
skoðun, að rjett sje að afnema lögin. 
Einnig kom það fram í blöðunum í vet- 
ur, að núverandi ritstjóri Morgunblaðs- 
ins, sem einnig var hjer i bæ, þegar 
styrkþegi starfaði sem bankastjóri og 
var nákunnugur öllum gangi mála í 
bænum, hafði tabð, að Björn Kristjáns- 
son hefði stýrt bankanum mjög illa. Og 
álit Magnúsar Torfasonar, sem áður er 
getið, bendir á hið sama.

Eftirlaun Björns Kristjánssonar virð- 
ast því ekki hafa við verðleika að styðj- 
ast, sje bygt á áðurgreindum ummælum 
kunnugra manna. Og skýrsla sú, er þing-

ið fjekk um efnahag hans, virðist þó 
enn vafasamari.

Styrkþegi sýnist því naumast hafa 
verðleika til þessara háu launa, sem 
eru mjög tilfinnanleg fyrir fátækt land 
að greiða, og mega frá því sjónarmiði 
teljast óhæfilega há.

En ábtamál gæti þó máske tabst, 
hvort rjett væri að fella niður eftir- 
launin af þessum ástæðum einum sam- 
an, og kem jeg þá að aðalatriðinu, sem 
ætti að geta ráðið atkvæði þeirra þing- 
manna, sem ekki telja ofangreindar 
ástæður nægar. En það er lífsskoðun 
styrkþega sjálfs, sem sýnir, að það muni 
vera honum ógeðfelt og móti skoðun- 
um hans sjálfs að taka við þessum styrk.

Mjer er kunugt um það frá mönnum, 
sem hlustað hafa á einstaka fræðifyrir- 
lestra styrkþega í vetur, að ekkert sje 
til í launamálum, sem heitið geti þurftar- 
laun. I landi, þar sem atvinnuvegir bera 
sig illa, megi ekki sníða launin eftir 
þörfunum, heldur verði launamenn að 
svelta, ef launin duga ekki. J?að eigi 
jafnan að sníða stakk eftir vexti, lækka 
kröfurnar eftir þvi sem launin lækka.

Nú er landið illa statt fjárhagslega, 
og hefir þvi þörf að spara. Og þegar 
því hefir verið slegið föstu, að þurft- 
arlaun skub ekki viðurkend, er sjálf- 
sagt að beita því viðvíkjandi þeim, sem 
viðurkenna gildi slíkrar ráðstöfunar 
sjálfir.

En það var fleira í þesum fyrirlestr- 
um, sem bendir i sömu átt. Ræðumaður 
hjelt því fram, að í heiminum væru 
aðallega tveir flokkar manna. í öðrum 
væru btið greindir menn, sem strituðu 
baki brotnu, en söfnuðu ekki auði. pess- 
ir menn væru hamingjusamir. I hinum 
flokkinum væru aftur menn, sem bún- 
ir væru meiri andlegum hæfileikum og
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væru búnir þeim krafti og hyggindum, 
sem í hag kæmu og gerði þá auðuga. En 
fyrir kaldhæðni örlaganna væru þessir 
menn þó óhamingjusamir.

petta er að visu í samræmi við al- 
gengar lífsskoðanir, og kemur meðal 
annars fram í sumum trúarbrögðum, að 
þvi auðugri sem maðurinn er, því óham- 
ingjusamari verði hann.

pessar kenningar styrkþega tel jeg 
mjög styðja frv. mitt.

J?á er eitt atriði enn, sem vert er að 
athuga, en það er viðhorf styrkþega, 
að því leyti sem hann hefir haldið því 
fram í fyrirlestrum sínum, að illa feng- 
inn auður hvrfi fljótt. petta er líka göm- 
ul trú. Jeg álít, að þessi skýring geti 
hjálpað til að átta sig á málinu, ef sam- 
rýma ætti þessa kenningu þeirri stað- 
reynd, að ungur maður tekur við mikl- 
um auðæfum og ávaxtar þau vel til elli- 
ára, en svo tapast þessi mikli auður 
skyndilega. Ályktunin af því væri þá 
sú, að þessi mikli auður hefði þá verið 
ógætilega saman dregin.

Jeg tek þetta fram sem kenningu, en 
trúi alls ekki, að þetta eigi sjer stað í 
þessu tilfelli. Jeg álít einmitt, að auð- 
urinn sje til enn, að hann hafi aðeins 
verið afhentur til erfingjans, sem svo 
sje skyldugur að ala önn fyrir styrkþega.

Sje nú þetta tekið saman verður nið- 
urstaðan þessi:

Á þessum launum þarf Björn Krist- 
jánsson ekki að halda sem þurftalaun- 
um, því hvorttveggja er, að styrkþegi 
viðurkennir ekki rjettmæti þurftarlauna 
sjálfur, og þar sem hann var ríkur og 
ganga má út frá því, að sá auður hafi 
verið vel fenginn og sje því til enn hjá 
arfa hans, þá beri honum skylda til að 
sjá um styrkþega. —- Hafi þar á móti 
auðurinn tapast, af því hann var illa

fenginn, þá er gagnslaust að auka við 
hann, því að það er að sporna á móti 
n áttúrulögmálinu.

1 öðru lagi hefir styrkþegi sjálfur 
komist að þeirri niðurstöðu, að van- 
sæla fylgi peningunum; hinir fátæku 
sjeu hamingjusamir, en hinir ríku 
ógæfumenn. Er því rangt að neyða hann, 
þvert ofan í sannfæringu sína, til að 
hirða þennan styrk. — Landið er á hinn 
bóginn sælla að þurfa ekki að borga 
þessa upphæð af fátækt sinni.

í frv. þessu mætast því hagsmunir 
beggja aðilja, landsins og styrkþega. Jeg 
geri því ráð fyrir, að frv. þetta gangi 
greiðlega fram, og treysti því sjerstak- 
lega, að spamaðarbandalag þingsins 
styðji að framgangi þess.

par sem gera má ráð fyrir því, að 
allir sjeu mjög svo einhuga um nauð- 
syn og nytsemi þessa máls, þá legg jeg 
til, að frv. fari nefndarlaust til 2. umr.

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

að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

já: JJ, SJ, EÁ, GÓ.
nei: HSn, IHB, JóhJóh, JM, SE, SHK, 

GGuðf, HSt.
BK greiddi ekki atkvæði.
Einn þm. (KE) fjarstaddur.

—

14. Mosfellsprestakall.

Á 33. fundi i Ed., föstudaginn 6. apríl, 
var útbýtt:

Frumvarpi til laga um breyting á lög- 
um nr. 45, 16. nóv. 1907, um skipun 
prestakalla (þmfrv., A. 275).
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Á 35. fundi í Ed., mánudaginn 9. apr- 
íl, var frv. tekið til 1. u m r.

Frv. of seint fram komið. — Deildin 
leyfði með 10 shlj. atkv., að það mætti 
taka til meðferðar.

Flm. (Björn Kristjánsson): Eins og 
getið er í ástæðunum fyrir frumvarpi 
þessu, er það borið fram eftir ósk safn- 
aðarfundar í Mosfellsprestakalli, sem 
baldinn var 12. nóv. 1922.

Fundur þessi sendi áskorun til 
kirkjustjórnarinnar, þess efnis, að Mos- 
fellsprestakall fái að halda sjer fram- 
vegis eins og það hefir verið.

Mál þetta var fyrst lagt fyrir hjer- 
aðsfund Kjalarnessprófastsdæmis 20. 
sept. f. á., og telur sá fundur með öllu 
óhjákvæmilegt, að Mosfellsprestakall 
haldist framvegis sem sjerstakt presta- 
kall, svo sem verið hefir, og telur nauð- 
syn á að breyta prestakallalögunum frá 
1907 í þessu sambandi.

Loks er á allfjölmenum safnaðar- 
fundi, sem haldin er í Reykjavík 7. okt. 
f. á„ lýst yfir því, að dómkirkjuprest- 
unum sje með öllu ókleift að þjóna 
Lágafells- og Viðeyjarsóknum, og jafn- 
framt skorar fundurinn á þing og stjóm 
að breyta lögum um skipun prestakalla 
þannig, að Mosfellsprestakall verði sjálf- 
stætt prestakall hjer eftir sem hingað til.

Að síðustu sneru hlutaðeigendur sjer 
til biskupsins, og skrifar hann allítar- 
legt brjef til dóms- og kirkjumálaráðu- 
neytisins, dags. 13. febr. 1923, og mælir 
með því, að prestakallið fái að halda 
sjer óbreytt.

Færir hann þar til ástæðna meðal 
annars, að síðan prestakallalögin voru 
sett, hafi dómkirkjusöfnuðurinn í 
Reykjavik vaxið úr 6 þús. upp í 12 þús- 
undir manna. Hafi verksvið dómkirkju-

prestanna þannig aukist um helming 
síðan lögin voru sett. Geti þeir því með 
engu móti tekið við þjónustu þessara 
safnaða, nema þá þvi aðeins, að þriðja 
prestinum verði bætt við Rpykjavíkur 
dómkirkju.

Auk þessa heri á það að líta, að eigi 
Reykjavíkurprestarnir að þjóna þessum 
söfnuðum, þá muni aukatekjur þær, 
er þeir fengju í þeim, ekki hrökkva fyrir 
ferðakostnaði, hvort sem þeir ferðuð- 
ust á hestum, bifreiðum eða með mót- 
oibát inn í Viðey.

það er nú tæpt ár síðan sjera Magn- 
ús á Mosfelli dó, og hefir prestakall- 
inu verið þjónað síðan af prófastinum 
í Görðum og preslinum á Reynivöllum.

pað hefir komið til tals að setja þarna 
prest, en um það er almenn óánægja, 
því að óhjákvæmilegt er talið, að presta-
kallið fái að standa óbreytt. '

Að frv. þetta kom svona seint fram, 
stafar af því, að hlutaðeigendur sendu 
skjöl þessi til stjórnarinar í þeirri von, 
að hún legði frv. þetta fyrir þingið. 
Og hafa skjölin legið hjá hæstv. stjórn 
nú alllengi.

Jónas Jónsson: Jeg ætla ekki að minn- 
sst sjerstaklega á þetta frumvarp, held- 
ur hitt, að ieg tel varhugavert að breyta 
lögum, sem eru til sparnaðar á embætt- 
ismannahaldi landsins.

það er nú alkunnugt, að sú þjónusta, 
sem prestarnir veita söfnuðum nú, er 
alt önnur en áður var, og kirkjan er 
ekki liið sama fyrir þjóðina og hún var 
áður og kemur það berlega fram í hin- 
um tíðu messuföllum, sem eru nær því 
um alt land.

Er því alveg rangt að gera nokkuð 
til þess að auka ríkinu útgjöld í þessu 
skyni, auk þess, sem það gæti orðið til
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að hlynna að skilnaði ríkis og kirkju, 
að halda við lítilfjörlegum prestaköll- 
um, sem vel má þjóna á annan hátt 
en með því að hafa þar sjerstakan prest.

peir, sem kunnugir eru hjer, geta 
vel.sjeð, að það er alls ekki erfitt fyrir 
prestana í Reykjavík að þjóna Viðey
og Mjosfellli.

prátt fyrir þetta, mun jeg greiða frv. 
þessu atkvæði til 2. umr., af kurteisi. 
Og jeg skil vel, að þingmaður kjördæm- 
isins ber þetta fram eftir ósk fólksins. 
En þingið verður að spara, og getur 
því tæplega farið inn á þessa braut.

Og fari það að halda Mosfellspresta- 
kalli við, þá veit jeg alls ekki, hvar 
sparnaðurinn á að koma niður.

Flm. (Bjöm Kristjánsson): Háttv. 5. 
landsk. (JJ) sagði, að þingið ætti að 
hafa það fyrir höfuðreglu, að forðast 
alla aukningu embætta, er bakaði rík- 
issjóði útgjöld. pað er alveg rjett hjá 
háttv. þm., en hjer stendur svo sjer- 
staklega á, að það er alveg óhjákvæmi- 
legt.

pá talaði háttv. þm. um, að þetta 
mál gæti orðið til þess að ýta undir skiln- 
að ríkis og kirkju. En jeg er þeirrar 
skoðunar, að þess verði langt að bíða. 
Og tel það alveg frágangssök, að stórir 
söfnuðir gætu þá haldið sjer saman, 
nema helst í stærri kaupstöðum. Um 
það myndu líka verða alllangvinnar deil- 
ur, og yrði því langt fyrir þetta hjerað 
að vera prestlaust þangað til þær væru 
útkljáðar.

Að hjer sjeu eins mörg messuföll og 
háttv. þm. gat um, getur vel verið rjett. 
En hann veit líka, að það er misjafn 
sauður í mörgu fje og að prestarnir 
eru mjög misjafnir, og því mjög illa 
sótt kirkja til sumra þeirra. Er því alls

ekki hægt að leggja messuföllin sem 
mælikvarða á þetta mál.

petta hjerað vill fá prest, og finnur 
sárt til þesarar skiftingar, því að hún 
gerir söfnuðunum nær því ókleift að 
ná í prestsþjónustu; virðist það óhjá- 
kvæmilegt að láta prestakallið halda 
sjer.

pá hjelt háttv. þm. (JJ) því fram, að 
prestarnir hjer gætu þjónað upp frá, 
af því að nóg væri um ferðir. En jeg 
er ekki viss um, að þær ferðir verði svo 
haganlegar, að þær verði altaf, þegar 
prestsins er þörf.

Er þetta því ekki hægt, nema ef um 
reglubundnar ferðir væri að ræða. En 
hjer stendur einmitt ekki svo á.

Hvað snerti það, að þetta gefi for- 
dæmi, þá er þvi til að svara, að svo 
er alls ekki, því að hjer eru hvergi dæmi 
þess, að einn söfnuður sje 12 þúsund 
manns, sem aðeins skiftist á tvo presta, 
eins og hjer i Reykjavík; getur því ekki 
verið hjer um fordæmi að tala.

Að öllu þessu athuguðu sje jeg ekki 
aðrar leiðir en að prestakallið fái að 
halda sjer framvegis eins og það hefir 
verið hingað til.

Jónas Jónsson: Eins og jeg tók fram 
áðan, hefi jeg enga ástæðu til að mæla 
sjerstaklega á móti þessu frumvarpi, 
því að jeg get vel unt Mo.sfellssókn að 
hafa sjerstakan prest.

En það er stefna þess, sem jeg finn 
ástæðu til að vera á móti, því að málið 
er i raun og veru partur af stærra máli. 
1 fyrra, eða mjög nýlega, er talið eftir 
skýrslum presta, að á landinu sjeu um 
3000 messuföll á ári. Sýnir það berlega, 
að prestaþörf fólksins er ekki eins mikil 
og hún var áður. Og þar sem þjóðin 
notar presta sína ekki betur en þetta
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bendir til, virðist síst þörf að vera að 
fjölga þeim meira en lög ákveða.

Hv. 2. þm. G.-K. (BK) misskildi mig 
gagnvart fríkirkjuhreyfingunni. J?að, 
sem jeg sagði, var, að ef þjóðkirkju- 
menn færu að heimta fleiri og fleiri 
presta, gæti það orðið til þess að gefa 
fríkirkjuhreyfingunni byr undir vængi.

pegar það nú sýnir sig, að þjóðkirkj- 
an hefir altaf minni og minni tök á 
fólkinu, eins og messuföllin virðast 
ótvírætt benda til, þá hlýtur þjóðin að 
fara að líta í kring um sig um það, 
hvort rjett sje að eyða eins miklu fje 
í presta þessa lands eins og gert hefir 
verið. pví að meðan verið er að rjetta 
landið við úr því fjárhagslega feni, sem 
það er nú í, verður að gera alt, sem
hægt er, til þess að spara.

Jón Magnússon: J?að er ekki út af 
þessu máli, að jeg stend upp, heldur út 
af ummælum hv. 5. landsk. þm. (JJ). 
Hann vildi halda því fram, að mjer 
skildist, að þörf fólks fyrir kirkju og 
presta væri altaf að minka, og dró það 
af messuföllunum. En jeg er á gagn- 
stæðri skoðun. Sjest það best hjer í 
Reykjavík, að þörf fólksins fyrir kirkju 
og presta er síst minni en áður. En 
messuföllin held jeg stafi af því, að 
meiri kröfur eru nú gerðar til presta en 
áður var. pví að góðir prestar fá altaf 
tækifæri til að messa. Er jeg því ein- 
dregið á þeirri skoðun, að trúarþörf og 
trúarlíf sje altaf að vaxa, og er því alls 
ekki hræddur við skilnað ríkis og 
kirkju.

Flm. (Björn Kristjánsson): Jeg vildi 
aðeins leyfa mjer að segja nokkur orð 
út af því, sem hv. 5. landsk. þm. (JJ) 
sagði, að um 3000 messuföll hefðu ver-

ið á landinu síðastliðið ár. Álít jeg eigi, 
að það stafi af því, að áhugi fólks fyrir 
trúmálum eða kirkjurækni sje minni nú 
en áður, eins og hv. 5. landsk. þm. hjelt 
fram, heldur af því, hversu örðugleik- 
arnir við að sækja kirkju hafa vaxið 
við það, að prestaköll hafa stækkað, t. 
d. eru nú dæmi þess, að einn prestur 
þjóni 7 kirkjum. Geta þeir menn, sem 
eru gamlir og þreyttir, eigi lagt það á 
sig að fara langar leiðir til kirkjú og 
setjast þar inn sveittir, og það ef til vill 
í köldum kirkjum. Er jeg alveg sam- 
mála hv. 4. landsk. þm. (JM) um það, 
að það hefir sýnt sig, að menn finna 
nii meira til þarfarinnar á því að sækja 
kirkju og að hugsa um andleg mál yfir- 
leitt en fyrir nokkrum árum. Geri jeg 
ráð fyrir, að söfnuður sá, er hjer á hlut 
að máli, hugsi mikið um að sækja 
kirkju. Annars ætla jeg mjer ekki að 
fara að pexa út af þessu. Jeg vildi að- 
eins taka það fram, að það er vitanlega 
ekki nema gott og lofsvert að spara, en 
ef spamaðurinn gengur svo langt, að 
alt kirkjulíf deyi út með þjóðinni, þá 
verð jeg að telja þann sparnað til óheilla.

Jónas Jónsson: Jeg get tekið undir 
með hv. 4. landsk. þm. (JM) um það, 
að í raun og vem sje um tvo strauma 
að ræða í trúarlífi þjóðarinnar. Hefir 
trúarlifið að sumu leyti vaxið, en það 
hrekur þó eigi skoðun mína á þessu 
máli. Er trúaráhugi manna nú mest 
bundinn við hreyfingar utan þjóðkirkj- 
unnar, eins og t. d. Guðspekifjelagsins 
og spiritismans, hjer í bæ að minsta 
kosti. Athugasemd hans um það, að 
menn geri nú alment meiri kröfur til 
presta en áður, er alveg rjett. En það 
leiðir til þess, að þeir prestar, sem góð- 
ir eru, njóta sjn betur með því að láta
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þá fá tækifæri til að messa sem oftast 
og víðast. Er því af þeirri ástæðu hæp- 
ið að fjölga föstu prestaköllunum. Fólk- 
ið í Mosfellssveit. getur hæglega náð í 
góða presta bæði úr Reykjavík, Hafnar- 
firði og Görðum. Álít jeg eigi rjett að 
binda prestaköllin, en reyna heldur að 
hjálpa fólkinu til að ná í góða presta.

Forsætisráðherra (SE): Jeg vildi að- 
eins skýra frá því, að stjórnin hefir 
hugsað sjer að setja mann. i prestakall- 
ið fyrst um sinn og sjá hverju fram 
vindur. pykir stjórninni engin ástæða 
til þess að fara nú að búa þama aftur 
til nýtt embætti, enda vel hugsandi, að 
skifta megi prestakallinu síðar upp á 
milli nágrannaprestanna. Var það ein 
ástæða, sem aðallega gerði það að verk- 
um, að stjómin kom eigi fram með 
frv. til laga um þetta, en hún er sú, að 
þingið virðist mjög andvígt stofnun 
nýrra embætta.

Flm. (Bjöm Kristjánsson): Jeg skal 
geta þess út af ræðu hæstv. forsrh. (SE) 
að sóknarmönnum er kunnugt um, að 
hæstv. stjórn hefir í hyggju að setja 
mann í embættið, en þeir eru mjög óá- 
nægðir með þá ráðstöfun. Er það með- 
al annars af því, sem jeg hefi verið beð- 
inn um að flytja þetta mál á þingi.

Forsætisráðherra (SE): Jeg vil taka 
það fram, að jeg hefi eigi hugsað mjer 
neinn sjerstakan mann í embættið.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 10 shlj. 

atkv. og til allsherjamefndar með 9 : 4 
atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

já: JóhJóh, JM, KE, SE, BK, GGuðf, 
HSn, IHB, HSt.

nei: JJ, SHK, SJ, EÁ.
Einn þm. (GÓ) fjarstaddur.

Á 42. fundi í Ed., þriðjudaginn 17. 
april, var frv. tekið til 2. u m r. (A. 
275, n. 338).

Frsm. (Jón Magnússon); Jeg get að 
mestu látið mjer nægja, að vísa til nál. 
Eins og sjá má af þvi, hefir nefndin 
ekki talið fært að fá fullnægjandi þjón- 
ustu í þetta gamla prestakall frá ná- 
grannaprestunum. Jeg verð að segja það, 
að það er gersamlega óhugsandi, að 
Lágafellssókn sje þjónað af dómkirkju- 
prestunum í Reykjavík. Jeg hefi átt tal 
um þetta við prestana, og þeir eru óhlífn- 
ir við sjálfa sig, en þeir telja óhugs- 
andi að þessi vegur verði farinn. Auk 
þess hefi jeg talað um þetta við einn 
sæmdarprest, sjera Ólaf Ólafsson, og 
hann ljet í Ijósi það álit sitt, að slíkt væri 
öldungis óhugsandi. Og hann kann 
glögg skil á þessu, því að. hann hefir 
unnið mikið verk á þessu sviði. petta 
hljóta allir að kannast við, að rjett muni 
vera. En hins vegar mætti kannske orða 
það, að Lágafellssókn væri þjónað frá 
Görðum. Um shkt mætti tala. En víst 
er um það, að einn prestur getur ekki 
þjónað prestakalli, sem nær frá Voga- 
stapa að Esju, nema því aðeins, að 
Kálfatjörn væri undanskilin. pað viía 
allir, hversu örðugt það er í svona stóru 
prestakalli, sem telur um 3000 manns, 
og auk þess er svæði þetta allilt yfir- 
ferðar. Jeg sje nú, að þáltill. er komin 
fram um það, að veita litla fjárupphæð 
til þess að þjóna þessu prestakalli. pað
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var nú alveg óþarft; það hefði verið 
betra að leggja til að veita fje í fjár- 
lögunum i þessu skyni. En ekki þarf 
þessa heldur. Nefndin hefir ekki sjeð 
sjer annan veg færan í þessu máli en að 
leggja til, að þessi sókn verði gerð að 
sjerstöku prestakalli, þótt henni sje 
það nauðugt og allir nefndarmenn 
sjeu annars á móti fjölgun nýrra 
embætta. En hún sá ekki, að á annan 
veg væri hægt að útvega þjónustu i þetta 
prestakall.

Björn Kristjánsson: Jeg stend aðeins 
upp til að þakka háttv. allshn., hversu 
vel og samviskusamlega hún hefir tek- 
ið i þetta mál.

Jónas Jónsson: 1 máli þessu eru tvær 
stefnur hjer í deildinni. Annars vegar 
er flm. og allshn., sem vilja stofna hjer 
nýtt embætti, en hins vegar stjórnin, 
sem veigrar sjer við að ganga svona 
langt, en vill setja í embættið um stund- 
arsakir. Hvorug leiðin er góð. Jeg get 
ekki fallist á, að það sje rjett að fjölga 
prestsembættum nú, og furðar mig á 
því, að menn, sem taldir eru varfærnír, 
skuli ekki einnig vera varfærnir á þessu 
sviði, Hjer er ekki aðeins um kostnað- 
inn að ræða, heldur og ilt fordæmi. pað 
er óþarfi að eyða fullum prestslaunum 
í starf, sem hægt er að framkvæma fyr- 
ir minna fje. Jeg ljet í dag útbýta þál- 
till., sem gengur í þá átt að spara þetta 
fje með þvi að fara aðra leið en upp- 
runalega var ákveðin. pað er auðvelt 
að fá góða, gamla presta, sem .sestir 
eru hjer að, til þess að taka að sjer 
starf þetta. þeir hafa lítiS að gera, sitja 
löngum á Landsbókasafninu við lestur 
frómra bóka. En þeir eru sjer oft uti 
um aukaatvinnu. Jeg hygg, að jeg fari 
ekki rangt með það, að fyrir nokkrum

Alþt. 1923, C. (35. löggjafarþing).

árum hafði einn af mestu kennimönn- 
um þessa iands 1000 krónur á ári fyrir 
það að messa fyrir troðfullu húsi i 
Reykjavík annanhvern sunnudag. petta 
sýnir, að hægt er að komast að skynsam- 
legum samningum, ef það aðeins er 
reynt. Nú eru greiddar 700 kr. á ári 
fyrir guðsþjónustur á Kleppi. Auðvelt 
væri að sameina það hinu nýja starfi. 
Með þessu móti er hægt að hjálpa brauði 
þessu án þess það þurfi að kosta ríkis- 
sjóð nema um 300 kr. á ári í viðbót við 
þóknunina til guðsþjónustu við spital- 
ann, og hygg jeg, að það sje besta lausn- 
in á þessu máli.

Frsm. (Jón Magnússon): Háttv. 5. 
landsk. þm. (JJ) furðaði sig á því, að 
þeir menn, sem teldust varfærnir, skyldu 
vilja stofna hjer nýtt embætti. Á því geta 
nú verið tvær hliðar. petta prestakall 
hefir nú verið sjerstakt i 8 eða 9 hundruð 
ár, eða frá því að kristni var lögtekin 
hjer, svo það er því síst furða, þótt 
þeir menn, sem fastheldnir þykja við 
forna siði, vilji halda i þetta embætti. 
Auk þess var það nærri því tílviljun, 
að það var tekið upp 1907 að leggja 
niður prestakallið og sameina megin- 
hlutann Réykjavíkurprestakalli. pað var 
gert þegar nýjum presti var bætt við í 
Reykjavik, og þá datt engum í hug, að 
bærinn mundi vaxa svo ört sem hann 
hefir gert og að söfnuðurinn mundi 
verðá orðinn helmingi stærri nú en þá. 
Jeg skal svo ekki fjölyrða frekar um 
þetta; nefndinni er þetta ekkert kapps- 
mál, en hun hefir farið eftir því, sem 
hún taldi rjettast.

Ferðakostnaðurinn yrði meiri en 
1000 krónur til Lágafells og Viðeyjar. 
Um Klepp er varla að raéða í þessu sam- 
bandi. Jeg veit að vísu, að geðveikra-
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læknirinn hefir verið þeirrar skoðunar, 
að eigi þurfi að halda uppi messum á 
Kleppi. En með því að taka hann með, 
nær því síður nokkurri átt að þessi upp- 
hæð dugi. Ekkert er heldur sameigin- 
legt með þjónustunni á Kleppi, eða 
þeim, er geta tekið á móti þjónustunni 
þar, og Mosfellssveitarmönnum, nema 
þá að þeir eigi að sækja kirkju að 
Kleppi.

Jeg álít óhugsandi að leggja niður 
prestakallið, nema þá að hægt kynni 
að vera að taka prestinn úr Grindavík 
og setja hann að Kálfatjörn. petta kom 
til orða hjá nefndinni, og að Mosfells- 
sveitin fengi þá þjónustu frá Görðum. 
En þessu eru hlutaðeigandi sveitir afar- 
mótfallnar, vilja heldur fá þjónustu frá 
Reykjavík, en það er alveg ómögulegt 
eins og nú er komið. Eða, eins og ann- 
ar presturinn hjer sagði við mig, „fys- 
iskt ómögulegt“.

Jónas Jónsson: Aðeins lítil athuga- 
semd. Meining mín með till. var sú, að 
gefa þeim mönnum, er vilja spara á 
þessu, tækifæri til þess að athuga mál- 
ið frá þessari hlið.

Viðvíkjandi spaugi hv. frsm. (JM) 
skal jeg taka fram, að jeg álít það ekki 
meiri móðgun fyrir Mosfellssveitar- 
menn, þó þeim væri fenginn sami prest- 
ur og Kleppsbúum, heldur en að söfn- 
uðir hjer í Reykjavík og í Hafnarfirði 
hafa notað sama prestinn og gegnt hef- 
ir á Kleppi. pað er ekki meiri smitun- 
arhætta heldur en að menn geti orðið 
líkþráir vegna þess, að Haraldur prófess- 
or Níelsson hefir prjedikað í Laugarnesi 
samhliða því, sem hann hefir haft kenslu 
í háskólanum og söfnuð hjer i bænum. 
f’etta er ekkert spaug. Annaðhvort er, 
að menn vilja spara eða spara ekki.

Háttv. allshn. hefir auðsjáanlega enga 
löngun til að fylgja kjörorði því, sem 
hæstv, forsrh. gaf í sinni fyrstu ræðu 
í fyrra.

Ef þessi upphæð, 1000 kr., er ekki 
nema fyrir ferðakostnaði, þá eru dýrar 
ferðir þeirra Mosfellssveitarmanna, sem 
eru hjer daglega á ferð. peir ættu þá 
að hafa fleiri þúsund króna tekjur á ári.

Presturinn yrði heldur ekki upp frá 
á hverjum sunnudegi. 1 mörgum kirkj- 
um er ekki messað oftar en 2.—4. hvern 
sunnudag, og fólk sættir sig við þetta. 
pað ætti Mosfellssveitarmönnum líka að 
nægja. En það eru sjálfsagt til þeir 
menn, er álíta, að svo lítið sje til af 
embættum hjer á landi, að ekki væri 
úr vegi, þótt einu laufi væri bætt á 
þann meið.

Frsm. (Jón Magnússon): Jeg skal 
ekki fara út i það mál, hvort þetta er 
sparnaður eða ekki. En það er rangt, 
ef hv. 5. landsk. þm. (JJ) heldur þvi 
fram, að þessir menn eigi ekki rjett til 
sömu þjónustu og aðrir landsmenn, eða 
að fá messur svo að svari til prestsþjón- 
ustu 3. hvern sunnudag á hverri kirkju. 
(JJ: Eða 7. hvern). pó það sje kanske 
til, þá má það ekki vera sjaldnar en 3. 
hvern sunnudag. Og þar sem einn prest- 
ur hefir 3 kirkjur, þá hafa sóknarmenn 
heimtingu á prestsþjónustunni þannig. 
300 kr. er auðvitað engin borgun fyrir 
þjónustuna.

Hvað ferðir Mosfellssveitarmanna til 
Reykjavíkur snertir, þá fara þeir með 
mjólk og annað hingað, enda reikna 
þeir víst borgun fyrir ferðir sínar; að 
minsta kosti legst mikill kostnaður á 
þetta hjá Mjólkurfjelaginu. Var óþarfi 
að koma því inn í þetta mál.

Hvað það snertir að setja prest í þetta
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embætti, þá álít jeg það tæplega færa 
leið, án þess að bera málið undir sókn- 
armenn.

ATKVGR.
Frvgr. feld með 7 : 7 atkv.

15- Samkomutími Alþingis-

A 22. fundi í Nd., laugardaginn 17. 
mars, var útbýtt:

Frumvarpi til laga um breytingu á 
samkomutíma reglulegs Alþingis (þm- 
frv., A. 155).

SJJ^oglííx fundi í Nd„ 
dagana^C?^. og^IÍO. mars og A/og'tb^ 
apríl, var frv. tekið til 1. u m i\

Forseti tók málið af dagskrá.

Á 47. fundi í Nd„ laugardaginn 21. 
apríl, var frv. enn tekið til 1. u m r.

Flm. (Sveinn Ólafsson): petta frv. 
er ekki fyrirferðarmikið nje marg- 
brotið. Lýtur það að því einu, að 
færa þingbaldið til sumarsins og 
sleppa við vetrarþingin hveimleiðu. 
Sje jeg ekki, að verið geti mikið rúm 
fyrir ágreining um svona frv„ en auð- 
vitað geta skifst skoðanir um það, hvað 
hentast er fyrir einstáklingana sjálfa 
— þingmennina.

Jeg veit að hjer sitja flestir sömu 
þm. nú, sem áttu þátt i undirbúningi 
nýju stjórnarskrárinnar 1919 og ákváðu 
þá, að þing skyldi haldið að vetri til. 
Jeg veit lika, að á tímabilinu siðan hafa 
ekki komið í ljós lökustu annmarkar 
vetrarþinganna, veit, að vetrarríki hef- 
ir þessi síðustu ár ekki tafið þingferðir

eða aftrað þeim, og að þessu hafa þing- 
ferðir að vetri gengið slysalaust. En nið- 
urlag 31. gr. stjórnarskrárinnar sýnir, 
að sú hugsun var eigi fjarri þinginu 
1919, að vetrarþingin kynnu að reynast 
viðsjál, þvi að þar er heimild veitt til 
að breyta ákvæðum um vetrarþing með 
einföldum lögum. pað er því alls ekki 
ósennilegt, að ýmsum kunni að hafa 
snúist hugur um vetrarþingin.

Að þessu hafa aðeins 4 regluleg þing 
verið vetrarþing, 1909 og 1911 fyrir stríð 
og eftir stríð 1921 og 1922, en auk þess 
hafa 2 aukaþing verið haldin að vetri 
til, 1916—17 og 1920.

Má því segja, að reynsla vetrarþing- 
anna sje ekki löng, og þegar þau fyrst 
voru tekin upp með lögum 1905, sem 
komu þó ekki til framkvæmda fyr en 
1909, þá varð endingin þó eigi nema 
til 1911.

pað er hrein tilviljun, að ekki hefir 
enn þá tepst þinghald um miðvetur af 
vetrarríki og ísreki, eins og líka hitt, 
að slysalausar hafa þingferðirnar verið 
að þessu. En enginn, sem kunnugur er 
veðurfari norðanlands og austan, þegar 
ísrek er að vetri, lætur sjer víst til hug- 
ar koma, að land vort sje orðið veður- 
blíðara en áður eða að ætíð muni tálm- 
unarlaus verða þingferð um miðvetur 
frá Norðurlandi, og það væri vissulega 
illa farið, ef bíða þyrfti eftir slysi eða 
skipreka á þessum þingferðum að vetri, 
til þess að sannfæra menn um óhald- 
kvæmi vetrarþinganna.

Og þótt menn, sem búa og búið hafa 
hjer á suðvesturhorni landsins, og ef 
til vill þekkja lítið til isabylja, nema 
úr annálum, líti á slíkar sagnir eins og 
ýkjur, þá vil jeg þó ætla, að ýmsa þeirra 
reki minni til byljanna í öndverðum 
janúar 1918, þegar nærri lá, að Lagar-
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foss og Villemoes týndust báðir í ís- 
reki nyrðra óg eystra. Sennilega muna 
líka ýmsir þessara manna eftir skiprek- 
anum 1881, er póstskipið Fönix hleypti 
á land hjer við Faxaflóa í miðsvetrarbyl, 
vegna klakabrynju og ísþunga.

Mörg dæmi um skipreka af íshættu 
iná telja frá Austur- og Norðurlandi frá 
því gufuskipaferðir hófust þangað um 
1880, og man jeg þó eigi öll: 1882 fórst 
norska gufuskipið „Rask“ í ísi á Aust- 
fjörðum og 1888 enska gufuskipið 
„Miner“. Um likt leyti fórust með 
nokkru millibili einnig í ísi við Norð- 
urland 2 norsk gufuskip, „Eljan“ og 
„Brave“, en síðast mun þar hafa týnst 
danska gufuskipið „Kong Tryggve“ 
Allir þessir skiprekar og margir aðrir, 
sem jeg ekki man, eru vottur þess, hve 
hæpnar og hættulegar vetrarferðimar 
geta verið með ströndum fram. En það 
má heita óbrigðult, að samhliða ísreki 
að vetri sje sú fannfergja, að landferð- 
ir sjeu ósækjandi eða illsækjandi. Og 
þótt ekki sje gert ráð fyrir skipskaða 
og manntjóni á þingferðum að vetri, 
sem auðveldlega getur þó að borið, 
þá blasir þó beint við, að skip geti þeg- 
ar minst varir lokast inni af ís, á höfn- 
um, jafnvel mánuðum saman, og eyði- 
lagt með öllu þinghaldið eða tafið það, 
svo kostnaði nemi í tugum þúsunda 
króna; þarf ekki langt að leita um dæmi. 
1918 teptist Villemoes í ís á Siglufirði 
um 5 vikur og 1902 festist skip í ís á 
Austfjörðum um þriggja mánaða tíma.

Jeg tel að vísu þetta torleiði og hætt- 
ur vetrarferðanna þegar vetrarríki er 
mikið gildustu ástæðuna gegn þing- 
haldiað vetri, en mjög margt fleira 
mælir á móti þvi, svo sem dýrari og 
erfiðari ferðir þingmanna, aukinn kostn- 
aður við hitun og lýsing þinghússins að

vetri, erfiðari og þunglamalegri vinnu- 
brögð fyrir aðkomnum þingmönnum 
og heimilislausum, vegna kaldra og 
óhentugra húsakynna o. fl., og ekki síst 
sá drungi og deyfð við andleg störf, sem 
margir finna til að vetri fremur en 
sumri, og sem sjálfsagt á nokkurn þátt 
í að tefja þingstörfin og lengja þing- 
tímann. Enn fremur tefur það allmikið 
þinghald á síðari hluta vetrar, að páska- 
leyfi og fleiri sjerstök falla inn í þing- 
tímann og auka að óþörfu kostnað við 
þinghaldið.

Loks skal jeg nefna þann stóra og 
meinlega ókost við vetrarþingin, að 
meðan þau haldast, verður heimild 33. 
gr. stjórnarskrárinnar til þinghalds utan 
Reykjavíkur dauður bókstafur og þýð- 
ingarlaus með- öllu, með því að ónóg 
húsakynni, flutningaerfiðleikar o. fl. 
mundi torvelda þinghaldið annarsstað- 
ar, og aftra því með öllu í sveit, þar 
sem það ætti þó helst að vera.

Jeg geri fastlega ráð fyrir því, að 1000 
ára þingið 1930, verði á pingvelli háð, 
þótt svo kunni að fara, að þangað til 
kúldist það hjer í Reykjavík. Mjer finst 
hátíðahaldið mundi verða bragðlítið og 
dauft, ef þetta hátíðarþing skyldi háð 
hjer í Reykjavík i miðsvetrarhryðjum 
og myrkri, mitt í þeim fáránlega solli 
ljettúðar og lausingjaháttar, fjesýslu- 
gargi og fávisjegu tildri, sem yfirgnæfir 
hjer alt annað. Mjer finst jeg ekki mundi 
geta skilið þá menn, sem hafna vildu 
slíkri samkomu á pingvelli, í sumardýrð 
og gróðurilm, fyrir dvöl hjer í Reykja- 
vik, innan um hjegómann allan, innan 
um svað og fúla forarpolla.

Einmitt í þessu sambandi finst mjer 
rjett að minnast á áhrif Reykjavíkur á 
þingið, en liklega er álitið um það 
nokkuð breytilegt.
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Öllum mun þó koma saman um það, 
að umhverfið og samvistamennimir 
móti einstaklingana eigi alllítið, stund- 
um jafnvel meira en þeir vita sjálfir. 
Er það líka trúa mín, að annmarkar 
þingsins jstafi að mikju leyti frá áhrif- 
ura umhverfisins, áhrifum bæjarins. 
Hvorki er hann svo prýðilegur, þrif- 
legur eða ánægjulegur, nje heldur ná- 
grenni hans svo gróðursælt, aðlaðandi 
eða fagurt, að það veki kendir ánægju 
eða gleði, og óvíða virðist injer svo 
hátt undir loftið í andans musteri hans, 
að virðingu eða aðdáun veki, enda er 
þess vart að vænta í kaupsýslu- og fiski- 
þoqji, sem þar að auki er á gelgjuskeiði. 
Andlega andrúmsloftið hjer hefir mjer 
jafnan fundist svipað því líkamlega 
andrúmslofti, hráslagalegt og hressing- 
arvana og síst til þess fallið að vekja 
og glæða háleitar hugmyndir eða að 
hafa göfgandi og bætandi áhrif á þing- 
ið, þingmenn eða aðra, sem að eru 
komnir.

Jeg veit, að fjöldi manna neitar þess- 
um áhrifum frá umhverfi og samvista- 
mönnum, en það haggar í engu skoð- 
un minni um þau efni, og hún á ekki 
„formælendur fá“ nú á dögum.

Jeg hefi um æfina oftast dvalið í frið- 
sælu og kyrð sveitarinnar, en líka haft 
nokkur kynni af andlegu harðrjetti smá- 
bæjanna og algleymisskarkala stór- 
borganna. pess vegna þekki jeg nokkuð 
af eigin reynslu þessar þrjár myndir 
hins borgaralega lifs og hugsunarhátt 
og einkunnir þeirra, og jeg hefi fyrir 
löngu skapað mjer skoðun um kosti 
hverrar um sig og ókosti.

Jeg mundi eigi hugsa mig lengi um, 
ef jeg mætti ráða, að velja Alþingi sam- 
komustaðinn á pingvelli fremur en í 
Reykjavik, og jeg mundi gera það- í

öruggri trú þess, að störf þingsins nýtt- 
ust þjóðinni þar betur, í öruggri trú 
þess, að sjóndeildarhringurinn andlegi 
— eigi síður en sá líkamlegi — yrði 
þar víðari, hærri og bjartari. pað er 
engum vafa bundið í vitund minni, að 
þar nyti sín betur alt það besta, sem í 
fari hvers þingmanns býr, heldur en í 
fiskiþorpinu votviðrasama sunnan við 
Faxaflóa.

Mjer þykir rjett að geta þess hjer, 
hvernig tekið var undir þessa hugmynd 
um færslu þingstaðar, þegar jeg fyrst 
hreyfði henni. pað mun hafa verið 1919 
í einkaviðtali nokkurra góðkunningja 
hjer í Reykjavik, og var nokkru síðar um 
þetta getið meðal samtíningsfrjetta jí 
blaði einu. En hvað skeði? Eitt af 
helstu blöðum bæjarins fyltist vandlæt- 
ingasemi og helti yfir mig og þessa hug- 
mynd ókjörum mótmæla, nefndi þetta 
fornaldardýrkun, fávíslegt athugaleysi, 
skilningsskort á þjóðarhagnum o. fl. 
þvi líkum nöfnum, en aðalmótbáran 
virtist þó sú hjá blaðinu, að ekki væri 
of mikið fyrir Reykjavík gert, þótt hún 
fengi að halda Alþingi og byggingar- 
prýðinni af nýju þinghúsi. Með öðrum 
orðum: Blaðið virtist líta svo á, að þing- 
ið ætti að vera til, starfa og haldast 
vegna Reykjavíkur, hvað sem liði þörf- 
um þjóðarinnar að öðru leyti, vera til 
eins og kvikmyndahús fyrir Reykjavík.

Nú er þessi f á s i n n a, um flutning 
þingsins, samt farin að koma í ljós víð- 
ar. Henni brá fyrir nýlega í útbreiddu 
tímariti, i ritgerð eftir einn háttv. þing- 
deildarmann, og þótt mjer, sem nærri 
má geta, eigi að um það. Bæði hefir 
hann komið auga á hátíðaþinghaldið 
1930, sem þar ætti að vera, og hönd 
skyggir hann fyrir augu og sjer þar í hill- 
ingum framtíðarþing við Öxará.
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Jeg skal nú ekki tefja tímann leng- 
ur við þessa hlið málsins, en áður en 
jeg sest niður verð jeg að vikja að 
einni mótbáru gegn sumarþingum, sem 
oft hefir heyrst, — í raun og veru þeirri 
einu, sem nokkurs er verð, — ef rjett 
væri. pað er sú mótbáran, að bændur 
geti síður sint þingstörfum þegar þing- 
hald er að sumri og að sumarþing 
muni leiða til þess, að bændum fækki 
á þingi. petta væri ærin ástæða til þess 
að hafna sumarþingum, ef rjett væri, 
en jeg tel hana alls eigi rjetta.

pað er vitanlegt, að bændur geta 
ekki að jafnaði farið frá heimilum sín- 
um á neinum tíma árs, án þess að setja 
fullgildan mann til forstöðu heimili og 
búi, en slíkir menn eru engu síður vand- 
fengnir að vetri en sumri, enda vand- 
inn oft meiri og áhættan að vetrinum 
en sumrinu. 1 útigöngusveitum, þar sem 
hjörðin er höfð fjarri húsum, er hún 
oft — og þar með tíðum aleiga búandans 
— í veði, ef ekki er vel til gætt, og þekkja 
vist allir fjárskaðaveður á vetrum, sem 
komið geta svo óvörum, að heilar hjarð- 
ir farist. pað er því eigi síður áhyggju- 
efni fyrir búanda að fara frá hjörð sinni 
að vetri í hæpinni geymslu, en frá hey- 
vinnu að sumri, sem að vísu getur geng- 
ið miður vegna fjarveru hans, en hefir 
enga hættu í för með sjer, slíka sem 
vetrarhriðar fyrir hjörðina.

Líkt er ástatt um útvegsbæhdur sem 
sveitabændur í þessu efni. Vertíðir eru 
sumstaðar að vetri, annarsstaðar að 
sumri, hausti eða vori. Fer það því eftir 
atvikum, hvort útvegsbónda er hentari 
heimanför að vetri en sumri.

Yfirleitt sje jeg ekki, að nein einhlít 
reglá um hentugan tíma til þingferða 
verði 'fundin fyrir bændur alment, því

að breytileg atvik ráða i hvert sinn og 
á hverjum stað.

I þessu veðurharða, vegalausa og víð- 
áttumikla landi hefir margra alda 
reynsla tengt þinghaldið við sumarið, og 
enn þá liggja þau sömu rök til þess 
sem fyr, að sumarið verður áð teljast 
hentugasti timinn.

Eftir frv. er látið ósagt, hvort þing 
skuli háð annaðhvert ár eða árlega, og 
er þannig opin leið til beggja handa fyr- 
ir stjórnarskrárbreytingu þá, sem hjer 
er á ferðinni. Yrði nú með henni horf- 
ið að því tvísýna ráði að halda þing 
annaðhvert ár, þá væri óumflýjanlegt 
að hafa sumarþing, þvi að fráleitt væri 
að eiga þinghaldið þá undir dutlung- 
um vetrarveðra, er þingin væru svo 
strjál.

Ákvæði 2. gr. frv. um fyrsta sumar- 
þing 1924 ætti liklega að breytast í 
1926, ef sá yrði uppi að fækka þing- 
um, en þessu má auðveldlega breyta 
síðar við meðferð málsins eða siðari 
umræður.

Jeg geri enga tillögu um að visa máli 
þessu til nefndar; það geta aðrir gert, 
ef þeim virðist ástæða til. Mjer virðist 
málið svo einfalt, að engum sje ofætlun 
að átta sig á því án nefndar, og ef til 
vill er þegar fyrirfram ákveðið fylgi 
þess og mótspyrna gegn því.

Magnú&' Jónsson: Mig langar til að 
segja fáeih orð um þetta frv., enda þótt 
jeg hafi ekki búið mig jafnvandlega 
undir til andmæla eins og háttv. flm. 
(SvÓ) hafði gert til þéás að sýna fram 
á kosti sumarþinga. Gét jeg þvi ekki 
mætt honum éins vél og skyldi, til þess 
að sýna honum fram á hina mörgu 
ókosti þessa fyrirkomulags.
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Hann lagði mikla áherslu á tafirnar 
að vetrinum og sagði, að þing gæti jafn- 
vel fallið niður af þeim orsökum. Taldi 
þessi hv. þm. upp marga skipreka, þessu 
til sönnunar. Hann álitur líklega, að 
flestir eða allmargir þingmanna þekki 
ekki norðlenskt veður, og mundu þeir 
þvi telja sögurnar um hriðarnar þar 
meðal þjóðsagna. Jeg þekki nú þar t. d. 
allvel til og veit, að þar koma oft mikl- 
ar hríðar og illar. En jeg sje ekki, að 
þetta komi málinu neitt við, og veit 
ekki til, að neinar sjerstakar ferðir sjeu 
famar aðeins til þess að flytja þing- 
menn eða að skip hafi farist þess vegna.

Strandferðir verða hjer eftir einlægt 
fullkomnari eftir þvi sem timar liða, og 
hefir það því engin áhrif, þó þm. þurfi að 
fara með þessum skipum. Slys eru 
einatt alvarleg, en það er allóliklegt, að 
þau slys geti komið fyrir, sem varpi 
skugga á vetrarþingin, og þó að það 
væri sorglegt, ef þm. færust á leið til 
þings, sje jeg ekki, að þeim sje neitt 
vandara um en öðrum að ferðast þannig 
á vetrum. En nú eru allar ferðir breytt- 
ar til batnaðar. Menn hafa nú betri 
skipakost til þessara ferða en áður, því 
menn hafa lært af reynslunni, að það 
þarf bæði betri skip og sjómenn til þess- 
ara ferða en annara. Læra menn einatt 
svo af reynslunni, að óhætt mun að gera 
ráð fyrir, að tafir og slys verði sjald- 
gæfari eftir en áður.

Öll skýrsla hv. 1. þm. S.-M. (SvÓ) 
um skipreka var málinu alveg óvið- 
komandi. Skipin farast ekki frekar, þótt 
þingmenn sjeu innanborðs. Jeg verð 
líka að segja það, að alt, sem hv. þm. 
sagði um töf af hafís, sje áð mestu 
bygt á misskilningi. pingmenn fara nú 
til þings í byrjun febrúarmánaðar, og 
er víst hafís sjaldan eða aldrei kominn

um það leyti. Hann kemur ekki fyr en 
seinna, í mars og apríl, og eru meiri 
líkur til þess, að þingmenn tefjis,t af 
slíkurn orsökum við heimförina að vor- 
inu heldur en þegar þeir fara til þingái 
Jeg get jafnvel farið lengra og sagt, að 
meiri líkur sjeu fyrir því, að hafísinn 
verði til tafar í júnímánuði, ef sumar- 
þing yrði, heldur en i febrúar. Er mjer 
t. d. minnisstætt, að vorið 1902 komuát 
skíp ekki suður um land allan júní- 
mánuð, sökum hafístálmana. Hjer á jeg 
þó aðeins við hafísinn, en vitanlega er 
veðrið betra til ferðalaga að vorinu en 
í febrúar. Enn get jeg tekið það fram, 
að aldrei er erfiðara að ferðast um land- 
ið með hesta heldur en einmitt að vor- 
inu. pað er þvi öðru nær en að erfið- 
leikarnir með ferðalögin sjeu eins mikil 
ástæða móti vetrarþingum og þessi hv. 
þm. vildi vera láta.

pá kem jeg að kostnaðarhliðinni. Eitt 
af því, sem áður var haft á móti vetr- 
arþingum, var það, að engin tæki voru 
í alþingishúsinu til ljósa og hitunar, og 
blæddi mönnum í augum að þurfa að 
setja slíkt upp. Nú er þessi ástæða ekki 
lengur fyrir hendi, því að hitunar- og 
ljósatæki eru komin í húsið, og engin 
ástæða til þess að láta það standa brúk- 
unarlaust, enda nauðsynlegt að hita 
húsið upp hvort sem er. Húsið lá orðið 
undir skemdum, sökum þess, að það 
var aldrei hitað upp á vetrum, og var 
rakanum farið að slá inn gegnum vegg- 
ina, þótt húsið væri vandað. Svo er nú, 
eins og kunnugt er, búið að hola há- 
skólanUm niður hjer, og þar sem að 
hita verður hann upp hvort sem er, þá 
munar ekki svo miklu, þótt heitu vatni 
sje hleypt hjer upp á efri hæðimar. 
pessi ástæða er því alveg horfiri nú.

Hv. flm. (SvÓ) færði páskafríið sem
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eina ástæðu gegn vetrarþingunum. pað 
er nú heldur ljeleg ástæða. Fríið mun 
yera fjórir dagar, og sá tími fer vissu- 
lega ekki til ónýtis. Engin vanþörf á 
a.ð fá dag og dag til þess að athuga það, 
sem fyrir liggur, og eins til þess að geta 
farið yfir eitthvað fleira en það, sem 
liggur fyrir daglega.

1 sambandi við kostnaðinn má minna 
á það, að fyrir flesta er dýrara að vera 
að heiman á sumrin en á veturna. Og 
þó að virðast megi svo með sumar stjett- 
ir, að þær megi fremur missa sumar- 
tímann til þingsetu, þá er slíkt undan- 
tekning, sem sannar aðalregluna, að 
óheppilegra og dýrara sje að hafa þing 
á sumrin. Mundi sá kostnaður nema 
meiru en hitun alþingishússins.

pá heyrðist mjer háttv. þm. (SvÓ) 
segja, að þingmenn mundu vinna miklu 
betur og með meira fjöri að sumrinu. 
Hafi hann sagt það, þá er það þveröfugt 
við það, sem rjett er. Öll andleg vinna 
veitist miklu erfiðari að sumrinu. Skól- 
ar, t. d., eiga mjög erfitt með að starfa 
á vorin, eftir að sólin og góðviðrið er 
farið að lokka menn til útiveru. Og jeg 
ætla, að t. d. bændur mundu lítt una því 
að verá bundnir innan fjögra veggja 
tíma eftir tíma og dag eftir dag á þeim 
árstíma, sem þeir eru vanir að vinna 
úti. Og þeir, sem á þingi sitja áratug- 
um saman, yrðu með þessu nálega svift- 
ir þeirri ánægju lífsins, sem það er að 
njóta sumarblíðunnar.

Ein ástæðan, sem háttv. þm. (SvÓJ 
kom með gegn vetrarþingum, var sú, 
að ekki kæmi til mála að halda þing 
utan Reykjavíkur á vetrum. En það kem- 
ur ekki til mála að halda þing utan 
Reykjavíkur, hvorki sumar nje vetur, 
nema þá á pingvöllum. pað er rjett, að 
jeg hefi nýlega haldið því fram í tima-

riti, að þingið ætti að heyja þar, og það 
er líka min fasta sannfæring, að þar sje 
það best komið. En við þetta er það að 
athuga, að eins og með margt annað er 
ckki gott að koma fram með skynsemis- 
rök fyrir því. pað þarf fyrst að vaxa 
upp í meðvitund þjóðarinnar. Hún þarf 
að finnaj að á pingvöllum er hennar 
helgi þingstaður, þar sem samkomustað- 
ur Alþingis verður að vera, og það án til- 
lits til þess, hvort aðrir staðir, svo sem 
Reykjavík, eru heppilegri frá fjárhags- 
legu sjónarmiði sjeð. J?að er eins og 
þegar maður leggur eitthvað í sölurnar 
fyrir ástvin sinn, að maður fer ekki að 
spyrja skynsemina, hvað hyggilegast sje.

Háttv. þm. (SvÓ) talaði um suinar- 
þing í sambandi við 1000 ára hátíðina 
1930, en jeg álít rjettast að halda þeirri 
hátíð utan við þetta mál. Vitanlega er 
rjett, að þingið láti fara fram hátíðlega 
athöfn á pingvöllum 1930, því þótt likur 
sjeu til þess, að Alþingi hafi ekki verið 
sett á stofn árið 930, þá munar það ekki 
svo miklu. En jeg skil ekki, hvernig þing 
ætti að vera háð þar það ár. pað þyrfti 
þá að vera búið að reisa þar stórbygg- 
ingu, því að það geta komið vond veð- 
ur hjer á Suðurlandi, þótt að sumri sje, 
og líklegt, að þingskjölin kynnu að 
vökna hjá einhverjum háttv. þm., ef haf- 
ast ætti við í tjöldum, þ. e. a. s. ef nokk- 
urt þingskjal yrði prentað þar, því til 
þess þyrfti þó að vera búið að setja þar 
niður prentsmiðju. — Nei, hátíðahöldin 
eiga að vera með alt öðru móti, og því 
rjettast að vera ekkert að blanda þeim 
inn í deilur um það, hvort þingið skuli 
haldið að sumri eða vetri til. Hitt er 
annað mál, að jeg er, eins og jeg hefi 
áður tekið fram, meðmæltur því, að 
þingið verði háð á pingvöllum, þegar 
nægur undirbúningur hefir farið fram.
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En þá þarf að byrja á alt öðru en því 
að færa þingið til sumarsins. pað er svo 
fljótgert.

Eina ástæðu, og liklega J>á stærstu, 
fyrir því, að þing eigi ekki að heyja á 
vetrum, mintist háttv. þm. (SvÓ) ekki 
á. En það er, að þegar þing er háð svona 
snemma ársin% er erfitt að gera áætlun 
um fjárhag næsta árs.

Á þinginu í fyrra kom fram frv. um 
að breyta fjárhagsári ríkissjóðs. Jeg var 
þá á móti frv., sökum þess að jeg taldi 
það ekki nægilega vel undirbúið, en jeg 
er alls ekki fjarri því, að fjárhagsárinu 
mætti breyta, og álít það heppilegra 
en að breyta samkomutíma þingsins. 
Hv. flm. gat um, að bændur ættu hægra 
með að sitja þing á sumrum en vetr- 
um. Jeg játa það, að ef illa fer heima fyr- 
ir, þá er oft meira í húfi á vetrum. En 
ef bóndinn þarf að fá mann fyrir sig 
meðan hann situr á þingi, þá eru menn 
þó altaf dýrari á sumrin. pað er auð- 
vitað slys, ef fje ferst að vetri til, en 
það mun alveg eins hafa komið fyrir, 
þó að bóndinn sje heima. Og aldrei hefi 
jeg heyrt um það, að slík slys hafi vilj- 
að til sökum þess að bóndinn hafi setið 
á þingi. pað eru líka fleiri sem sitja á 
þingi en bændur, og jeg ætla, að hvaða 
störfum sem þingmaðurinn gegnir, þá 
muni í flestum tilfellum vera dýrara 
fyrir hann, að þing sje haldið að sumr- 
inu. Eina stjett landsins, sem verður 
hart úti með vetrarþing, eru kennar- 
arnir, nema þá helst í Reykjavik. Utan 
Reykjavikur eru þeir máske alveg úti- 
lokaðir frá þingsetu. Jeg hefi nú minst 
á flest, sem hv. flm. sagði máli sínu til 
stuðnings. En jeg held, að óþarfahringl 
með samkomutíma þingsins sje ekki af 
því góða. Menn mundu fljótt komast að 
raun um ókostina, sem sumarþingun-

Alþt. 1923, C. (35. löggjafarþing).

um fylgdu, og breyta svo um aftur. Og 
þó að stjórnarskráin heimili, að breyta 
megi samkomutímanum með almenn- 
um lögum, þá hefir það alls ekki verið 
meiningin, að alt af væri verið að hringla 
með það.

porgteinn Jónsson: Hv. 4. þm. Reykv. 
(MJ) endaði ræðu sína með því, að- 
það væri ekki af því góða að vera að 
hringla með samkomutíma Alþingis. 
Og jeg er sannfærður um, að það sje 
rjett, að Alþingi hefði aldrei átt að 
hringla með hann.

pað var þegar snemma á 10. öld, er 
Alþingi var sett, að heppilegra þótti að 
halda það að sumri til. Hjelst sá sið- 
ur alla tíð til ársins 1800, er Alþingi 
var niður lagt. Er mjer ekki kunnugt, 
að á öllu því tímabili hafi heyrst radd- 
ir um að hafa vetrarþing. petta kom 
auðvitað af því, að á sumrum var lang- 
þægilegast að halda þing, sökum veðr- 
áttunnar, og þá voru ferðalög auðveld- 
ari en á vetrum. Eftir að Alþingi var 
endurreist og til ársins 1909 voru ávalt 
haldin sumarþing, en þá var því breytt, 
og var fyrsta vetrarþing háð 1909. Ekki 
leið þó á löngu áður menn yrðu óánægð- 
ir með vetrarþingin, og voru samþ. lög 
í þinginu 1912, þar sem samkomutím- 
inn var aftur færður til sumarsins. pessi 
stutta reynsla, sem fengist hafði, var 
þegar búin að sýna mönnum fram á 
þá ókosti, sem vetrarþingunum fylgdu. 
Og þeirrar reynslu hefði ekki átt að 
þurfa með. Öllum, sem þektu til ís- 
lensks vetrarveðurfars og íslenskra 
samgangna, hefði átt að vera ljóst, að 
það fyrirkomulag, að hafa þing að vetri 
til, getur ekki lengi staðið.

Nú vildi svo óheppilega til, að þegar 
nýja stjórnarskráin var sett, 1920, var

13
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enn hringlað með samkomutímann. Síð- 
an hafa að vísu engin stórvandræði 
hlotist af að hafa samkomutímann að 
vetrarlagi, en undanfarnir vetur hafa 
líka verið óvenjumildir, svo að ferða- 
lög hafa gengið sænailega. En þar með 
er ekki sagt, að svo verði jafnan í fram- 
tíðinni, og ekkert er líklegra, ef vetrar- 
þing halda áfram, en að þingmenn, sem 
búa í fjarlægum landshlutum, komist 
stundum alls eigi til þings, eða þá ekki 
fyr en meira eða minna er liðið á þing- 
tímann.

Sumstaðar eru miklir örðugleikar að 
komast til skips á vetrum, svo sem er 
víða á Austfjörðum. par er víða yfir 
fjallgarða að fara, einhverja þá verstu á 
landinu. Er þá oft tvísýnt, hvort mað- 
ur kemst klaklaust úr þeim ferðalög- 
um. Hefir t. d. tvisvar komið fyrir mig 
nú á undanförnum vetrum, þegar jeg 
hefi þurft að fara til þings, að jeg hefi 
þurft að leggja upp í tvisýnu veðri úr 
Borgarfirði eystra, til þess að ná i skip 
á Seyðisfirði. Höfum við flm. frv. 
átakanlega reynslu fyrir okkur í þessu 
efni. (BH: pað hafa fleiri).

Hv. 4. þm. Reykv. (MJ) gerði lítið 
úr þeirri ástæðu hv. flm. (SvÓ), að 
þm. væri oft stefnt í voða með vetrar- 
ferðalögum. Kvað hann þeim ekki vand- 
ara um en öðrum. pað getur nú má- 
ske rjett verið. En þegar hægt er að 
sýna fram á, að vetrarþingin koma í 
bága við hagsmuni þjóðfjelagsins, þá 
ætti það að vera ástæða, sem taka mætti 
tillit til. pað má vel vera, að ekki sje 
mikill munur á kostnaði við hitun al- 
þingishússins, hvort sem þing er háð á 
sumrum eða vetrum. En það er ýms 
annar kostnaður, sem mikill munur 
verður á. Má þar sjerstaklegt til telja 
ferðakostnað þingmanna. pað er vitan-

legt, að hann verður miklu meiri á 
vetrum en sumrum, sjerstaklega hjá 
þm. úr fjarlægum landshlutum. Og 
komi það fyrir, — sem áreiðanlega verð- 
ur fyr eða síðar, ef þing verður haldið 
framvegis á vetrum —, að skip tefjist 
í hafi, svo að fresta verði setningu 
þings í marga daga, kanske svo vik- 
um skiftir, þá sjá allir, hvílíkan kostn- 
að slíkt hefir i för með sjer fyrir ríkið.

pað má vel vera, að sumir hv. þm. 
vilji bíða eftir þeirri reynslu, þótt dýr- 
keypt sje, en þess verður ekki mörg ár
að bíða, að þessi breyting komist á. 

pá var hv. 4. þm. Reykv. (MJ) að
minnast á vinnubrögðin. Vildi hann 
halda því fram, að betur yrði unnið á 
vetrum en sumrum. Jeg skal ekki fara 
út í það, á hvað tíma árs menn sjeu 
best fallnir til vinnu. En jeg ætla, að 
þingmenn hraði meir störfum sínum á 
sumrum og leggi sig betur fram, til 
þess að geta fyr komist heim.

pá talaði hv. þm. um það, að þm. 
af flestum stjettum væri hentugra að 
sitja á þingi á vetrum. Um þetta eru 
mjög skiftar skoðanir. Bændur deila um, 
hvort betra sje, og auðvitað er alt af 
vont að þurfa að vera frá heimilum 
sínum, svo að þessu leyti eru þeir best 
settir, sem heima eiga í Reykjavik. En 
mjer kemur einkennilega fyrir, að kenn- 
ari við háskólann skuli koma fram með 
þessar skoðanir um vetrarþing. pað geta 
allir sjeð, að óhentugt er fyrir menn að 
gegna tveim fullkomnum störfum sam- 
tímis. (MJ: Jeg undantók einmitt kenn- 
ara). Annaðhvort hlýtur að verða út- 
undan. (MG: En að vera jafnframt 
kennari á Akureyri ). Jeg býst ekki við, 
að það verði til bóta fyrir störf kenn- 
ara að vera að heiman á vetrum.

pað vill einmitt svo til, að nú eiga
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2 háskólakennarar og 2 skólastjórar 
í Reykjavík sæti á þingi. Jeg býst ekki 
við, að það sje til bóta fyrir störf þeirra, 
að þing eru háð að vetrinum til. pau 
hljóta að líða við það. (MG: En barna- 
skólakennarar á Akureyri?). Háttv. 1. 
þm. Skagf. (MG) býst við, að jeg haldi 
þessa ræðu sjálfs mín vegna. pví fer 
fjarri, en hver þekkir best sjálfan sig, 
og því heldur hv. 1. þm. Skagf. að mjer 
sje farið sem honum, þegar um eigin- 
hagsmuni er að ræða.

ATKVGR.
Frv. f e 11 frá 2. umr. með 18 : 6 

atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

já: MK, SvÓ, porlJ, porstJ, IngR, 
RSv.

nei: JS, Jp, LH, MG, MJ, ÓP, PO, Pp, 
StSt, porlG, pórJ, RH, Ep, Gunn- 
S, HK, JakM, JAJ, JR.

Fjórir þm. (MP, SSt, BJ, EE) fjar-
staddir.

16. Bankaráð

Á 20. fundi í Ed., mánudaginn 19. 
mars, var útbýtt:

Frumvarpi til laga um bankaráð Is- 
lands (þmfrv., A. 174).

A^i og 25. fundi í Ed., dagana^22^ 
og 23. mars, var frv. tekið til 1. u m r.

Forseti tók málið af dagskrá.

Á 26. fundi í Ed„ laugardaginn 24. 
mars, var frv. enn tekið til 1. u m r.

Flm. (Jónas Jónsson): Svo sem kunn- 
ugt er, þá höfum við íslendingar haft 
eitt bankaráð. Er það bankaráð Islands- 
banka.

Nú höfum við samt sem áður 3 banka,

Islandsbanka, Landsbankann og veð- 
deild Landsbankans, sem líka er eins- 
konar banki. Auk þess höfum við marga 
sparisjóði víðs vegar um landið, og í 
útsýn nýjan eða nýja banka.

Frumkvæðið afr þessari hugmynd, að 
setja á stofn slíkt bankaráð, sem hjer 
er gert ráð fyrir, er komið frá einum 
starfsmanni við Landsbankann, og 
kcm fram fyrir 2 árum, þótt ekki væri 
opinberlega. Áleit hann, að bönkunum 
væri mikill styrkur að svona löguðu 
ráði, er skipað væri fulltrúum atvinnu- 
veganna og bankarnir gætu ráðfært sig 
við.

petta frv. gerir ráð fyrir einu banka- 
ráði, og sje fjármálaráðherra formaður 
þess. Hafi það yfirumsjón með öllum 
bönkum og sparisjóðum hjer á landi, og 
marki aðallínurnar í starfsemi þeirra.

Ef frv. þetta verður að lögum, nær 
það þó ekki fyrst um sinn til Islands- 
banka, sem hefir bankaráð, skipað eftir 
sjerstökum lögum. En þar sem landið 
hefir mikilla rjettinda að gæta i bank- 
anum, þar sem það, auk annars, hefir 
lagt mikið fje i hann, þá er ekki ólik- 
legt, að skjótt þætti hagfeldara að fella - 
hann undir sömu ákvæði og aðra banka, 
og yrði þá núverandi bankaráð lagt niður.

pegar stofna skal nýtt bankaráð, 
virðist rjettast að snúa sjer til atvinnu- 
fjelaga landsins. pessu ráði hefir lika 
verið beitt. Landsstjómin hefir einatt 
leitað ráða til atvinnufjelaganna, þegar 
hún hefir haft til framkvæmda eitthvað, 
er snertir atvinnu eða verslun landsins. 
Hjer er því aðeins gengið lengra fram 
á þessa braut, þar sem farið er fram 
á það, að stjettafjelögin ráði aðalstefnu 
og starfi peningabúðanna. pá gæti það 
orkað tvímælis, hvernig skifta ætti 
þessu ,s,tarfi milli atvinnufjelaganna.
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Hjer er sú leið farin, að skifta þvi jafnt 
milli sveita ogkauptúna, tveirfyrirhvorn 
aðalaðilja. Sýnist rjett að gera þessa 
tvo aðalþætti islensks þjóðlífs jafnrjett- 
háa. Fremur gæti þó verið ágreiningur 
um það, hvernig skifta ætti innbyrðis. 
1 kauptúnunum er lagt til, að það sjeu 
tvær aðalstjettirnar, sem skipi sinn full- 
trúan hvor: vinnuseljendur og vinnu- 
kaupendur. En fyrir sveitimar sjeu það 
Búnaðarfjelagið og Samband íslenskra 
samvinnufjelaga, sem skipi fulltrúana.

þá er gert ráð fyrir því, að banka- 
ráðið starfi kauplaust. Fordæmi frá 
bankaráði Islandsbanka sýnir, að illa 
hefir gefist að hafa bankaráð launað 
af bankanum. Bankaráð Islandsbanka 
hefir oftast haft lítið að starfa, en tölu-
vert há laun.

Hjer er gert ráð fyrir því, að það sje 
borgaraleg skylda að taka sæti í ráð- 
inu, eins og menn nú t. d. eru skyldir 
að taka sæti i bæjarstjórn. Auðvitað 
yrðu þau fjelög, sem mennina kjósa, 
sjálfráð, hvort þau launuðu þá eða 
ckki.

pörfin fyrir, að lánsstofnanir hjer á 
iandi starfi í samræmi er augljós. En 
mikið hefir brostið á, að svo hafi verið. 
Jafnvel þeir, sem álíta, að samkepni sje 
allra meina bót, eru óánægðir með sam - 
kepni á þessu sviði, eða milli bankanna. 
Óskir velflestra landsmanna munu því 
mætast á þessu sviði, hæði þeirra, 
sem óska eftir sem mestu samræmi í 
störfum þjóðarinnar, og eins hinna, 
sem halda á lofti samkepninni.

Eins og nú er, þá stendur annar að- 
albankinn höllum fæti, eða er i hálf- 
gerðum vandræðum. Veðdeildin svo að 
segja getulaus og megnt ólag á ýmsum 
sparisjóðum úti um landið. Jafnvel eru 
sumar sveitir í mesta vanda staddar með

sparisjóði sina. — pá hefir og komið 
frv. fram í Nd. um stofnun nýs banka, 
og sýnist vera talsverður áhugi fyrir 
því máli þar. Sýnist þvi varla geta ork- 
að tvímælis um það, að þörf sje á því 
að kcma heildarskipulagi á allar þessar 
lánsstofnanir, þannig að þær starfi í 
sem bestu samræmi við þarfir atvinnu- 
veganna.

Óhætt er að fullyrða, að hjer er jafnt 
um hagsmuni atvinnuveganna sem bank- 
anna að ræða. Og telja má vist, að töp 
bankanna hefðu eigi orðið jafnstórfeld 
og komið er fram, hefðu fulltrúar at- 
vinnuveganna haft hönd í bagga um 
það, hvernig lánin hefðu verið veitt.

p'ar sem frv. þetta er fjármálalegs 
eðhs, vil jeg leyfa mjer að óska þess, 
að það, að umr. lokinni, gangi til fjhn.

Jón Magnússon: Jeg geri ráð fyrir 
þvi, að það sjeu atriði i frv., sem vert 
sje að líta á. En jeg vildi aðeins gera 
grein fyrir þvi, hvers vegna jeg er á 
móti frv.

Hjer á að mynda allsherjarbankaráð, 
og eins og hv. flm. (JJ) rjettilega drap 
á, þá væri það aðeins Landsbankinn, 
sem það gæti átt við fyrst um sinn. En 
þess ætti ekki að þurfa. Sá banki er, að 
lögum til, svo vel útbúinn hvað stjórn 
snertir, að ekki er hægt að gera það bet- 
ur.

í öðrum löndum er álitið, að slik 
bankaráð sjeu litils virði. Starfrækslan 
mest komin undir bönkunum sjálfum.

pá er jeg samdóma hv. 5. landsk. þm. 
(JJ) um það atriði, að bankaráð Islands- 
banka, eins og það hefir starfað, hafi
reynst fremur þýðingarlítið.

pví var hreyft fyrir nokkrum árum,
og það oftar en einu sinni, hjer á AI- 
þingi, hvort ekki væri rjett að skipa
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sjerstakan mann, er hefði eftirlil með 
sparisjóðum í landinu. En það mál 
gekk þá ekki fram.

Jeg skal víkja aftur að því atriði, 
að jeg tel naumast hægt að vanda stjórn 
Landsbankans betur með lögum, og því 
ekki heldur þörf. Við Landsbankann eru 
nú 3 aðalbankastjórar, og er það tveim- 
ur fleira en gerist við svipaða banka 
erlendis, þar sem ekki er nema einn 
aðalbankastjóri, og þá máske aðstoðar- 
bankastjórar. Auk þess eru endurskoð- 
endur, er þingið og ríkisstjómin velur, 
og enn fremur getur stjórnarráðið eða 
fjármálaráðherrann haft áhrif á stjórn 
bankans.

parf því varla að bæta stjórn Lands- 
bankans með lögum, og um að bæta 
stjórn Tslandsbanka er ekki að ræða 
hjer, eins og áður er að vikið, þar sem 
bankaráð hans er skipað eftir sjerstök- 
urn lögum. pá álít jeg, að svona banka- 
ráð yrði alt of þunglamalegt fyrir spari- 
sjóðina. pó er vert að hugsa um það 
atriði, hvort ekki væri rjett að setja 
sjerstakan eftirlitsmann yfir alla spari- 
sjóði í landinu, og ef til vill líka yfir 
alla banka, einskonar bankaeftirlits- 
mann, en á öðrum grundvelli en þeim, 
er frv. þetta gerir ráð fyrir. Jeg hygg, að 
ekki yrðu mikil not að svona bankaráði, 
jafnvel þótt vel væri til þess vandað að 
mönnum. Jeg hefi því ekki mikla trú 
á því, að endurbót yrði að þessu.

pað værí þó máske rjett, að það at- 
riði væri tekið til athugunar, t. d. af 
stjórninni^ hvort ekki væri rjett að 
skipa einn bankaeftirlitsmann einnig 
fyrir sparisjóðina.

Eins og áður er getið, þá voru gerðar 
tilraunir í þessa átt fyrir 8—10 árum, 
en náði þá ekki fram að ganga.

Forsætisráðherra (SE): Út af ummæl- 
um hv. 4. landsk. þm. (JM), um sjer- 
stakan bankaeftirlitsmann, vil jeg geta 
þess, að stjórnin hefir þegar tekið þetta 
mál til yfirvegunar.

Flm. (Jónas Jónsson): pó ekki sje 
beint til andsvara, þá vil jeg þó gera fá- 
eina aths. við ræðu hv. 4. landsk. þm. 
(JM).

pað var ekki rjett, sem hv. þm. (JM) 
tók fram, að ekki gæti verið nema um 
Landsbankann einan að ræða, því hið 
rjetta er, að það yrðu fleiri, sem nytu 
góðs af stofnun þessa bankaráðs. Hjer 
er bæði um Landsbankann og veðdeild- 
ina að ræða, sem með lögum er breytt 
í sjerstakan banka, þó enn sje ekki 
komið til framkvæmda, vegna lömun- 
ar. Er þó hafinn undirbúningur um, að 
þessi lög geti komið til framkvæmda, 
og verða þá bankarnir tveir.

pá er einnig sennilegt, að íslandsbanki 
myndi skjótt koma undir þetta sama 
bankaráð. Jeg hefi það frá manni, mjög 
kunnugum Islandsbanka, sem einnig er 
kunnugur erlendu hluthöfunum, að þeir 
telji það bankanum miklu bagkvæm- 
ara að hafa innlent bankaráð, og þá 
að likindum skipað á svipaðan hátt og 
hjer segir. Að vísu er þetta ekki beint 
sönnunargagn, þar sem jeg tel mjer 
eigi rjett að skýra frá nafni þessa manns, 
en það er þó eigi að síður satt.

pað er engin sönnun í þessu máli, þótt 
bankaráð Islandsbanka hafi eigi reynst 
vel á undanförnum árum. Að það gerði 
það ekki, lá í því, að frá þingsins hálfu 
var svo frá því gengið, að það varð 
fremur bitlingur heldur en til að gera 
gagn, og valið f jell oft þannig, að af því 
hefir ekki verið mikils að vænta.
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Nú hefir það þó starfað mikið síð- 
ustu mánuðina. Að vísu er mjer ekki 
kunnugt, að eftir það liggi mikið nýti- 
legt, en það hefir sem sagl lagt sig 
fram að halda fundi um eitthvað.

Alt öðruvisi yrði þessu háttað en 
undanfarin ár, ef bankaráðið væri skip- 
að fulltrúum atvinnuveganna, völdum af 
þeim sjálfum, og þá þeim mönnum, er 
mest traust hefðu innan hverrar at- 
vinnugreinar, heldur en þegar banka- 
ráðið hefir verið valið eftir hverfulleik 
kosninganna hjer á þinginu.

Tilgangur frv. er sá, að bankarnir 
fái, þegar þeim fjölgar, sameiginlegan 
grundvöll til að vinna á og sameigin- 
legan stað, sem bankastjómirnar gætu 
komið saman og væru jafnvel skyld- 
ugar til að koma saman á, til að vinna 
að sameiginlegum hagsmunum bank- 
anna og atvinnuveganna og skiftu verk- 
um milli lánsstofnananna.

pað mun óhætt að fullyrða, að aðal- 
bankarnir hjer hafa verið mjög svo 
ókunnir hag og viðskiftum hvor ann- 
ars. pannig gat maður komið í annan 
bankann og beðið þar um lán án þess * 
að bankinn hefði hugmynd um, hvern- 
ig hagur mannsins stóð hjá hinum bank- 
anum. Er slikt ástand mjög óheppilegt 
í litlu landi, sem hefir mjög hættulega 
atvinnuvegi. Sameiginlegt bankaráð 
myndi koma í veg fyrir slíka hættu.

Viðvíkjandi sparisjóðunum yrði þetta 
máske ekki nægileg umbót. Ófært er, 
að ekkert eftirlit sje haft með þeim. 
En að skipa til þess fastan mann gæti 
líka orðið miður heppilegt; já, máske 
af sömu ástæðu og drottningin í Svi- 
þjóð, sem ekki vildi giftast; hún hjelt, 
að hún myndi ef til vill fæða son, sem 
ekki yrði góður kongur. I okkar litla 
þjóðfjelagi er erfitt að fá mann, sem

bæði er starfi sínu vaxinn og menn 
bera líka traust til. Er hættulegt að setja 
fastan mann i slíka stöðu undirbún- 
ingslaust, ef valið skyldi mishepnast.

Betra myndi vera, að bankaráðið fæli 
trúnaðarmanni sínum í bili slíkt eftirlit. 
Fengist þá reynsla fyrir manni og ár- 
angri af starfinu, án þess að festur væri 
maður til þess.

Um sjerstakan bankaeftirlitsmann er 
það að segja, að naumast myndi hann 
til þess fallinn að ferðast milli spari- 
sjóðanna. Til þess myndi sennilega val- 
inn eldri rnaður, sem óhægt ætti með 
ferðalög um landið á öllum tímum árs-

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 9:5 atkv., 

að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

já: SE, SJ, EÁ, GGuðf, GÓ, IHB, Jóh- 
Jóh, JJ, KE.

nei: SHK, BK, HSn, JM, HSt.

Frv. vísað til fjárhagsnefndar með 
8 shlj. atkv.

A 50. fundi í Ed., laugardaginn 28. 
apríl, var frv. tekið til 2. u m r. (A. 
174, n. 438 og 450).

Frsm. meiri hl. (Guðmundur Ólafs- 
son): Fjhn. hefir ekki að öllu leyti orð- 
ið samferða í þessu máli. Meiri hl. lít- 
ur svo á, að hjer sje um mikilsvert mál 
að ræða, þar sem er yfirumsjón með 
bönkum og sparisjóðum í Undinu og 
að koma starfsemi -þeirri sem tryggi- 
legast fyrir. Hann hefir þvi komið fram 
með rökstudda dagskrá, þar sem hann 
vill visa málinu til stjómarinar, til und- 
irbúnings fyrir næsta þing. Minni hl. 
vill aftur á móti ekki skora á stjóm-
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ina að undirbúa málið fyrir næsta þing, 
og virðist því vera sæmilega ánægður 
með núverandi fyrirkomulag.

pó segir minni hl. reyndar í nál. á 
þskj. 450, að holt muni vera að stofna 
konunglegt lífstíðarembætti fyrir 1 — 
eða jafnvel 2 — „kritiska“ endurskoð- 
endur, sein sjerstaklega rannsökuðu 
rekstur banka og sparisjóða. petta sýnir, 
að þeir álíta, að ekki þurfi að flýta að- 
gerðum í þessu efni. pví jeg hygg, að 
eitthvað muni nú þurfa að laga þessa 
„krítisku“ endurskoðendur áður enn 
þeir verða færir um að „ala“ upp menn 
til að líta eftir sparisjóðunum, eins og 
þeir ætlast til. Og talsverðan tíma mundi 
það uppeldi taka til að geta komið að 
gagni.

Um bankaráð íslandsbanka sjá þeir 
auðvitað ekki, að neinu megi breyta. 
En meiri hl. nefndarinnar getur ekki 
fallist á þá skoðun.

pá skil jeg ekki í því, hvernig hv. 
minni hl. nefndarinnar getur k,omist 
að þeirri niðurstöðu, að veðdeildin og 
veðbankinn geti fullnægt lánsþörfum 
bænda. Önnur þessi stofnun, veðdeild 
Landsbankans, lánar mjög lítið eða ekk- 
ert til jarðræktar, en aðallega til húsa- 
bygginga hjer í bænum, og ríkisveð- 
bankinn er enn ekki kominn á fót. það 
verður því ekki neinn tiltakanlegur pen- 
ingaaustur, sem bændur eiga að láta 
sjer nægja, eftir þeirri skoðun.

Vil jeg svo leggja til, að hv. deild 
samþykki dagskrána.

•
Frsm. minni hl. (Björn Kristjánsson): 

pað greinir ekki mikið á milli meiri 
og minni hluta nefndarinnar, því hvor- 
ugur nefndarhlutinn vill leggja til, að 
frv. sje samþykt.

pdð greinir aðeins á um orðalag dag-

skrárinnar, því eigi kemur Ijóst fram, 
hvort meiri hlutinn ætlast til, að stjórn- 
in hyggi till. sínar eða ekki á grund- 
velli frv., sem virðist vera hreinn 
„kcmmunismi“.

Minni hl. vildi taka hreint af skarið 
um það, að hann vildi ekki, að stjóm- 
in bygði væntanlegar till. sínar á þeim 
grundvelli.

Minni hl. vill því annaðhvort, að 
frv. verði felt eða að því verði visað til 
stjórnarinnar, og þá bygt á þeim bend- 
ingum, sem koma fram í áliti minni 
hlutans.

En af því svo getur farið, að till. meiri 
og minni hluta nefndarinnar falli, þá 
er ekki hægt að komast hjá að skýra 
dálítið frv.gieinarnar. Og er það þvi 
nauðsynlegra, sem frv. byggist á nýju 
fyrirkomulagi, sem sje ráðstjómarfyrir- 
komulagi. Og liggur því næst að at- 
huga tilgang og efni 1. gr.

par er gert ráð fyrir að skipa 5 manna 
bankaráð, og er þar sagt, að fjármála- 
ráðherrann sje sjálfkjörinn formaður. 
Eigi verður sjeð, hvaða þýðingu það á að 
hafa, að hann sje sjálfkjörinn formað- 
ur, því hann á að mæta í bankaráðinu 
sem óbreyttur bankaráðsmaður, með 
einu atkvæði eins og.hinir, og án frek- 
ari ábyrgðar en hver hinna. (JJ.: Er það 
núna í Islandsbanka?) — En með því 
virðist alt eftirlitsvaldið og öll ábyrgð- 
in af eftirlitinu vera dregin úr hönd- 
um þings og stjórnar um alveg óákveð- 
inn tíma, því eigi er þess getið í frv., 
til hve langs tima kosning bankaráðs- 
ins eiga að gilda.

pað lítur þvi svo út, að þetta eigi að 
vera lífstíðarstarf.

Hina 4 bankaráðsmennina á að velja 
þannig, að samband kaupmanna á að 
velja einn, samband verkamanna einn,
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samband kaupfjelaganna einn og Bún- 
aðarfjelagið einn. Og þessir 4 menn 
eiga ekki að vera ráðgefandi menn, held- 
ur geta þeir haft alt valdið, hvað sem 
fjármálaráðherra segir.

Svo virðist vera fyrir sjeð í frv. þessu, 
að kommunistar verði í meiri hluta i 
bankaráðinu, og er ekki óliklegt, að 
það sje af þeim rótum runnið, að t. d. 
samband verkamanna er sjálfkjörið í 
bankaráðið, en Fiskifjelag íslands eða 
sjómannastjettin útilokuð frá því, sem 
þó leggur bönkunum til langmestan 
hlutann af öllum viðskiftum þeirra.

Verkamannasambandið eða verka- 
menn hafa, eins og kunnugt er, sára- 
lítinn sjálfstæðan atvinnureks,tur.

þetta ætti þá að vera nóg um 1. gr. 
f 2. gr. er ákveðið, að bankaráðið 

eigi að halda „einn fund á viku, og 
oftar, ef þörf þykir“. Og það á að ger-
ast endurgjaldslaust.

Hefði slík uppásfunga komið fram 
fyrir 50—100 árum, þá hefði hún ef 
lil vill átt við, en ekki nú.

Nú vinna menn ekki umfangsmikil 
störf fyrir ekki neitt. Og eigi er banka- 
ráðinu ætluð nein „kritisk“ endurskoð- 
un, nje endurs.koðun yfir höfuð, sem þó 
er aðalverkefni bankaráða í heimin- 
um. (JJ: Hefir það verið í Islands- 
banka?) Heimurinn er stærri en Is- 
landsbanki og ísland. (JJ: Er þá ís- 
landsbanki ekki í heiminum?).

Um 3. gr. skal jeg vera fáorður, en 
vísa í nál. J?ó vil jeg geta þess, að þar 
sem bankaráðið á ekki að framkvæma 
neina „kritiska“ endurskoðun, þá veit 
jeg ekki til hvers það ákvæði er sett 
inn í þessa grein, að bankaráðið eigi 
að hafa „frjálsari aðgang, hve nær sem 
er, að öllum skjölum og bókum bank- 
ans,“

pað veitir bankaráðinu aðeins greið- 
an aðgang að því að geta hnýst inn i 
viðskifti einstakra manna í bönkunum; 
aðra þýðingu getur það tæplega haft.

Eflaus,t mundi það verða nokkuð vafn- 
ingasamt að leggja bankaráð Islands- 
banka niður, og láta þetta nýja banka- 
ráð koma í þess stað.

Forsætisráðherra (SE): Jeg vil aðeins 
minna á það, að komið hefir fram áð- 
ur í umr., að stjórnin myndi hugsa sjer 
að koma fram með frv. um stofnun 
endurskoðaraembættis. Stjórnin býst nú 
við að fá allshn. Nd. til að bera fram 
frv. um þetta, og vona jeg, að það nái 
samþykki deildanna. Geri jeg ráð fyr- 
ir, að frv. þetta komi á morgun.

Sigurður Hjörleifsson Kvaran: Jeg vil 
aðeins, vekja athygli á því, að ef rök- 
studda dagskráin verður samþykt, þá 
er með henni lagt fyrir stjórnina að 
undirbúa þetta mál til næsta þings. pað 
er því mjög óheppilegt að samþykkja 
hana, ef menn vilja sinna frv. stjórnar- 
innar.

Forsætisráðherra (SE): Jeg vildi að- 
eins vekja athygli á því, að máske mætti 
láta þetta mál bíða, þar til sjeð verður, 
hvernig frv. um eftirlitsmanninn reiðir 
af. Annars hygg jeg, að það frv. muni 
hafa mikið fylgi hjer í þinginu.

Jónas Jónsson: Jeg skal nú ekki að 
sinni fara út í mál, s.em ekki liggur hjer 
fyrir, heldur snúa mjer a<^ hv. frsm. 
minni hl. (BK) og taka framsöguræðu 
hans til athugunar, sem var að efni til 
„kritik“ á sjálfu frv., sem liggur fyrir.

Jeg held, að hv. minni hl. hafi ekki 
áttað sig á því, að þjóðin er fyrir löngu 
orðin óánægð með fyrirkomulagið á
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bankaráði Islandsbanka. Bankaráðið 
hefir aldrei starfað neitt.

Síðustu mánuðina hefir það að vísu 
haldið fundi, en einungis. til ógagns. — 
Bankaráðsstaðan hefir verið bitlingur, 
þinginu og flokkum þess til óvirðingar. 
Bitlingur þessi hefir sjerstaklega lent 
hjá þeim mönnum, sem stóðu að stofnun 
Islandsbanka eða hafa síðan reyns,t 
traustur lífvörður hans.

pessu hankaráði Islandsbanka, sem 
eftir upplýsingum hv, frsm. minni hl. 
(BK) mun ekki vera af þessum heimi, 
því hann taldi hankann utan veraldar- 
innar, hafa engar skyldur nje vandi ver- 
ið lagðar á herðar, en þar á móti mikil 
laun. — J?að var því ekki að undra, þótt 
það kæmi á annan hv. minni hl. nefnd- 
armann (SHK), sem setið hefir sólar- 
sinnis í þessu bankaráði og fengið þar 
mikil laun fyrir litla vinnu, þegar hann 
sá, að hjer gat orðið um röskun á því að 
rseða. pað er því ekki ósennilegt, að hv. 
frsm. minni hl. (BK) hafi verið „inn- 
blásinn“ af honum, þegar' hann hjelt 
því fram í ræðu sinni, að ekki mætti 
ætlast til neinnar vinnu, nema laun 
kæmu fyrir. En þetta ákvæði, um að 
bankaráðinu verði ekki launað af bönk- 
unum, er bygt á þeirri fyrirlitningu, sem 
er orðin almenn á því fyrirkomulagi, 
sem verið hefir á bankaráðinu, og jafn- 
vel þeim mönum, sem margir hverjir 
hafa sóst eftir þessum bitlingum.

pegar það er athugað, hve mikið ólán 
það hefir verið, að atvinnuvegir lands- 
ins hafa enga hlutdeild getað átt í því, 
hvernig Islandsbanki hefir varið fje sínu, 
en að erlendu hluthafarnir hafa getað 
leikið sjer með fje bankans eftir eigin 
vild, þá er furða, að hv. frsm. minni hl. 
(BK) skuli gera svo lítið úr því ráði,

Alþt. 1923, C. (35. löggjafarþing).

sem skipað á að vera trúnaðarmönnum 
atvinnuveganna. Honum er þó máshe 
vorkun, þótt hann telji bankaráð ekki 
geta framkvæmt „kritiska revision“, 
því eftir hans dómi hefir bankaráð ís- 
landsbanka ekki verið fært um það, og 
annað betra fyrirkomulag á bankaráði 
getur hann ekki hugsað sjer.

pá eru sparisjóðirnir eftirlitslausir. 
Að vísu hefir áður á þingi verið borið 
fram frv. um eftirlitsmann fyrir spari- 
sjóðina, en náði þá ekki fram að ganga. 
En syndagjöldin vegna eftirlitsleysisins 
eru líka að koma fram á þeim. T. d. 
er einn sparisjóður nú svo nauðulega 
staddur, að hann hefir orðið að neita 
að taka sínar eigin innlánsbækur upp í 
sín eigin lán, nema þá með stórum af- 
föllum, eða líkum „kurs“ og hlutabrjef 
Islandsbanka hafa selst erlendist nú síð- 
ustu ársfjórðunga. Fleiri sparisjóðir eru 
illa staddir, þó þessi sje verst staddur. 
pessi sparisjóður. Eyrarbakkasparisjóð- 
urinn, er nánast skoðað útibú frá Is- 
landsbanka. Sýnist sparisjóðurinn ekki 
hafa haft neina blessun af áhrifum 
þeim, er hann hefir fengið frá hlut- 
hafastjórninni þar.

pað má nú segja, að það hafi ekki 
komið að sök fyrir Landsbankann, þótt 
þar hafi ekki verið bankaráð. En það 
er þó ekki að þakka aðgerðum þingsins 
1909, því þær urðu síst bankanum til 
hagsmuna, og meðal annars má segja, 
að siðan og fram á árið 1917 hafi bank- 
inn verið lokaður fyrir bændur. Enda 
ekki undarlegt, eftir framkomnum um- 
mælum hv. 2. þm. G.-K. (BK), að svo 
væri meðan hann stjórnaði honum. En 
það má telja sjerstakt, að þingi og 
stjórn hepnaðist svo að s,kifta um stjóm 
Landsbankans 1917, að hann hefir síð-

14
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an eflst landi og lýð til blessunar og 
orðið fær um að hjálpa landsstjórn- 
inni á þessum þrengingartímum.

pað er engin trygging fyrir því, þó að 
nú sem stendur sje góð stjórn á Lands,- 
bankanum, að það haldist til lengdar. 
Sjávarútveginuin og verslun kaupmanna 
stjettarinnar fylgir svo mikil áhætta, að 
það er engin trygging fyrir því, að 
bankastjórnin geti ætíð haft nægilegar 
gætur á því, að atvinnuvegir þjóðarinn- 
ar horgi sig án stuðnings annara stjetta 
í landinu. Eins og allir menn vita, hefir 
tekist óheppilega til með rekstur Is- 
landsbanka og útibús Landsbankans á 
Isafirði, og svo getur oftar komið fyrir. 
Frv. þetta gengur út á það að setja all- 
ar peningastofnanir landsins undir eft- 
irlit þjóðfjelagsins. pað má auðvitað 
kalla það ráðstjórn, eins og hv. 2. þm. 
G.-K. (BK). En eftir skrifuin þess hv. 
þm. að dæma, þá virðist hann vera 
harla ókunnugur þeim hlutum. Er eigi 
að undra, þó að hann bresti þekkingu 
á þjóðskipulagi fjarlægra landa, þar eð 
hann, eftir vitnisburði hv. 4. landsk. þm. 
(JM), ber ekkert skyn á bankamál, enda 
þótt hann hafi töluvert fengist við þau 
mál og telji sig auðvitað manna færast- 
an í þeim efnum. Jeg álit að háttv. 4. 
landsk. þm. (JM) hafi haft rjett að 
mæla í þessu efni, og þykir mjer leitt, 
að hann skuli eigi vera viðstaddur hjer 
í þessari hv. deild í dag, því að jeg vil 
á engan hátt draga úr heiðri þeim, sem 
honum ber fyrir þessa mannlýsingu.

Jeg skal taka það fram, að mig skift- 
ir litlu dómar manna, og það allra helst 
manna eins og hv. 2. þm. G.-K. (BK), 
um bankaþekkingu mína, en fyrir mjer 
er það aðalatriðið, að hver hugsun sje 
rjett hugsuð, og þetta frv. byggist á 
þeirri skoðun, að bankarnir eigi að vera

til fyrir þjóðina. Frv. fer eigi fram á 
annað en að þjóðin ráði sjálf bönkun- 
um og beri ábyrgð á þeim, en eigi ein- 
stakir pólitískir spekulantar, sem stund- 
um vill koma fyrir, eins og þegar rekn- 
ir eru frá valinkunnir sæmdarmenn 
einungis til þess að koma einhverjum 
þingmönnum í stöður þeirra. Er þjóð- 
inni varla betur borgið með því en fyr- 
irkomulagi því, er frv. fer fram á.

1 nál. minni hl. er það tekið fram, að 
það tíðkist hvergi, að bankaráð sje skip- 
að, sem eigi að ráða yfir fleirum en 
einum banka í senn. Eru það engin mót- 
mæli gegn kenningunni, þó að það sje 
ekki algengt. pað mætti þá alveg eins 
segja, að við yrðum að hafa her og 
flota, af því að aðrar þjóðir hafa það. 
En af hverju höfum við eigi her og 
flota? pað er fyrst og fremst af því 
að við erum svo fámennir, og auk þess 
höfum við enga þörf fyrir það. Við höf- 
um nú reynt bankaráð fyrir einn banka 
— og það hefir gefist ein,s. og menn 
vita — eigi vegna þess að það hafi verið 
svo vont út af fyrir sig, heldur af því 
að það er bygt á óheppilegum grund- 
velli. pað er nú svo komið, að jafn- 
vel þcir, sem prísa sig sem ákveðna sam- 
kepnismenn, telja það aðalgallann á fyr- 
irkomulagi bankanna hjer, að það sje 
samkepni á milli þeirra. En það er ein- 
ungis af því að þá vantar sameiginlegt 
„forum“ til að mætast á.

pá segir minni hl. í 2. lið nál., að 
hann fái eigi sjeð, að Alþingi hafi rjett 
til að skipa nýtt bankaráð fyrir íslands- 
banka ofan á það, sem fyrir er. Jeg skal 
taka það fram, að frv. gerir ráð fyrir, 
að hægt verði að ná samningi um þetta 
við bankann. Og jeg er viss um, að Al- 
þingi gæti vel fengið þann samning, ef 
eigi á annan hátt, þá með því að segja



213 Lagafrumvörp feld. 
BankáráA Islands.

214

bankanum það, að landið lánaði hon- 
um eigi fje, nema hluthafar beygi sig 
undir breytt skipulag. Nú hefir hæstv. 
forsrh. (SE) getið þess, að hann muni 
koma með frv. um að skipa sjerstakan 
eftirlitsmann, til þess að líta eftir hag 
bankans, enda þótt í bankanum sjeu 3 
bankastjórar og bankaráð. Og hæstv. 
forseti hefir tjáð mjer, að Clausen, 
bankastjóri Privatbankans, sem er af 
dansklunduðum Islendingum álitinn 
eitthvað milli guðs og manna, hafi sagt, 
að bankaráðsfyrirkomulagið sje mjög 
óheppilegt. Ætti því að vera auðvelt fyr- 
ir þjóðina að koma þessari breytingu á.

pá kem jeg að 3. lið i mótbárum hv. 
minni hl. nefndarinnar, þar sem hann 
heldur því fram, að annar aðalatvinnu- 
vegur landsins, sjávarútvegurinn, sje al- 
gerlega útilokaður frá þvi, eftir frum- 
varpinu, að taka þátt í vali slíks banka- 
ráðs. Er þetta hin mesta blekkingartil- 
raun, því hverjir eru þeir, sem að sjáv- 
arútveginum standa? Eru það ekki 
mennirnir, sem vinna að honum, verka- 
mennirnir á skipunum og í landi og eig- 
endurnir? J?að hefir líka komið fram í 
ritdeilu, er form. verslunarráðsins, Garð- 
ar Gíslason, átti í fyr meir, aðhannálítur 
kaupmenn og útgerðarmenn eiginlega al- 
veg það sama, og hve lítinn greinar- 
mun menn gera á kaupmönnum og út- 
gerðarmönnum, sjest enn fremur á því, 
að í símaskránni er einn af stærsfu út- 
gerðarmönnum þessa bæjar, Thor Jen- 
sen, kallaður stórkaupmaður, en ekki 
útgerðarmaður. Má af þessu sjá, hversu 
fáránleg fóstur fæðast í huga þessara 
háttv. þm., sem í minni hl. eru, og er 
þó annar þeirra framgenginn banka- 
stjóri, en hinn framgenginn bankaráðs- 
maður. Skilja þeir eigi, að ef kaup- 
mannastjettin og verkamannastjettin

hafa helming atkvæða i bankaráðinu, 
hvor um sig, þá hefir sjávarútvegurinn 
að minsta kosti helming fulltrúanna, og 
ef stjórnin er sjávarútvegsstjórn, þá hef- 
ir sjávarútvegurinn meiri hluta í banka- 
ráðinu? Að þessu hefir verið komið 
þannig fyrir i frv., er af því, að kaup- 
mannas.tjettin hefir sína fulltrúa, þar 
sem verslunarráðið er, og verkamenn 
hafa líka mjög fast skipulag. Tel jeg 
ekki, að íslenskir útvegsmenn hafi neitt 
slíkt fast skipulag, nema helst hjer í 
Reykjavík. Að vísu hefði getað komið 
til mála með Fiskifjelagið, að það tæki 
þátt í þessu bankaráði, en það fjelag er 
mjög lauslega „organis,erað“. Álit jeg, 
að eigi hafi verið hægt að ná betur til 
stjettanna í heild sinni heldur en með 
þessu móti. Vona jeg, að það sjáist á 
frv., að jeg hefi reynt af ítrasta megni 
að vera óhlutdrægur í þessum tillögum. 
Ef jafnvægi er milli bæjanna og sveit- 
anna, þá hefir með frv. tekist að fá full- 
trúa fvrir kaupmanna- og verkamanna- 
stjettina tilnefnda í bankaráðið á sann- 
gjörnum grundvelli. Hv. 2. þm. G.-K. 
(BK) gat þess í ræðu sinni, að sjómenn 
væru ekki atvinnurekendur. Er það hinn 
mesti barnaskapur, og ætti það þá, eftir 
kenningu hv. þm. (BK), engu að s,kifta 
atvinnuvegi landsins, þótt verkamenn 
og sjómenn hyrfu úr sögunni. Er hætt 
við, að hjer færi þá eins og í Rómaborg 
forðum, er verkamennirnir fluttu sig 
út úr borginni og höfðingjarnar komu 
til þeirra og báðu þá að koma aftur. 
Treysti jeg mjer ekki til að fræða þá 
menn, sem eru svo skyni skroppnir að 
halda því fram, að verkamenn komi 
ekki framleiðslunni við.

pá kem jeg að 4. lið, þar sem hv. 
minni hl. getur ekki hugsað sjer, að 
nokkur vilji starfa launalaust í banka-
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ráðinu. Er von, að háttv. 2. þm. G.-K. 
(BK) geti það ekki, þar sem hann nokk- 
ur undanfarin ár hefir haft hæstu em- 
bættislaun fyrir að gera ekki neitt, og 
bar það fyrir sig, til að öðlast þetta 
hnos,s, að hann væri sjúkur og þar að 
auki öreigi. Er það ekki hollara fyrir 
þjóðfjelagið að ganga inn á þá braut, 
sem frv. bendir á, heldur en að troða 
í menn bitlingum fyrir ekki neitt. Alit 
jeg, að í þessu komi fram hjá hv. þm. 
(BK) svo lág og auðvirðileg hugsun, 
að hana þurfi ekki að hrekja, — hún 
gerir það sjálf.

1 5. lið nál. hv. minni hl. segir, að 
„landsstjórnin virðist betur fallin til að 
velja menn til að endurskoða sparisjóð- 
ina heldur en bankaráð, sem er þannig 
valið, og það mun rikisstjórnin fram- 
kvæma, ef fje er veitt til þess“. pað er 
nú svo. pað er á allra vitorði, að Spari- 
sjóður Eyrarbakka hefir nú undanfarið 
verið í þeirri mestu niðurlægingu, en 
landsstjómin hefir ekkert gert í því máli 
og enga rannsókn látið fara fram. Fæ 
jeg því ekki sjeð, að það sje sjálfsagt 
að láta landsstjórnina velja endurskoð- 
endurna.

pá kem jeg að 7. lið. par er talað um, 
að ómögulegt sje að ákveða, hvemig 
veltufje bankanna skuli skiftast milli 
atvinnugreina landsms. Jeg býst við, að 
sumum í þessari hv. deild hafi eigi verið 
vel við fyrispurn þá, er jeg kom með 
hjer á öndverðu þingi um þetta atriði. 
peirri fyrirspum hefir nú verið svarað 
á þann hátt, að sakir annríkis bankanna 
verði ekki hægt að gera grein fyrir skift- 
ingunni fyr en á næsta þingi; en þá vona 
jeg, að það verði gert. En jeg hygg, að 
það sje eigi fjarri sanni, að veittar hafi 
verið 10 krónur til sjávarútvegs, á móti 
1 krónu til landbúnaðar. Verður eigi

ófróðlegt að sjá, þegar skýrslurnar koma 
frá Landsbankanum, hversu mikið fje 
Gullbringu- og Kjósarsýsla hefir fengið 
á móti öðrum sýslum landsins árin 1909 
—’17. Jeg álít það lífsspursmál, að pen- 
ingum landsins sje ekki haldið fyrir 
bændum, eins og hingað til hefir verið 
gert, enda býst jeg ekki við, að hv. 2. 
þm. G.-K. (BK) og hv. 2. þm. S.-M. 
(SHK) geti gert það til lengdar, því 
vondur málstaður verður ekki varinn í 
það óendanlega. Jeg skal taka það fram, 
eins og hv. 1. þm. Húnv. (GÓ), að það 
er einkum talað um það, að Ríkisveð- 
bankinn og veðdeildin sjeu aðalbank- 
arnir fyrir bændur, en þar er því til að 
svara, að Ríkisveðbankinn er óstofnað- 
ur enn og veðdeildin hefir eigi síðan 
stríðskreppan hófst gert nógu mikið 
fyrir þessa menn. Jeg skal játa það, og 
jeg hefi tekið það fram fyr á þessu þingi, 
að veðdeildin hefir ekki lánað út mikið 
fje síðan bankastjóraskifti urðu 1918, 
en af hverjum 6 krónum úr veðdeild- 
inni hafa 5 farið til sjávarútvegsins í 
kaupstöðum, en aðeins ein til sveitanna. 
Álít jeg því nokkuð hart að vera að tala 
um, að s,ú stofnun sje sjerstaklega fyrir 
landbúnaðinn. Og jeg álít, að ef Ríkis- 
veðbankinn kemst á, þá eigi að skifta 
fje hans til helminga milli atvinnuveg- 
anna, og er það ekki nema sanngimis- 
krafa. pá talaði hv. 2. þm. G.-K. (BK) 
um ráðstjórnarfyrirkomulag í þessu 
sambandi. Við skulum nú athuga þá 
hlið málsins dálítið nánar.

1 bankaráðinu er um 4 aðilja að ræða: 
kaupmenn, verkamenn, bændur og 
landsstjórn. Jeg verð að játa það, að 
jeg er svo fáfróður, að mjer er ekki 
kunnugt um, að nokkurt ráðstjórnar- 
fyrirkomulag sje þannig. Ef hv. þm. 
(BK) á við Rússland, þá er það mesti
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misskilningur, ef hann heldur, að kaup- 
menn eigi þar nokkurn fulltrúa. pað 
er þá alveg ný kenning, sem jeg hefi 
hvergi sjeð setta fram fyr, ekki einu 
sinni í Morgunblaðinu. pað hefir ein- 
mitt verið kvartað yfir ráðstjórnarfyrir- 
komulaginu vegna þess, að það hafa þar 
ekki nema sumar stjettir fulltrúa, en 
hjer er þó gert ráð fyrir því, að allar 
aðalstjettir i landinu hafi fulltrúa i þesys- 
ari fjármálanefnd. pá hefir það verið 
talið undarlegt, að fjármálaráðherra 
skuli aðeins hafa óbreytt atkvæði i 
hankaráðinu samkv. frv. En hvernig er 
það nú? Er það eigi svo, að hluthafar 
íslandsbanka hafa 3 fulltrúa, Alþingi 
skipar 3 og islenski ráðherrann er odda- 
maður? Er æðihart að fá kritik á þessu 
frá hv. 2. þm. G.-K. (BK), og virðist 
mjer hann ganga þar nokkuð nærri sin- 
um eigin garði, því að hann er einn af 
feðrum íslandsbanka. pá hefir hv. þm. 
(BK) haldið því fram, að eftir frv. yrði 
starf þetta lífstíðarstarf. pað er hvergi 
tekið fram í frv., en aftur á móti er þess 
getið í áliti minni hl., að æskilegt væri, 
að bankaendurskoðun yrði lífstíðarem- 
bætti. Jeg er ekki á þvi, að heppilegt sje 
að gera þetta að lífstíðarstarfi. Stjett- 
irnar ráða auðvitað þessa menn til þessa 
starfa meðan þær bera traust til þeirra. 
Getur vel verið, að hv. 2. þm. G.-K. (BK) 
verði einhverntíma formaður Verslunar- 
ráðs Islands, og máske verður hann end- 
urkosinn meðan hann lifir. pað er auð- 
vitað undir því trausti komið, sem fje- 
lagið ber til hans. Máske allraskritnasti 
þátturinn i röksemdaleiðslu hv. þm. 
(BK) sje sá, að kommúnistar verði í 
meiri hluta í bankaráðinu. Við skulum 
athuga það nánar.

pað er þá fyrst f jármálaráðherra, sem 
er oðdamaður bankaráðsins. Hann er

kosinn af meiri hluta þingsins, og eftir 
því ættu kommúnistar að vera í meiri 
hluta á Alþingi. peir munu vera fáir, 
sem gera ráð fyrir því. pá er það kaup- 
mannaráðið. Hjá því hefir enn ekkí orð- 
ið vart við kommúnistiska strauma, og 
eru þetta því höfuðórar hv. þm, pá eru 
það verkamenn. pað er ekki óhugsan- 
legt, að ef þeir væru kommúnistar, þá 
væri fulltrúi þeirra í bankaráðinu það. 
Svo er það samband kaupfjelaganna. 
Jeg skil ekki, hvernig hv. þm. (BK) fer 
að hugsa sjer fulltrúa þeirra kommún- 
ista, því kaupfjelagsfyrirkomulagið er 
í eðli sínu jafnóskylt kommúnisma eins 
og kaupmannafyrirkomulagið. pá er það 
Búnaðarfjelagið, og eru þeir, sem að 
því standa, tæplega kommúnistar, eða 
ekki hefi jeg orðið var við það, hvorki 
í ræðu nje riti leiðandi manna þess f je- 
lags. Niðurstaðan verður því þveröfug 
við það, sem hv. þm. (BK) vill vera láta. 
pað er hugsanlegt, að verði 1 kommún- 
isti í bankaráðinu, og hitt þó sennilegra, 
að það yrði hægfara jafnaðarmaður, 
Bendir þessi röksemdaleiðsla hv. þm, 
(BK) aðeins á botnlausa fáfræði hans 
á pólitísku ástandi hjer og erlendis.

pað er meinloka að blanda saman 
bankaráði og kritiskri endurskoðun, 
Hana framkvæma sjerstakir menn. I 
Danmörku var það Green, hjer á landi 
þingmaður Dalamanna. Reyndar var 
hann bankaráðsmaður, en það var ekki 
nauðsynlegt til þess að hann gæti endur- 
skoðað og fengið sinn nafntogaða bitling 
fyrir.

Vitaskuld þarf „kritiska“ endurskoð- 
un; því neita jeg allra manna síst, En 
bankaráð þetla á að hafa yfirum&jón 
með bönkum og lánsstofnunum lands- 
ins, samræma störf þeirra og marka 
ákveðnar línur í starfsemi þeirra.
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pað var eins og maður væri aftur 
horfinn í umr. um rannsókn á fslands- 
banka, þegar minst var á bækur bank- 
anna. pær mega fulltrúar stjettanna, t. 
d. fulltrúar bænda, ekki sjá. Hjer er það 
vitanlega hræðslan um ís,landsbanka, 
sem rekur upp höfuðið, eins og draug- 
urinn í Miklabæ forðum. En hver get- 
ur hugsað sjer bankaráð, annað en nú- 
verandi bankaráð Islandsbanka, sem 
ckki hefir aðgang að bókum bankans? 
petta er fullkominn misskilningur á 
slíkri stofnun, það er að segja, ef hún 
á að vinna en ekki einungis vera bit- 
lingur

pað er nú sýnt, að nál. og ræða fr,sjn. 
minni hl. nefndarinnar (BK) eru skað- 
legar tilraunir til að hindra, að viðun- 
anlegt skipulag fáist á bankamál lands- 
ins. Er- þó sannarlega þörf á „forum“, 
þar sem bankarnir gætu talast við og 
hafið samstarf, í stað þeirrar óeining- 
ar, sem ríkt hefir milli þeirra.

Viðvíkjandi ræðu hæstv. forsrh. (S- 
E) og ummælum hans um hið nýja 
endurskoðunarmannsembætti skal jeg 
taka það fram, að mjer virðist undar- 
legt, ef stofna á nú siðustu daga þings- 
ins nýtt embætti, sem enginn hefir heyrt 
getið um eða kennir á sporð eða hala. 
Jeg hygg útilokað, að nokkur maður, 
sem hefði aldur eða reynslu til að vera 
heppilegur umsjónarmaður bankanna í 
Reykjavik, fengist til að leggja á sig 
öll þau ferðalög að vetrarlagi, sem 
heimta verður af eftirlitsmanni spari- 
sjóðanna úti um land. Sú meinloka í 
því frv., sem hlýtur að verða því að falli, 
er, að ósamrýmanlegt virðist, að sami 
maður, sem fær væri um að hafa á 
hendi umsjón bankanna hjer í bænum, 
sje á sifeldu ferðalagi úti um sveitir 
landsins.

pá hygg jeg, að landslýð komi kyn- 
lega fyrir, ef stofna á nýtt embætti til 
þess m. a. að líta eftir hinum rándýru 
bankastjórum íslandsbanka, sem einn 
hefir 40 þús. kr. laun minst, annar 30 
þús. að sögn og hinn þriðji víst 25 þús. 
Ef nú yfirmaður þeirra ætti að fá laun 
eftir rjettum veitingareglum, þá yrðu 
þau a. m. k. 50 þús. kr. árlega. Jeg 
vildi ráðleggja hæstv. landsstjórn að 
skipa sæmilega í bankastjóraembættin 
við Islandsbanka, og jafnvel lækka 
launin þar eitthvað, en fara ekki að 
stofna nýtt embætti til þess að hafa gæt- 
ur á þessum bankastjórum.

pó að jeg teldi rjettast að samþykkja 
frv. það, sem hjer liggur fyrir, þá mun 
þó heppilegast að rannsaka málið i 
heild sinni frekar og leggja fyrir næsta 
þing frv., sem fer í svipaða átt. pess 
vegna greiði jeg atkv. með dagskrá hv. 
meiri hl. fjhn. Hún fer í rjetta átt, þó 
hún tefji um eitt ár, að Islandsbanki 
komist undir rjettmætt eftirlit þjóðar- 
innar.

Frsm. minni hl. (Björn Krisítjáns- 
son): pað má segja hið sama um þessa 
ræðu hv. 5. landsk. þm. (JJ) og aðrar 
ræður hans hjer i deildinni, að höfuðið 
er stærst á hverjum hrút. Hann er svo 
fjölorður, kemur svo víða við og marg- 
endurtekur sömu atriðin, að ómögulegt 
er að fylgjast með efninu, þó að hann 
komi ef til vill að því endrum og eins. 
Jeg hefi nú skrifað aðalpunktana i þess- 
ari ræðu hans, sem jeg þurfti að svara, 
en jeg rek mig margstaðar á sömu at- 
riðin, sem eðlilegt er, þar sem þes,sum 
háttv. þm. (JJ) hættir svo mjög til að 
vaða reyk. pó að jeg nú leitist við að 
svara helstu atriðunum í stuttu máli,
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eins og minn er vandi, þá get jeg auð- 
vitað ekki elt alt, sem hann sagði.

Hann sagði það mikilsvert mál að 
skapa eftirlit með bönkunum. petta við- 
urkennir minni hl. líka og bendir á hina 
einu tryggu leið, eftir því pólitíska- og 
fjárhagsþroskaástandi, sem er hjer á 
landi. pað er því langt frá, að við sje- 
um ánægðir með ástandið eins og það 
nú er, eins og þessi hv. þm. (JJ) gaf 
i skyn.

Hann kveðst bera fram þetta frv. 
vegna óánægju þeirrar, sem ríki með 
þjóðinni viðvíkjandi bankamálum. Hví 
fjekk hann þá ekki einhvern, sem vit 
hafði á málinu, til að hjálpa sjer við 
að semja frv.? pað lá beint við, ef hon- 
um hefir verið alvara að bæta ástandið. 
Hann segir enn fremur, að bankaráð Is- 
landsbanka hafi gert ógagn. eitt. Hvers 
vegna vill hann þá stofna nýtt banka- 
ráð með svipuðu formi, en sem er að- 
eins miklu ólíklegra til að verða að 
nokkru gagni, og það því fremur, sem 
því er ekki ætlað að framkvæma neina 
„kritiska“ endurskoðun? Ef hann læsi 
um fyrirkomulag bankaráða erlendis, 
t. d. í Frakklandi, gæti hann sjeð, að 
þar er aðaláhersjan lögð á „kritiska“ 
endurskoðun. Svo mikil áhersla, að 
sami maður hefir hana ekki á hendi 
nema hálfan mánuð í senn, og tekur þá 
nýr við. pannig skiftast bankaráðsstörf- 
in á víxl milli manna. Gæti jeg lánað 
honum bók til uppfræðslu í þessu efni, 
ef hann kærir sig um.

Sami hv. þm. (JJ) sagði, að spari- 
sjóðir hjer á landi væru eftirlitslausir. 
pað kann rjett að vera, en þó er til 
þess ætlast í lögum frá 1915, að stjórn- 
in hafi eftirlit með þeim. Er ekki sök 
löggjafans, heldur stjórnarinnar, ef 
þessu hefir ekki verið hlýtt. Og nú hefir

Sparisjóður Árnessýslu snúið sjer til 
stjórnarinnar og beðið um opinbera 
endurskoðun. Annars mun hv. þm. (J- 
J) hafa málað ástand hans nokkuð 
svart á vegginn. Jeg ímynda mjer, að 
sá sparisjóður eigi vel fyrir skuldum, 
og þó að hann geti ekki keypt spari- 
sjóðsbækur sínar, þá sannar það ekkert 
ástand hans, nema að því leyti, að hann 
er sjóðlaus, sem ekki er undarlegt um 
stofnun, sem ekki hefir tiltrú lengur. 
Hin venjulega velvild þessa hv. þm. (J- 
J) í garð íslandsbanka kom í ljós í þessu 
sambandi, þegar hann gat sjer þess til, 
að sparisjóður þessi hefði ekki hlotið 
mikla blessun af sambandi sínu við 
bankann. pað er þessi sami, sífeldi róg- 
ur um stofnun þessa, sem þó helming- 
ur þjóðarinnar lifir á. (JJ: Skyldi bank- 
inn ekki heldur lifa á þjóðinni?).

Hv. 5. landsk. þm. (JJ) vildi bera af 
sjer, að frv. þetta væri sniðið eftir ráð- 
stjórnarfyrirkomulagi kommúnista og 
að hann væri kommúnisti, og taldi mig 
ófróðan um Rússland nú á dögum. pað 
má vel vera, að hann sje þar fróðari, 
enda stendur það honum nær, en samt 
sem áður fæ jeg ekki betur sjeð en að 
þetta sje rjett hjá mjer, enda munu 
flestir líta svo á, er þeir kryfja frv. þetta 
til mergjar.

pá hefir þessi sami hv. þm. (JJ) það 
eftir Glausen bankastjóra, að hann teldi 
þörf á nýju bankaráði í Islandsbanka. 
Jeg skal ekki dæma um, hvað hann hef- 
ir sagt í þessu efni, en hvergi hefi jeg 
sjeð þeirra ummæla getið.

Jeg kem þá enn að því, hvernig 
bankaráð það, sem frv. gerir ráð fyrir, 
yrði skipað, ef til kæmi. Hv. 5. landsk. 
þm. (JJ) vildi bera brigður á, að til 
mála gæti komið, að þar yrðu kommún- 
istar í meiri hluta. Eins og sakir standa
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nú, er S. 1. S. undir yfirstjórn eða að 
minsta kosti mjög sterkum áhrifum 
eins höfuðkommúnistans hjer á landi, 
hv. 5. landsk. þm. (JJ). par sjáum við 
fyrsta kommúnistann í hinujnýja banka- 
ráði. Verkamenn senda án efa annan. 
peirra leiðtogar eru eins og kunnugt er 
kommúnistar. pá er á allra vitorði, að 
hv. 5 landsk. þm. (JJ) hefir meira en 
lítil áhrif innan Búnaðarfjelags Islands, 
enda mun forseti þess verða frambjóð- 
andi fyrir S. 1. S. næsta haust. paðan 
kemur því eflaust þriðji maðurinn, og 
er meiri hlutinn þá trygður. Og þó að 
svo „slysalega“ tækist til, að fjármála- 
ráðherrann væri ekki kommúnisti, þá 
verða þeir samt í meiri hluta. Að vísu 
eiga kaupmenn að eiga einn fulltrúa í 
þessu nýja Jjankaráði, en það er aðeins 
blekking, til að látast hugsa jafnt um 
allar stjettir. En hví eiga sjómenn eða 
útgerðarmenn ekki að fá fulltrúa? pað 
er einkennilegt, að hv. flm. (JJ) virð- 
ist gleyma því, að þeir eiga stofnun, sem 
heitir Fiskifjelag fslands. Hvernig stend- 
ur á því? Jú, hann veit, að formaður 
þess er enginn kommúnisti og að áhrifa 
þeirra gætir þar lítið. þess vegna geng- 
ur hann fram hjá því. Og til hvers? Til 
þess að tryggja kommúnistum meiri 
lsluta í bankaráðinu.

pannig er sagan rjett sögð, og er eigi 
til neins að draga fjöður yfir þetta, enda 
hefir hv. flm. (JJ) ekki mótmælt þvi, 
að hann væri kommúnisti, og hefi jeg 
þó beint haldið þvi fram á prenti. (JJ: 
J?að er ekki til umræðu). pm. (JJ) 
hefir nú ekki altaf haldið sjer fast við 
það, sem hefir verið til umræðu, en hins 
vegar hefi jeg í fyrri ræðu minni sagt, 
að hann væri kommúnisti, og stendur 
það ómótmælt enn, þrátt fyrir hina

löngu ræðu hv. þm. (JJ) og allar end- 
urtekningarnar.

pá sagði hv. 5. landsk. þm. (JJ), og 
koin það nú reyndar ekki beinlínis mál- 
inu við, fremur en ýmislegt annað í 
ræðu hans, að vegna þess að jeg hefði 
hæs.tu laun, gæti jeg ekki skilið, að menn 
ynnu fyrir ekki neitt. pessi hv. þm. (J- 
J) getur engan veginn skilið, að eftir- 
laun mín eru í raun og veru partur af 
þeim launum, sem mjer bar meðan jeg 
var bankas.tjóri, en alls enginn sveitar- 
styrkur. Jeg vann sem bankastjóri i 9 
ár og hafði 6 þús. kr. árslaun, eða lægstu 
bankastjóralaun, sem þekst hafa, án 
allrar dýrtíðaruppbótar. En undir eins 
og jeg var farinn voru launin hækkuð 
upp í 11000 kr. og nú í 24000 kr. pó voru 
bankastjórarnir þá aðeins tveir, í stað 
þriggja, sem nú eru. Enn fremur ber 
þess að gæta, að nú mun veðdeildin að 
mestu lokuð, og er starf þessara þriggja 
bankastjóra þar af leiðandi alt að helm- 
ingi minna en okkar tveggja var. Og 
þó fór jeg aldrei fram á launahækkun. 
En nú mun í ráði að hækka laun banka- 
stjóranna að miklum mun, og mun hv. 
5. landsk. þm. (JJ) vera þvi fylgjandi. 
Annars veit þessi hv. þm. (JJ) vel, hvers 
vegna jeg fór frá bankanum. pað var 
hann sjálfur og hin „göfuga“ „klikka“ 
hans, s,em olli þvi. Annars væri jeg 
bankastjóri enn.

pá talaði sami hv. þm. (JJ) um skift- 
ingu veltufjár milli atvinnuveganna og 
vildi halda, að því bæri að skifta jafnt 
milli landbúnaðar og sjávarútvegs. En 
þetta er vitanlega hinn mesti misskiln- 
ingur. Ef landbúnaðurinn ætti að fá 
helming veltufjárins, gæti hann enga 
bankahæfa tryggingu sett fyrir svo hárri 
upphæð. Enda gegnir alt öðru máli með
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landbúnað og sjávarútveg. Landbúnað- 
urinn vinnur svo mjög með sínu eigin 
veltufje. Jörðin sjálf og bústofn er að- 
alveltufje hans. Aftur á móti þarf sjáv- 
arútvegurinn botnvörpunga, mótorbáta 
o. s. frv., og auk þess mjög dýr veið- 
arfæri og útbúnað allan. petta er mikli 
munurinn. Auk þess lifir landbúnaður- 
inn að miklu leyti af eigin framleiðslu. 
Sjávarútvegurinn þarf að kaupa alt 
dýrum dómum. En útflutningur land- 
búnaðarins nemur líka ekki nema 4 
milj., þegar sjávarafurðir eru fluttar út 
fyrir 36 milj. kr. pegar nú hv. 5 landsk. 
þm. (JJ) heldur að skifta beri veltu- 
fje jafnt milli þessara atvinnuvega, þá 
gefur hann þar með til kynna, að hann 
þekkir ekki einu sinni upphaf stafrofs 
viðskiftalífsins.

Að lokum talaði þessi hv. þm. (JJ) 
á móti frv. um bankaeftirlitsmann, s.em 
reyndar er þó ekki komið fram. það 
má segja, að það sjeu orð í tíma töluð, 
að tala á móti því, sem maður veit lítið 
sem ekkert um. Jeg hafði reyndar ekki 
hugsað mjer að svara fyrir hæstv. 
stjórn í þessu efni, en það vil jeg taka 
fram, að rjett stefna er að koma öllu 
bankaeftirliti út úr hinu pólitíska þvargi 
og í hendur mann§, sem ekki er háður 
neinum pólitískum flokki. pað er ein- 
mitt þetta, sem minni hl. nefndarinnar 
leggur aðaláhersluna á.

pó að hv. 5. landsk. þm. (JJ) tali nú 
til kvölds, geri jeg ekki ráð fyrir að 
eiga frekari orðastað við hann út af 
þessu máli, en jeg vænti þess, að hann 
gefi ákveðnar og vafningalausar 
upplýsingar um, hvort hann er kom- 
múnisti eða ekki, því að í siðustu ræðu 
sinni fór hann mjög í kringum þessa 
spurningu.

Alþt. 1923, C. (35. löggjafarþing).

Frsm. meiri hl. (Guðmundur Ólafs- 
son): Mjer þykja kynlega langar um- 
ræður hafa orðið um mál þetta, og 
hafði jeg ekki búist við því. Nefndin var 
að mörgu leyti sammála um frv. þetta 
og m. a. var hún á einu máli um það, 
að það ætti ekki fram að ganga að þessu 
s.inni. Leiðirnar skiftust um það, hvern- 
ig ganga skyldi frá því. Fyrri ræða hv. 
frsm. minni hl. (BK), sem var nokk- 
urskonar líkræða yfir frv., var því 
óþörf, og þar að auki varðar engan um 
orðalag á frv., sem ekki á fram að 
ganga. Hins vegar- er ekki nema eðli- 
legt, að hv. flm. (JJ) forsvari sínar 
gerðir.

Annars hafa umræður um mál þetta 
farið um alla heima og geima. Menn 
hafa farið að skemta sjer og talað um 
íslandsbanka, og enda skeggrætt um 
mestalt stjórnmálaástand vort.

Jeg ætla mjer ekki að tala langt mál, 
enda hefir hv. þm. G.-K. (BK) kallað 
hv. 5. landsk. þm. (JJ) 'frsm., en það 
átti jeg að heita. Aðeins vil jeg endur- 
taka það, að óþarfi virðist að deila um 
orðalag frv., sem enginn mun ætlast til 
að samþykt verði, nema ef til vill hv. 
flm. (JJ) sjálfur. Frá mínu sjónarmiði 
er frv. þetta, að svo komnu máli, ekki 
til annars en, ef dagskrá meiri hl. verð- 
ur samþykt, að ýta undir stjómina að 
athuga málið fyrir næsta þing, og þá 
im leið að sjálfsögðu nál. hv. minni 
hluta.

Út af þvi, sem fram kom i ræðu 
hæstv. forsrh. (SE), og hann hefir fyr- 
ir nokkru síðan tekið hjer fram, að von 
væri á frv. um að skipa eftirlitsmann 
með öllum bönkum og sparisjóðum 
landsins, skildist mjer helst á hv. 2. þm. 
S.-M. (SHK), að þetta frv. væri því

15
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óþarft. En jeg er alls ekki þeirrar skoð- 
unar, þar sem nú er mjög liðið á þing- 
timann, og frv. þetta er ekki komið til 
1. umr. í Nd. enn þá. Get jeg því búist 
við, eftir þeim vinnubrögðum, sem eru 
hjer á hinu háa Alþingi, að frv. þetta 
komist aldrei til þessarar háttv. deild- 
ar á þes3U þingi. Annars vona jeg að 
allir þeir, sem telja, að bankamálin 
þurfi að athuga eitthvað frekar en gert 
hefir verið hingað til, greiði dagskrá 
meiri hl. atkvæði.

Jónas-Jónsson: Háttv. 2. þm. G.-K. 
(BK) byrjaði ræðu sína eitthvað á þá 
leið, að „höfuðið væri stærst á hverj- 
um hrút.“ En mjer datt þá í hug gamalt 
málverk, sem kallað hefir verið „kjöt- 
pottur landsins“, því að þar var málað- 
ur stór hrútshaus á dýrsskrokk einn. 
Var skepnan svo að stangast við bitl- 
ingakollu. Býst jeg við, að háttv. þm., 
sem er eldri maður en jeg og mjög hlynt- 
ur listum, hafi sjeð málverk þetta, og 
þvi munað eftir hrútnum.

pá gerði hv. þm. ráð fyrir, að þetta 
bankaráð, sem hjer er um að ræða, 
hlyti að verða verra en bankaráð Is- 
landsbanka er og hefir verið að und- 
anförnu. En jeg er alls ekki þeirrar 
skoðunar, að bankaráð, sem skipað 
yrði fjármálaráðherra og fulltrúum 
fyrir kaupmenn, verkamenn og kaup- 
fjelög og landbúnaðinn, gæti orðið 
verra en núverandi bankaráð íslands- 
banka, sem óefað er ljelegasta banka- 
ráð heimsins.

pá fræddi háttv. þm. deildarmenn um 
það, hvernig háttað væri með banka- 
ráð í Frakklandi, og sýndi fram á, að 
þar væri tortrygnin svo mikil, að eng- 
inn bankaráðsmaður væri látinn hafa 
endurskoðun lengur á hendi en hálfan

mánuð. En þetta sýnir ekkert annað 
en hve fáránlegt það er að gera slikar 
stöður að lífstíðarembættum. Og hve 
varlega verður að semja við menn til 
þess að hægt sje að losna við þá, ef 
þeir reynast illa, án þess að þurfa að 
kaupa þá út, eins og hjer hefir átt sjer 
stað.

pá sagði háttv. þm., að öll banka- 
ráð hefðu „kritiska“ endurskoðun á 
hendi, og þá einnig bankaráð Islands- 
banka. En jeg mótmæi þvi algerlega, 
því að sumir bankaráðsmenn hans, eins 
og t. d. hv. þm. S.-M. (SHK) og fleiri, 
sem átt hafa heima vestur eða norður 
á landi, hafa aldrei dvalið hjer, aðeins 
komið hingað eins og gestir einstöku 
sinnum. Liggur því í augum uppi, að 
slíkir menn hafa ekki getað haft „kri- 
tiska“ endurskoðun á bankanum á 
hendi. par að auki er öll sögusögn hv. 
ræðumanns um, að bankaráð erlendis 
framkvæmi endurskoðun, tóm endi- 
leysa, sprottin af fáfræði. Hvað heldur 
hann um síka endurskoðun á Land- 
mandsbankanum ?

pá mintist háttv. þm. á sparisjóðinn 
á Eyrarbakka, og neitaði, að hann væri 
í raun og veru útibú frá Islandsbanka. 
En það er sannleikur samt, þó að það 
sjc kallaður rógur, enda eru afturhalds- 
menn þingsins vanir að nefna sannleik- 
ann því nafni. Og jafnframt neitaði hv. 
þm. því, að sjóðurinn væri í raun og 
veru illa stæður. En það er fullkom- 
lega rjett, því að sannanlegt er, að hann 
hafi ekki tekið sjnar eigin bækur upp 
í skuldir. petta er því sannleikur, sem 
ekki verður hrundið.

pá var hv. þm. að þvæla um mínar 
pólitísku skoðanir. En jeg þykist ekki 
hafa farið í grafgötur með þær, þar 
sem jeg hefi skrifað meira en flestir
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aðrir á mínum aldri, og greinar mínar 
hafa birst í víðlesnasta blaði landsins.

pá fann hann mjer það til foráttu, 
að jeg væri kommúnisti og vildi draga 
of mikið fje undir íslenska bændur. Er 
það vel skiljanlegt hjá hv. þm., þvi að 
honum hefir fundist rjettara, að það 
færi til fiskhringsins, Helga Zoéga,
Sandgerðis-Lofts eða slíkra karla. Ann- 
ars veit jeg ekki, hvernig háttv. þm. 
fer að samrýma það, að jeg sje kommún- 
isti, en vilji þó útvega bændum sem 
mest rekstrarfje í einkafyrirtæki þeirra, 
ræktunina, og aðrar framkvæmdir á 
jörðum þeirra.

Annars gæti það verið eðlilegt frá 
einu sjónarmiði að telja mig kommún- 
ista, en þá mætti alveg eins halda, að 
jeg væri kapitalisti. Og það er af því, að 
jeg mun skilja betur hugsunarhátt 
annara manna heldur en títt mun vera 
um samkepnismennina. Jeg hefi þess 
vegna skilið prýðilega allan feril hv. 2. 
þm. G.-K. (BK) frá því fyrst að hann 
braust inn í Landsbankann 1909 á há- 
tíðisdegi hv. 2. þm. S.-M. (SHK), með- 
an hann var í stjórn.bankans, og hjelt 
bankanum sem næst lokuðum fyrir 
bændasitjett landsins, og alla tíð þangað 
til nú, að hann er orðinn viðurkendur 
öreigi á gustukaeftirlaunum og skrifar 
laumupjesa móti kaupfjelögunUm. Að 
jeg skil hv. þm. svona vel, er af því, 
að jeg er meiri sálarfræðingur en hann, 
sem ekkert skilur annað en pólitik öreig- 
ans með 7—8 þús. kr. eftirlaunum.

Frsm. minni hl. (Björn Kristjáns- 
son): pað var aðeins eitt atriði í ræðu 
háttv. 5. landsk. þm.. (JJ), sem kom 
mjer til að standa upp, en það var, að 
hann taldi það ekki benda til kommún- 
istahugsunarháttar að vilja moka fje í

bændur. Út af þessum ummælum vil 
jeg benda hv. þm. á, að hin rússneska 
stúlka, Ljuba Fridland, sem hjer hjelt 
fyrirlestra í vetur, hjelt því fram, að 
fyrsta ráðið til þess að gera bændurna 
á Rússlandi að kommúnistum, hafi 
verið að moka í þá fje. J’egar svo ráð- 
stjómin fór að krefja þá um skattana, 
drápu þeir skattheimtumennina og 
hættu að framleiða eða rækta akrana, 
nema rjett til sinna þarfa, því þeir undu 
því ekki, að nein framleiðsla væri af 
þeim tekin endurgjaldslaust. petta var 
árangurinn af kommúnistastefnunni 
þar.

Háttv. þm. hefir nú hvorki viljað 
segja j á eða n e i við því, að hann 
væri koinmúnisti. En jeg skil ekki, 
hvernig hann fer að neita því lengur.

Jónas Jónsson: Ef það er rjett, að 
kommúnistamark komi á bændur, ef 
mokað er í þá fje til jarðræktar og ný- 
býla, þá ættu allir útgerðarmenn hjer 
líka að vera kommúnistar, því að í þá 
hefir verið mokað fje, bæði af háttv. 
2. þm. G.-K. og Islandsbanka.

ATKVGR.
Till. á þskj. 450, frá minni hl. fjhn., 

feld með 6 : 6 atkv.
Röks,tudda dagskráin á þskj. 438, frá 

meiri hl. fjhn., feld með 6 : 6 atkv., 
að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

já: JJ, KE, SJ, EÁ, GGuðf, GÓ. 
nei: JóhJóh, SHK, BK, HSn, IHB, HSt.

Tveir þm. (JM, SE) fjarstaddir.

1. gr. f eld með 6 : 4 atkv., að við- 
höfðu nafnakalli, og sögðu 

já: GÓ, JJ, EÁ, GGuðf.
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nei: HSn, IHB, JóhJóh, SHK, BK, HSt. 
KE og SJ greiddu ekki atkv.

Á 17. fundi í Nd., laugardaginn 10. 
mars, var útbýtt:

Frumvarpi til laga um breyting á lög- 
um nr. 36, 27. júní 1921, um samvinnu- 
fjelög (þmfrv., A. 91).

Á 18. fundi í Nd., mánudaginn 12. 
mars, var frv. tekið til l..umr.

Flm. (Pjetur pórðarson): Eins og sjá 
má af greinargerð þessa litla frv., sem 
lijer liggur fyrir háttv. deild, á þskj. 
91, er það fram komið fyrir áskorun 
aðalfulltrúafundar Kaupfjelags Borg- 
firðinga, sem haldinn var 27. f. m. Á 
fundinum voru 20 atkvæðisbærir menn, 
og greiddu 18 af þeim atkv. með till. 
sama efnis og frv. þetta er, en enginn 
móti. Meðal þessara 18 manna voru 
þessir alkunnu samvinnumenn: Fram- 
kvæmdarstjóri fjelagsins, Svavar Guð- 
mundsson, og meðstjórnendur, Guð- 
mundur Jónsson, bóndi á Skeljabrekku, 
og Guðmundur Ólafsson á Lundum, 
varameðstjórnandi Sigurður Fjeldsted, 
bóndi í Ferjukoti, endurskoðunarmenn 
fjelagsins Davíð porsteinsson frá Arn- 
bjargarlæk og Jón Hannesson, bóndi í 
Deildartungu, er báðir voru þingmanns- 
efni samvinnumanna við síðustu kjör- 
dæmakosningar og hinn síðamefndi í 
kjöri hjá samvinnumönnum við síðustu 
landsk j örskosningar.

Fulltrúar deildanna eru úrvalssam-

vinnumenn á fjelagssvæðinu og ýmsir 
þeirra nafnkunnir sæmdarmenn, svo 
sem Sverrir Gíslason, bóndi í Hvammi 
í Norðurárdal, Jóhann Magnússon, 
bóndi á Hamri, Sveinn Níelsson fyrver- 
andi bóndi á Lambastöðum og fleiri. 
Allir þessir menn, sem að fundarsam- 
þyktinni stóðu, hafa verið samvinnufje- 
lagar, ýmist síðan sá fjelagsskapur 
hófst í Borgarfirði fyrir rúmum 20 ár- 
um eða þá síðan þeir komust á þroska- 
skeið, er yngri eru.

Jeg hefi tekið þetta fram til að sýna 
það og sanna, að þessi fundarsamþykt 
kaupfjelagsins er ekki neinn flausturs- 
tilbúningur viðvaninga eða samvinnu- 
óvita. Jeg held, að nöfn ýmsra þes^ara 
manna sjeu full trygging fyrir því, að 
hjer hefir ekki verið rasað fyrir ráð 
fram.

pegar það nú kemur hjer til álita, á 
hvern hátt þeirri kröfu, sem hjer um 
ræðir, verði haganlegast fram komið, 
þá verð jeg að ætla, að það sje auðsætt 
öllum háttv. deildarmönnum, að henni 
er algerlega fullnægt með þeirri fáorðu 
setningu, er frv. gerir ráð fyrir, að auk- 
ið verði inn í 3. gr. laganna. Og þá 
kem jeg að meginatriði málsins: Hvað 
er það í raun og veru, sem hjer er farið 
fram á að breyta? Flestum mun finn- 
ast því fljótsvarað: Samábyrgðarskipu- 
lagið.

Jeg þarf ekki að eyða orðum að því 
hjer, hvernig samábyrgðinni er háttað 
í samvinnufjelögunum hjer á landi. pað 
er alkunnugt og að hún er i fullu sam- 
ræmi við lagaákvæðin, sem hjer er um 
að ræða.

Með frv. er þá ekki farið fram á að 
fella burt eitt einasta orð í fyrirmæl- 
um laganna, heldur aðeins að auka inn 
i þau þessari heimild. pað er ekki hjer
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um að ræða valdboð til að sinækka 
samábyrgðarsviðið að svo miklu leyti, 
sem því verði við komið, heldur aðeins 
heimild, sem er þess eðlis, að sje það 
skipulagið, eins og það nú er almennast, 
það besta og hagkvæmasta fyrir fje- 
lögin í reyndinni, þá leiðir það af sjálfu 
sjer, að hún verður ekki notuð nema í 
fáeinum tilfellum eða sem undantekn- 
ing.

Að slík' undantekning sje þó til, sýn- 
ir nú Kaupfjelag Borgfirðinga. Fjelag 
þetta hefir starfað sem samvinnufjelag 
í meira en 20 ár og á ýmsum tímum 
sitt með hvoru samábyrgðarskipulaginu.

Reynsla Borgfirðinga í þessu efni 
veldur því, að þeir leggja nú svo mikla 
áherslu á að fá þessa heimild inn 
í lögin.

Hin einstöku atriði þessarar reynslu 
þykir mjer ekki ástæða til að fara frekar 
út í að þessu sinni. Jeg vil þó aðeins 
drepa á eitt, sem sje, að einstöku óreiðu- 
mönnum hefir verið miklu greiðari veg- 
ur til að vinna fjelaginu fjárhagslegt 
tjón i skjóli hinnar viðtækari sam- 
ábyrgðar, en það hefði alls ekki átt sjer 
stað innan þrengri samábyrgðarinnar, 
takmarkaðrar eins og hjer er gert ráð 
fyrir.

Á hinn bóginn fáum við flm. frv. ekki 
sjeð, að þetta ákvæði þurfi að gera sam- 
vinnufjelagsskapnum nokkurt mein eða 
vinna honum ógagn eða valda óreiðu 
og ruglingi í honum, en erum sannfærð- 
ir um það, að frv. komi góðu til leiðar 
og verði til þess að stuðla að þvi, að 
fjelagsskapurinn aukist og eflist og 
verði þjóðinni til gagns, öllu fremur en 
verið hefir.

Jeg sje svo ekki ástæðu til að fara 
fleiri orðum um frv. pað er svo ljósf, 
að varla þarf að búast við, að það geti

valdið misskilningi eða mótstöðu, og 
vona jeg, að það fái að ganga viðstöðu- 
laust til 2. umr.

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

atkv. og til allsherjarnefndar með 16 
shlj. atkv.

A 29. fundi í Nd., mánudaginn 26. 
mars, var frv. tekið til 2. u m r.

Forseti tók málið af dagskrá.

A. 31. fundi í Nd., miðvikudaginn 28. 
mars, var frv. aftur tekið til 2. u m r. 
(A. 91, n. 191 og 203).

Frsm. meiri hl. (Magnús Guðmunds-
son): Allshn. hefir ekki getað orðið 
sammála að öllu um þetta mál. Meiri 
hlutinn telur ekki sanngjarnt, að meina 
Borgfirðingum og Mýramönnum að 
njóta góðs af samvinnulögunum, enda 
þótt þeir vilji ekki gangast undir hina 
sameiginlegu ábyrgð. Jeg sje ekki, að 
hjer sje nokkuð lagt í hættu, og get ekki 
fallist á ástæður minni hlutans, að þetta 
geti orðið til þess að veikja lánstraust 
kaupf jelaganna, því þótt eitt fjelag verði 
undanþegið þeim reglum, sem nú gilda, 
þá er það vitanlegt, að sú undantekning 
nær ekki nema til þess eina fjelags. Og 
úr því að Mýramenn og Borgfirðingar 
vilja ekki taka á sig hina sameiginlegu 
ábyrgð, þá virðist samt harla ósann- 
gjarnt að refsa þeim með því að setja 
þá ver en aðra, hvað sem annars má 
segja um samábyrgðina. pað kom fram 
við umræður rnálsins í nefndinni, að 
lina þyrfti á samábyrgðinni, og allir 
voru því samþykkir í nefndinni, en hve
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nær því yrði komið í kring, vildi minni 
hlutinn ekki ákveða. En hart væri að 
meina fjelaginu, sem hjer um ræðir, 
þau rjettindi og ívilnanir á skatti, 
sem það hefir þann tíma, þangað til s,ú 
endurbót kemst á, sem minni hlutinn 
tók fram, að óhjákvæmileg væri áður 
langt um hði. En eins og jeg tók áður 
fram, var ekki hægt að fá ákveðið svar 
um það, hve nær sú breyting verði.

Frsm. minni hl. (Gunnar Sigurðsson):
Áður en jeg sný mjer að sjálfu frv., vildi 
jeg með fám orðum leiða athygli hv. 
deildarmanna að því, hvernig kaupfje- 
tögin og samvinnufjelagsskapurinn er 
til orðinn og athuga út frá því, hvernig 
afstaða þess er nú og hver áhrif það 
gæti haft, að breyta samvinnulögunum, 
eins og nú standa sakir.

Kaupfjelögin í ýmsri mynd eru, eins 
og mönnum er kunnugt, gamlar stofn- 
anir hjer á landi. pau voru upphaflega, 
og eru enda að nokkru leyti enn þá, knú- 
in fram af nauðsyn bænda til að sameina 
sig gegn verslunarkúgun, sjerstaklega þó 
erlendra kaupmanna, sameina sig til að 
afla sjer lánstrausts og veltufjár, því eins 
og kunnugt er, hafa bankarnir til 
skamms tima verið svo að segja lokaðir 
fyrir bændastjett landsins. þegar kaup- 
fjelögum fór að fjölga og þau stækkuðu, 
tók að brydda á því, að kaupstaðir þeir, 
sem fjelögin störfuðu í, tóku að nota 
sjer þau sem fjeþúfu, og það stundum 
allfreklega. J?á bundust bændafulltrúar 
samtökum um land alt og settu sam- 
vinnufjelög, og reyndust samtök þessi 
svo vinsæl á Alþingi, að margir fleiri en 
bændafulltrúar samþyktu lögin, eins og 
sjá má af atkvæðagreiðslunni um þau i 
Alþt.; efri deild afgreiddi frv. mótmæla-

laust, en i neðri deild voru aðeins 5 á 
móti.

Alþingi 1921 hafði rjettan skilning á 
verslunarsamtökum bænda og lýsti því 
nær einróma yfir stuðningi sínum við 
þau. En svo virðist nú, sem sumum þeim 
hv. þm., sem samþyktu samvinnulögin, 
hafi snúist hugur æði skjótlega. Að 
minsta kosti er það kunnugt orðið um 
einn þeirra, að hann hefir hafið all- 
svæsna árás á kaupfjelögin. Hann vill 
leggja Samhandið niður og kaupfjelög- 
in í þeirri mynd, sem þau eru nú. pessi 
árás er þannig vaxin, að hún hlýtur að 
spilla lánstrausti kaupfjelaganna, ef tek- 
ið er mark á henni; þess vegna er, eins 
og síðar verður tekið fram, afaróheppi- 
legt að breyta samvinnulögunum i 
nokkru nú. pað kemur fram hjá ýms- 
um, sem hafa horn i síðu kaupfjelag- 
anna og Sambandsins, að óvild þeirra 
stafar í raun og veru af því, að fjelags- 
skapurinn er nú sem stendur að meira 
eða minna leyti pólitiskur. pað þarf í 
þessu sambandi engan dóm að leggja 
á rjettmæti þess; hitt hljóta allir að 
skilja, að verslunarsamtök bænda, og 
þá enda þjóðin öll, eiga ekki að gjalda 
þess, þótt sumum mönnum kunni að 
vera pólitískt illa við þá, sem við fje- 
lagsskapinn eru riðnir. J?að væri að 
hengja bakara fyrir smið.

Jeg þykist geta talað hjer úr flokki 
frjálslyndra manna, þar sem jeg hefi 
aldrei amast við því, að kaupmenn versl- 
uðu samhliða kaupfjelögunum. J?ví fer 
fjarri. Jeg álít það aðeins til bóta. En 
hins vegar vil jeg á engan hátt veikja 
dug og dáð bænda til verslunarsamtaka. 
Jeg hefði líka helst kosið, að samábyrgð 
þyrfti ekki að vera milli kaupfjelaganna 
í Sambandinu, en það var þá álitið nauð- 
synlegt til að efla lánstraust og tiltrú
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fjelaganna. Enda skal jeg lýsa yfir því 
fyrir mína hönd, og enda mun það álit 
margra í Framsóknarflokknum, að þá 
breytingu beri að gera, svo fljótt sem 
auðið er, á aðalskipulagi samvinnufje- 
laganna, að samábyrgðin milli fjelag- 
anna verði leyst innan Sambandsins, og 
í sambandi við það mætti taka til athug- 
unar aðrar smærri breytingar á lögun- 
um í heild sinni.

pað skal tekið fram, að þessi skoðun 
mín byggist ekki á því, að jeg áliti kaup- 
fjelögin svo fjárhagslega illa stödd, enda 
er það á allra vitorði, að þrátt fyrir alt, 
sem á hefir dunið í viðskiftaheiminum, 
eru kaupfjelögin þó betur stödd fjár- 
hagslega en flest önnur verslunar- 
og framleiðslufyrirtæki, og er það að 
vonum, því áhættan er hjer minni, enda 
hafa kaupf jelögin unnið sjer og þjóðinni 
^tórgagn, með því að versla nær ein- 
göngu með nauðsynjavörur, síðan hrun- 
ið skall á.

Frv. á þskj. 91, virðist í fljótu bragði 
mjög meinlaust, og jeg geri ráð fyrir 
því, að sumir þeir, er að flutningi þess 
stóðu, hafi litið svo á, að það skaðaði á 
engan hátt kaupf jelögin, en þegar dýpra 
er litið, kemur það berlega fram, að 
þetta er skaðlegt fjelagsskapnum.

1 fyrsta lagi, eins og jeg áður hefi 
minst á, sakir þess, að það mundi veikja 
lánstraust kaupf jelaganna og Sambands- 
ins. Árásin, sem minst hefir verið á, 
hefir borist í útlend blöð. Á sama hátt 
mætti bera þessa breytingú í erlend blöð, 
og myndu andstæðingar kaupfjelags- 
skaparins ekki kynoka sjer við að telja 
þessa lagabreytingu veikja hann, enda 
tel jeg að svo sje. Með þessari lagabreyt- 
ingu er gengið í sömu átt og andstæð- 
ingar kaupfjelaganna einmitt vilja, og 
það er, að kljúfa fjelagsskapinn í fleiri

og fleiri sjálfstæðar heildir. pað viljum 
við ekki; við viljum hafa hvert kaupfje- 
lag fyrir sig sem voldugast og sterkast.

Hvað vakir fyrir kaupfjelagi }?ví, sem 
hjer á hlut að máli, er mjer ekki ljóst. 
Við skulum segja, að í því fjelagi væru 
4 deildir, A, B, C og D, og f jelagið kæmi 
fram sem fjelagsheild út á við. D-deild- 
in gæti ekki staðið í skilum, þá gæti 
fjelagið gengið að öllum fjelagsmönn- 
um í þeirri deild, en reyndust þeir „in 
solidum“ ekki borgunarmenn fyrir 
skuldbindingum sínum, þá lenti tapið 
á fjelaginu í heild sinni. Hefðu deild- 
irnar aftur á móti ekkert sameiginlegt 
nema ábyrgðarlausan kaupfjelagsstjóra, 
þá væri hver deild kaupfjelag út af 
fyrir sig, en það tel jeg ekki heppilegt, 
eins og jeg hefi áður á minst.

Jeg þykist nú hafa með þessu svarað 
hv. frsm. meiri hl. (MG). Fæ jeg ekki 
sjeð, að nein refsing á þetta kaupfjelag, 
sem um ræðir, sje falin í því að fella 
frv., enda vakir það ekki fyrir mjer. 
Ef þeir vilja ineð þessu kljúfa fjelags- 
skapinn, þá þeir um það, en við getum 
ekki gengið inn á þá braut, að fara neitt 
að hrófla við f jelagsakpnum, því það 
er hættulegt. Hv. frsm. meiri hl. (MG) 
vildi fá ákveðið svar um það, hve nær 
samábyrgðin verði leyst upp, en það 
segir sig sjálft, að oss er ómögulegt að 
segja til þess, hve nær það verður.

Yfirleitt lítur minni hlutinn svo á, að 
ástæðurnar með frumvarpinu sjeu harla 
veigalitlar, en hins vegar svo margt og 
mikið, sem mælir með því, að það verði 
felt, sjerstaklega eins og nú standa sakir. 
Við væntum þess því fastlega, að hv. 
deild leggist á móti því, og sjerstaklega 
væntum við þess, að þeir hv. þingmenn, 
sem greiddu samvinnulögunum atkvæði 
sitt, ljái ekki þessu frv. fylgi sitt.
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Ingólfur Bjarnarson: Jeg verð að segja 
það, að mjer kom það næsta undarlega 
fyrir sjónir, er jeg sá þessa breytingu 
á samvinnulögunm, sem hjer liggur fyr- 
ir, á þskj. 91, borna fram samkv. ósk 
og fyrirlagi Kaupfjelags Borgfirðinga. 
Mjer þótti furðu gegna, að nokkurtkaup- 
fjelag í landinu skyldi bera breytinguna 
fram, vegna þess, að jeg lít svo á, að 
það sje augljóst, að ef kaupfjelögin taka 
hana upp í lög sín, mundi það óhjá- 
kvæmilega hafa í för með sjer meiri eða 
minni lántraustsmissi fyrir þau, þar sem 
breytingin kippir í burtu því ákvæði, er 
samvinnulögin krefjast nú, að fje- 
lagsmenn, allir sem einn, ábyrgist skil- 
semi fjelags síns út á við.

Og jafnvel þó fjelögin breyttu ekki 
lögum sínum eða samþyktum í þá átt, 
sfem frv. bendir til, mundi samvinnu- 
fjelagsskapurinn í landinu tapa að 
nokkru trausti erlendra viðskiftavina, 
þegar þeir sæju, að samvinnulöggjöfin 
í landinu heimilaði slíka burtfelling 
ábyrgðarákvæðanna, sem hjer ræðir um.

petta held jeg öllum hljóti að vera 
ljóst, enda liggur óbein viðurkenning 
þess í greinargerð frv., þar sem mjer 
skilst, að gert sje ráð fyrir, að breyting- 
in muni ólíklega verða tekin upp 
af samvinnufjelögunum. Hið sama kom 
í ljós hjá hv. flm. (Pp) við 1. umr. 
Hann sagðist vonast eftir, að 
þessi breyting þurfi ekki að skaða sam- 
vinnufjelög'in alment, og ef hún væri 
óbeppileg, mundu önnur f jelög ekki taka
hana upp.

En hvað er það þá, sem á að vinnast 
við frv.? pað hefir enn ekki verið upp- 
lýst. pví hefir verið haldið fram, að 
breytingin væri Kaupfjelagi Borgfirð- 
*nga nauðsynleg, en það hefir verið sagt 
með almennum orðum, en ekki verið

rökstutt eða sýnt fram á, í hverju sú 
nauðsyn væri fólgin, Og í viðtali mínu 
um málið við hv. flm. (Pp), fjekk jeg 
ekki aðra grein gerða fyrir því en þá, 
að Borgfirðingar teldu mjög þýðingar- 
mikið fyrif sig að fá þessu breytt. En 
jeg verð að álíta, að sú skoðun hljóti að 
vera af misskilningi sprottin og fram 
komin af athugaleysi. Enda óskiljan- 
legt, að þessu kaupfjelagi sje svo öðru- 
vísi háttað en öðrum samvinnuf  jelögum, 
að því sje t. d. ekki nauðsynlegt að afla 
sjer lánstrausts með skipulagi sínu.

En enda þótt ástæður Kaupfjelags 
Borgfirðinga væru í þessu efni sjerstak- 
ar eða frábrugðnar öðrum samvinnu- 
fjelögum, þá tel jeg samt ekki rjett að 
breyta samvinnulöggjöf landsins aðeins 
með hag þessa fjelags eins — verulegan 
eða ímyndaðan, -— fyrir augum, ef það 
miðaði fjelögunum alment til skaða, svb 
sem jeg hefi fært rök fyrir, að eigi sjer 
stað um þessa breytingu.

í nefndaráliti meiri hlutans er þvi 
lialdið fram, að þessi ráðgerða breyting 
snerti í engu grundvöll samvinnustefn- 
unnar. petta er ekki rjett. Breytingin 
stefnir að minni hyggju beinlínis að því 
að nema í burtu þann siðferðilega og 
fjárhagslega grundvöll samvinnufjelags- 
skaparins, sem reynst hefir traustasta 
stoð hans gegnum alla starfsemi hans 
hjer á landi frá fyrstu byrjun og braut- 
ryðjendur og forvígismenn stefnunnar 
h.afa jafnan lagt mesta áherslu á, sem 
sje sú skýlausa og ákveðna stefna, að 
standa í fullum skilum til hins ítrasta 
á öllum skuldbindingum sínum út á við. 
Og þetta er að minni hyggju aðaleðlis- 
munurinn á samvinnufjelögum og 
hlutaf jelögum með takmarkaðri ábyrgð, 
og má því fyrir engan mun nema burt 
úr samvinnulöggjöfinni.
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Pjetur pórðarson: Jeg verð að biðja 
hv. deildarmenn að veita því athygli, 
og jeg legg sjerstaka áherslu á það, að 
þetta frv. fellir ekki niður eitt einasta 
orð í samvinnulögunum, þótt sumir and- 
stæðingar þess virðist halda því fram og 
telja það ískyggilega hreytingu. pað 
ætti þó að vera nægilega ljóst, að frv. 
fer ekkí fram á neitt annað eða meira 
en nokkurskonar undanþágu frá aðal- 
ákvæði 2. liðs 3. gr. laganna samskonar 
undanþágu og nú er í sömu grein, en 
aðeins bundin við aðrar tegundir fje- 
laganna en kaupfjelög. petta bið jeg 
menn að gera sjer ljóst, áður en jeg 
sný mjer að aðalatriðunum.

Athugi maður nefndarálit minni hlut- 
ans, sjer maður, að ástæðurnar, sem 
það byggist á, eru í þrem meginþáttum. 
það er þá fyrst, að breytingin hafi í 
för með sjer lánstraustsmissi og' álits- 
hnekki fyrir kaupfjelögin og Samband- 
ið. En hvernig má það ske? Meginþorri 
kaupfjelaganna er í Sambandinu; í því 
eru öll elstu og bestu fjelögin, þau, sem 
hafa stofnað það og haldið því við, og 
öll hafa þau hina alfullkomnustu sam- 
ábyrgð. Hv. þm. S.-p. (IngB) taldi þetta 
skipulag hafa reynst traustasta stoð fje- 
lagsskaparins og hjelt því fram, eins og 
líka hv. 1. þm. Rang. (GunnS), að með 
þessari breytingu væri verið að kippa 
henni undan samvinnufjelagsskapnum. 
Hvað mikið sje hæft í þessu, er eftir að 
sanna. Mjer er óhætt að fullyrða það, 
að engum þeirra, sem að þessu frv. 
standa, hefir dottið í hug að veikja með 
því grundvöll þessa fjelagsskapar, og 
enginn þarf að hugsa sjer, að hann geti 
talið mjer trú um það, að lánstraust 
kaupfjelaganna sje svo veikt, að því sje 
hætta búin af þessari litlu undanþágu. 
Og sje svo, sem jeg helst vil trúa, að

Alþt. 1923, C. (35. löggjafarþing).

breyting sú, sem farið er fram á með 
frv., veiki á engan hátt kaupfjelögin í 
Sambandinu, — og það hefir ekki verið 
skýrt frá því enn þá, hvemig það mætti 
verða, — þá finst mjer einkennileg og 
harla ósamræmileg í sjálfri sjer sú mót- 
spyrna, sem komið hefir fram gegn frv. 
þessu. Og þegar þess er gætt, að annar 
þáttur minni hl. nefndarálitsins telur 
ábyrgðarhættuna lítið minka við breyt- 
inguna, þá er ekki nema um tvent að 
gera; annaðhvort er þessi fullyrðing 
minni hl. röng eða undanþágan — 
þó að lögum yrði — fjarri því að vera 
eftirsóknarverð, alment sjeð, og þar með 
engin hætta á ferðum fyrir allan þorra 
kaupfjelaganna nje Sambandið.

Jeg get því ómögulega sjeð, að það 
yrði á nokkurn hátt til þess að veikja 
lánstraust fjelaganna, þótt þessi undan- 
þága væri leyfð. Mjer finst það vera 
fjarstæða að ætla það, að fjelög þau, 
sem í Sambandinu eru, rjúki þegar upp, 
til þess að breyta því skipulagi, sem þau 
álíta nú sína styrkustu stoð, ef þessi 
undanþága, — sem í lögunum er leyfð 
framleiðslufjelögunum o. fl., — næði 
einnig til kaupfjelaga.

Borgfirðingar hafa í 20 ár reynt hvort- 
tveggja þetta skipulag, sem hjer er um 
að ræða, og reynslan hefir kent þeim 
það, að betra er að vera laus við alls- 
herjarsamábyrgðina, þar sem það m. a. 
hefir sýnt sig, að einstökum mönnum 
hefir verið mögulegt að gera fjelögun- 
um skaða í skjóli hennar.

Loks vil jeg athuga nokkuð þriðja 
þáttinn í áliti hv. minni hluta. Hann seg- 
ir m. a., að breyta þurfi í náinni framtið 
ýmsum ákvæðum samvinnulaganna og 
þar á meðal þessu um samábyrgðina. 
petta er merkilegt atriði i álitinu, því 
með því er algerlega fengin viðurkenn-

16
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ing fyrir því frá sambandsmönnum 
sjálfum, að breytingin eða viðaukinn, 
sem við förum fram á, sje nauðsynleg 
og rjett í sjálfu sjer, en aðeins beri á 
milli um það, hve nær eigi að breyta. 
En úr því svona er nú, að viðurkend er 
nauðsynin, virðist mjer það bera vott 
um nokkuð mikla einþykni, eða hvað 
á að kalla það, að standa á móti undan- 
þágunni, ekki síst þegar hún kemur fram 
frá stóru og góðu fjelagi, sem hefir 
langa reynslu í þessu efni að baki sjer. 
því það er ekki nema sjálfsögð sann- 
girni, að það fjelag fái að starfa undir 
því skipulagi, sem það telur heppileg- 
ast og tryggast, þegar því er jafnframt 
svo varið, að það getur á engan hátt 
verið öðrum til meins eða miska. Jeg 
vil þess vegna alveg víkja frá mjer 
þeim ummælum, sem hjer hafa kom- 
ið fram um það, að þetta frv. sje á 
nokkurn hátt fram komið til þess í 
einu eða neinu að halla á Sambandið. 
Og það er ómögulegt að sanna það með 
nokkurri sanngirni eða nokkrum rök- 
um, að Sambandið mundi bíða minsta 
tjón af þessari undanþágu. petta er 
þvert á móti fram komið til þess að 
gefa þeim fjelögum, sem þess óska, en 
öðrum ekki, — því engan á að þvinga 
til nokkurs hlutar —, gefa þeim færi á 
því að þroskast eftir því, sem þau sjálf 
álíta best. Samvinnuhreyfingin er svo 
holl og góð, að það er sjálfsagt að 
gera engar ráðstafanir um skipulag 
hennar, sem fælt geti menn frá henni 
á nokkum hátt, þegar að öðru leyti er 
hyggilega frá öllu gengið, eins og hjer 
er, og margra ára reynsla er fyrir í 
Kaupfjelagi Borgfirðinga. J?að er líka 
alkunnugt, að sum kaupfjelög hafa ekki 
viljað ganga í Sambandið, af því að þau 
hafa ekki getað sætt sig við samábyrgð-

arskipulagið. En þeir menn eiga auð- 
vilað eins mikinn rjett á sjer og hinir, 
sem eru með Sambandinu og núverandi 
skipulagi þess. Jeg skal svo ekki fjöl- 
yrða um þetta meira að sinni, en vænti 
þess, að þessu frv. verði vel tekið af 
samvinnuvinum, hvort svo sem þeir 
vilja sjálfir búa undir þessu skipulagi 
eða ekki, þvi að jeg vænti, að þeim skilj- 
ist það, að hjer er um að ræða sann- 
girniskröfu, sem mörgum getur orðið 
til góðs. og til styrktar samvinnustefn- 
unni, en engum til skaða.

Björn Hallsson: pað mætti kannske 
segja, að óþarft væri að ræða þetta mál 
mikið, því atkvæðagreiðslan mun lítið 
breytast fyrir því, fremur venja er til. 
En úr því að málið er komið á dagskrá 
á annað borð, ætla jeg að segja um 
það örfá orð, til viðbótar því, sem-hv. 
frsm. minni hl. (GunnS) tók fram i 
framsöguræðu sinni. Jeg ætla að ræða 
um frv. eins og það liggur hjer fyrir 
og gera sem minsta útúrdúra. Jafnframt 
vil jeg taka það fram, að jeg mun ekki 
taka hjer þátt í umræðum, og þó síður 
innleiða þær, um árásir, sem flugrit eitt 
gerði á samvinnufjelögin síðastliðið 
haust, illu heilli. Læt jeg hlutaðeigend- 
ur um þær deilur og tel ekki rjett, fyrir 
mitt leyti, að fara út í þá sálma hjer. 
Enda gefur frv. þetta í raun og veru 
ekki tilefni til þess.

Jeg skal svo byrja á nokkrum atrið- 
um, sem ræða hv. þm. Mýra. (Pp) gaf 
tilefni til. Hann mintist fyrst og fremst 
á það, að hann skildi ekki afs,töðu okk- 
ar sem samvinnumanna, þegar við vær- 
um á móti máli eins og þessu. Hann 
sagði þetta einnig út frá þeirri fullyrð- 
ingu sinni, að hjer væri ekki um að 
ræða neina breytingu á samvinnulög-
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unum. En þetta er alveg rangt, hjer er 
einmitt fariS fram á að breyta lögun- 
um. Jeg er á móti þessari breytingu af 
þvi, að jeg þori ekki að breyta lögun- 
um nú sem stendur í þá átt að lina á 
ábyrgðinni, vegna lánstrausts Sam- 
bandsins og kaupfjelaganna yfirleitt. 
Getur öll linun í þá átt orðið til þess 
að spilla fyrir fjelögunum nú sem 
stendur, þar sem öll meðul, leyfileg og 
jafnvel óleyfileg eru nú notuð til þess 
að koma þeim fyrir kattarnef. petta er 
bein breyting á lögunum, þar sem farið 
er fram á, að ábyrgðin þurfi ekki að 
gilda nema innan hverrar deildar. Get- 
ur eftir því heilt fjelag leyst upp í jafn- 
mörg fjelög og deildir þess eru. Ákvæð- 
inu um ábyrgðirnar hefir verið haldið 
mjög á lofti í árásum þeim, sem nú 
upp á síðkastið hafa verið gerðar á Sam- 
bandið og samvinnuhreyfinguna.

Jeg ætla ekki neitt að draga taum 
ótakmörkuðu ábyrgðarinnar milli fje- 
laganna, sem í Sambandinu eru. Jeg er 
henni ekki hlyntur, eins og hún er. En 
nú sem stendur sje jeg ekki fært að lina 
á henni. pessi skoðun á ábyrgðum er 
eldri hjá mjer og mörgum öðrum sam- 
vinnumönnum en flugrit það, sem gefið 
var út í haust um þetta efni. Var þetta 
ádagskrá samvinnumanna áfundi þeirra 
í vor og myndi að likindum hafa kom- 
ist hljóðalaust fram, ef þessi árás á láns- 
traust Sambandsins hefði ekki komið 
fram. En það gefur að skilja, að áríð- 
andi er, að lánardrotnar kaupfjelag- 
anna sjeu rólegir og segi ekki upp 
skuldum, svo mikill hluti landsmanna 
sem eru í kaupfjelögunum. Er því nauð- 
ugur einn kostur, að fara varlega í all- 
ar breytingar á samvinnulögunum, 
vegna lánsstofnananna og hins erfiða 
tíma, sem yfir stendur. En þegar jeg

tala um erfiðleika í þessu sambandi, er 
þar í rauninni ekki um annað eða meira 
að ræða en allir aðrir hafa átt við að 
búa í verslun og viðskiftum á síðustu 
árum. Og þar sem talað er um það, að 
kaupfjelögin hafi sgfnað skuldum og 
komið á skuldaverslun og brotið þar 
með grundvallarstefnu sína, þá, að 
versla skuldlaust, þá er þetta líka rang- 
fært og snúið á verra veg. Fjelögin hafa 
htið rekstrarfje, nema með ábyrgðum 
fjelagsmanna, en verða að sæta banka- 
lánum, og það eitt er það, sem um er 
að ræða í þessu sambandi, og ætti það 
ekki að vera hættulegra eða meiri frá- 
gangssök fyrir kaupfjelögin en aðra. 
Hins vegar hafa nú allir landsmenn, 
eða flestir, tapað á þessum seinustu og 
verstu tímum, og er það ekki neitt und- 
arlegt, þótt fjelögin hafi orðið fyrir 
þessu líka og safnað skuldum. En von- 
andi fer nú að rætast úr aftur, og ból- 
ar meira að segja nú fyrir því, og kom- 
ast þá fjelögin á rjettan kjöl aftur, og 
að því verður að stefna af öllum mætti.

pótt svo færi ekki, sem þó er líklegt, 
að fleiri fjelög fetuðu hjer í fótspor
Kaupfjelags Borgfirðinga, þá væri samt 
með þessu veitt heimild til slíkrar und- 
anþágu, en það eitt myndi undir eins 
hafa traustveikjandi áhrif og stuðla að 
því að losa um kaupfjelagsskapinn yfir- 
leitt.

Jeg skil vel ástæður þess háttv. þm., 
sem flytur frv. Hann hefir ekki verið i 
Sambandinu og vill ekki vera þar, en 
óskar hins vegar eftir að fá að njóta 
þeirra hlunninda og rjettinda, sem sam- 
vinnulögin veita. En það liggur við að 
mig furði á þessari stygð háttv. þm. við 
samábyrgð innanfjelags. Jeg veit ekki 
til, að Kaupfjelag Borgfirðinga hafi 
nokkurn tíma haft sameiginlega ábyrgð
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innan fjelagsins, og þó er jeg ekki viss 
um, að hagur þess sje yfirleitt nokkuð 
betri en hinna, sem henni eru bundin. 
Og hvað bankana áhrærir, þá veit jeg 
ekki til þess, að þeir hafi enn þá tapað 
neitt á Sambandinu eða öðrum kaup- 
fjelögum með fjelagslegri samábyrgð, 
og væri betur, að sama mætti segja um 
suma stórkaupmennina og „spekúlant- 
ana“ og ýmsa, sem við þá hafa skift.

Hv. flm. (Pp) hneykslaðist á því, er 
minni hl. tekur fram í nál., að hann 
telji æskilegast að sameiginlega ábyrgð- 
in sje takmörkuð í framtíðinni, en ekki 
að svo stöddu. Hún er ekkert hneyksl- 
unarefni. Við viljum sæta heilbrigðum 
líma og ástandi til að kippa þessu í 
rjett lag, en ekki hrapa að því á óhent- 
ugum tíma. pað er aðeins þetta, sem 
skilur á milli, að við viljum bíða betri 
tíma og taka allar breytingar á sam- 
vinnulögunum fyrir í einu. pess vegna 
verð jeg að vera á móti þessu frv. nú. 
//

Frsm. minni hl. (Gunnar Sigurðs- 
son): Jeg hefi ekki mikla „praktiska“ 
þekkingu á þessum málum, enda hefi 
jeg ekki starfað neitt i kaupfjelögum, 
en jeg vil þó ræða málið lítið eitt frá 
lögfræðilegu og almennu sjónarmiði. 
pað hafa nú tveir kaupfjelagsstjórar 
talað í málinu og tekið í sama streng- 
inn og jeg, og ættu þeir þó að hafa 
nokkra sjerþekkingu á þessum efnum. 
Get jeg því slept að tala um það, sem 
þeir tóku fram, en snúið mjer að þeirri 
hliðinni, sem mjer er kunnari.

Jeg vil þá fyrst taka það fram, að 
mjer þóttu rök hv. flm. (Pp) heldur 
veigalítil og ekki alveg laus við mót- 
sagnir. Hann margtók það fram, að ekki 
væri meiningin með frv. ,að hagga neitt 
við grundvelli samvinnulaganna. pað

var undarlegt. Jeg sje þó ekki betur en 
hjer sje um að ræða nokkurskonar und- 
anþágu frá eiriu aðalákvæði laganna. 
pað er rjett hjá honum, að hægt er að 
leysa hvert kaupfjelag upp í deildir. En 
jeg tel það ekki heppilegt, af þeim rök- 
um, sem jeg tók fram áðan, og nenni 
jeg ekki að færa þau sömu rök aftur, 
enda er það ekki vani minn. Hv. flm. 
(Pp) sagði, að sumar deildir Kaupfje- 
lags Borgfirðinga hefðu skaðast á ein- 
stöku mönnum innan þeirra. En hann 
gleymdi að taka það fram eða sanna 
það, að þetta hefði ekki orðið, ef sam- 
eiginleg ábyrgð hefði ekki verið. pað 
voru þau rök, sem jeg saknaði.

pá var hv. flm. (Pþ) eitthvað að 
rugla í því, að við hefðum lýst yfir því, 
að við vildum takmarka ábyrgðina 
eins fljótt og auðið væri innan kaup- 
fjelaganna. petta gat hann ekki skilið, 
að ekki er sama hvernig samábyrgð- 
inni er háttað. pað ætti þó að vera ljóst, 
að hættuminna er fyrir menn, sem 
þekkja vel fjárhag hver annars, að 
ábyrgjast hver fyrir annan, heldur en 
að ganga í ábyrgðir fyrir menn, sem 
þeir hafa hvorki sjeð nje heyrt. Af 
þeirri sök verður það óhyggilegt, að kaup- 
fjelögin sjeu í ábyrgð hvert fyrir annað, 
Aftur á móti tel jeg rangt, að ábyrgðin 
inn á við verði klofin, og því ekki rjett 
að skifta kaupfjelögunum niður i smá- 
deildir.

Háttv. flm. kvað Sambandinu énga 
hættu búna af þessari breytingu, sem 
frv. gerir ráð fyrir. Ef svo er, þá er það 
af því, að hin kaupfjelögin kæra sig 
ekki um breytinguna. Og sje því þannig 
varið, að Kaupfjelag Borgfirðinga einu 
saman sje það kappsmál að koma þessu 
fram, þá sje jeg ekki betur en að heppi- 
legasta lausnin verði að búa til sjerstaka
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undanþágu fyrir þetta kaupfjelag. pví 
hvaða ástæða væri til að breyta þess- 
um lögum á þennan hátt, þegar auð- 
sætt er, að ekkert annað kaupfjelag 
kærir sig um breytinguna?

Pjetur Ottesen: Jeg skal ekki lengja 
mikið umr. nje blanda mjer í þær deil- 
ur, sem hjer hafa orðið milli hv. flm. 
(Pp) annars vegar og hins vegar hv. 
frsm. minni hl. (GunnS) og fleiri, sem 
mæla gegn frv. Háttv. flm. hefir svar- 
að til fulls þeim mótbárum, sem fram 
hafa komið, og þá um leið ræðu háttv. 
siðasta ræðumanns, sent var aðeins end- 
urtekning fvrri ræðu hans. Jeg þarf því 
ekki að bæta neinu við málsvörnina, en 
ætla einungis að segja nokkur orð um 
málið alment.

Frv. þetta er borið fram af þvi, að 
kaupfjelagsmenn' í Borgarfjarðarhjer- 
aði telja þennan samvinnugrundvöll 
hagkvæmastan og að á þennan hátt 
náist best það takmark að grundvallá 
og efla fjárhagslegt sjálfstæði fjelags- 
manna. Með þessu — að hafa sam- 
eiginlega ábyrgð innan hverrar deildar, 
en að ábyrgðin sje ekki víðtækari — 
líta þeir svo á, að girt sje fyrir, að hver 
deild um sig stofni til stærri skuldar á 
ári hverju en hún er borgunarmaður 
fyrir. Innan þessa þrönga hrings eða tak- 
marka hverrar deildar þekkir hver ann- 
an og hvers annars f járhag og gjaldþols- 
möguleika. peir ganga að því vitandi 
vits, að hver beri þar ábyrgð fyrir ann- 
an, og geta því ekki syndgað upp á náð- 
ina i skjóli þess„ að aðrir úti í frá beri 
ábyrgðina jafnframt þeim. petta fyrir- 
komulag girðir, svo vel sem unt er, 
fyrir þennan ljettúðaranda og siðferð- 
isbrest, sem hefir bólað svo mjög á á 
seinni timum, að stofna til skulda og

kæra sig kollóttan um, hvort skuldin 
verði endurgreidd, reyna bara að varpa 
skuldum sínum ásamt áhyggjunum yfir 
á annara herðar. Með þessu er og fyrir- 
bygt, eins vel og unt er, að deildimar 
komist í fjárþrot eða vanskil við fje- 
lagið, sem andstæðingar frv. eru að 
ota sem vopni gegn þessari breytingu, 
til að vekja tortryggni á henni. Tel jeg 
°g hjer með svarað fyrirspum hv. þm. 
S.-p. (IngB) um það, hvað vinnist með 
þessu frv.

Borgfirðingar byggja ekki trú sína á 
þessu fyrirkomulagi á tómum hugar- 
burði eða getgátum. peir byggja hana 
á margra ára reynslu. Kaupfjelag Borg- 
firðinga hefir nefnilega lifað öll sín 
uppgangs- og blómaár undir þessu fyr- 
irkomulagi og varð þess aldrei vart, að 
neinn hörgull væri á lánstrausti, hvorki 
hjá bönkum nje útlendum viðskifta- 
mönnum. En siðan slept var tökum í 
fjelaginu á þessu öryggisfyrirkomu- 
lagi, hefir tekið að halla undan fæti 
hjá fjelaginu.

Með því að þetta hefir nú gefist svo 
Borgfirðingum, þá leita þeir nú til lög- 
gjafarvaldsins, í trausti þess, að það sje 
fúst að greiða götu alls, sem eykur vel- 
megan þjóðfjelagsins og tryggir ein- 
staklingum þess fjárhagslegt sjálfstæði. 
peir óska eftir því, að þeim sje leyft að 
njóta þeirra hlunninda, sem samvinnu- 
fjelagálögin veita, þótt þeir starfi á þess- 
um grundvelli, sem þeim hefir reynst 
heppilegastur og er hugþekkastur og 
þeir telja affarasælastan fyrir viðrjett- 
ing efnalegs sjálfstæðis og hagsæld 
hjeraðsins. Og jeg verð að vænta þess, 
að háttv. Alþingi láti ekki á sannast, 
að það misskilji hlutverk sitt, sem það 
gerði, ef 'það brigði nú fæti fyrir frv. 
þetta. pví með þessu frv. er ekki gengið
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á rjett nokkurs manns eða fjelags í 
landinu eða beitt neinni kúgun eða vald- 
boði gegn þeim, er hafa vilja það fyrir- 
komulag, sem nú er. petta fjelag telur 
bara þetta fyrirkomulag best og hag- 
kvæmast og æskir því að fá að haga 
sjer samkvæmt því. Svo yrði þá líka 
um önnur fjelög, sem kynnu að hallast 
á sömu sveifina, en það mundu þau 
ekki gera, nema þau sæu sjer betur 
borgið á þann hátt. þau, s,em aftur á 
móti vildu byggja áfram á sama grund- 
velli, sem nú er, og hafa trú á honum, 
mundu í engu hvika þar frá. Jeg get 
því ekki betur sjeð en að sá ótti, sem 
hjer kemur fram hjá mönnum við það, 
að þetta mundi valda svo miklu losi á 
fjelagsskapnum yfir höfuð og veikja 
hann, sje með öllu ástæðulaus. pað virð- 
ist yfirleitt lítil ástæða til að taka sjálfs- 
ákvörðunarrjett af mönnum í sjikum 
efnum, sem þessum, eða vilja kaupa 
menn til að ganga undir ákvæði, sem 
þeir telja starfsemi sinni skaðleg, enda 
hefir sjaldnast gefist vel, ef svo hefir 
verið gert.

Jeg vil svo að síðustu geta þess, að 
jeg tel ástæðulaust og allsóviðeigandi 
af hv. frsm. minni hl. (GunnS) að vera 
að blanda inn í þessar umr. þeim rit- 
deilum, sem urðu um kaupfjelagsskap- 
inn í blöðum og flugritum á síðastliðnu 
hausti. pað er fjarri því, að þetta frv. 
sje fram komið af illum hug til kaup- 
fjelagsskaparinsð eins og háttv. þm. 
var nú hálft um hálft að dylgja með, 
heldur er það, eins og áður hefir verið 
fram tekið, komið fram af því, að Borg- 
firðingar telja þennan samvinnugrund- 
völl tryggastan og bestan. petta eitt, að 
reynsla Borgfirðinga hefir sýnt, að með 
þessu fyrirkomulagi hefir verið best 
trygður fjárhagur fjelagsins, og þá um

leið lánstraust þe&s, bæði út á við og 
inn á við, það eitt er nægilegt til að sýna 
rjettmæti þessarar breytingar og hvað 
þær ástæður, sem andstaðan gegn frv. 
eru bygðar á, eru nauða veigalitlar og 
lítils virði.

Ingólfur Bjamarson: Jeg skal lofa því 
að þreyta ekki háttv. deild með langri 
ræðu. Jeg vildi aðeins gera litla athuga- 
semd við það, sem hv. þm. Borgf. (P- 
0) sagði um deildafyrirkomulagið. Mjer 
skildist á honum, að þetta frv. lyti að 
því að koma á því fyrirkomulagi og 
hlynna að því/ En þetta er villandi; 
deildafyrirkomulagið er hið elsta skipu- 
lag samvinnufjelaganna hjer á landi, 
sem hefir reynst mjög vel. En með frv. 
þessu er gerð veruleg tilraun til að stór- 
spilla því. Að því er jeg veit best, eru 
kaupfjelögin í pingeyjársýslu elst hjer 
á landi, og fjelagsskapur þeirra ein- 
mitt bygður á þessu skipulagi: deildum, 
sem hafa innbyrðis ábyrgð, en ábyrgj- 
ast svo fyrir fjelagið í heild að auki. 
petta frv. fer aðeins fram á að fella 
burt fjelagsábyrgðina, og tel jeg það 
mjög óheppilegt. pað er auðsætt, að ef 
ábyrgðaákvæðin út á við eru numin 
burt, þá er lánstrausti fjelaganna hætta 
búin. En miðar hins vegar á engan hátt 
lil tryggingar því, að hver deild fari var- 
legar í stofnun skulda en ella, eins og 
hv. þm. Borgf. (PO) vildi gefa í skyn. 
pað er blekking, sem enga s,toð hefir i 
breytingartillögunni, .eins og öllum er 
auðsætt.

Hv. þm. Borgf. (PO) kvaðst hafa 
svarað spurningu minni áðan, hvað 
meint væri með frv., með því, hvað 
deildafyrirkomulagið sje heppilegra en 
hitt. petta er sagt út í hött. Jeg er enn 
jafnnær sem áðan og sje ekki, að það
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sje neitt heppilegra , þótt numin sje burt 
ábyrgðin út á við, nema síður sje. Trygg- 
ing fjelagsins gagnvart deildunum er 
sú sama eftir sem áður. Varfærni deild- 
arinnar verður sjáanlega síst minni, 
þótt deildarmenn beri líka ábyrgð á öll- 
um skuldbindingum fjelagsins.

Mjer kom dálítið kynlega fyrir, að 
mjer skildist á hv. þm. Borgf. (PO), að 
Kaupfjelag Borgfirðinga hafi haft ótak- 
markaða ábyrgð. Jeg held því fram, að 
það hafi aldrei haft hana,og leyfi mjer 
þess vegna að skoða umsögn þm. um 
þetta atriði dálítið villandi.

pað, sem er um að ræða í þessu frv., 
er ekki það, hvort heppilegt skuli telj- 
as,t að skifta fjelögunum í deildir, held- 
ur hitt, að losa deildirnar við ábyrgð- 
ina fyrir fjelögin. Tel jeg það stórt tap, 
ef þetta væri innleitt, því ef svo væri, 
þá stæði öllum opið að taka það upp. Og 
þólt svo færi, að fjelögin glæptust ekki 
á að taka það upp, þá er jafnóviðfeldið 
að setja slíka heimild i samvinnulögin.

Pjetur Ottesen: Hv. þm. S.-p. (Ing- 
B) hefir nú aftur risið upp til andmæla 
þessu frv.

I þessari ræðu viðurkennir hv. þm. 
þó heilbrigði og gagnsemi deildafyrir- 
komulagsjns og sagði, sem rjett er, að 
það væri hið elsta skipulag samvinnu- 
f jelaganna hjer á landi, og skildist mjer 
á honum, að Kaupfjelag þingeyinga 
mundi halda deildafyrirkomulaginu 
enn. En háttv. þm. telur það villandi 
hjá mjer, að þessi breyting, sem hjer 
er farið fram á að gera á samvinnu- 
lögunum, sje til þess að hlynna að 
deildafyrirkomulaginu.

Að háttv. þm. kemst að þessari nið- 
urstöðu eða sjær þessu fram, hlýtur að 
stafa af því, að hann annað tveggja ger-

ir sjer ekki ljósa grein fyrir því, á hvern 
hátt deildafyrirkomulagið veitir kaup- 
fjelagsskapnum þá tryggingu, sem hann 
þó viðurkennir, að það geri, hvort það 
er í þessu fyrirkomulagi, sem verkar 
þannig, eða hann vitandi vits gengur á 
snið við það af ofurkappi þvi, sem virð- 
ist í það lagt að koma þessu máli fyrir 
kattarnef.

Eins, og jeg tók, að jeg held, fullljóst 
fram áðan, er aðalkosturinn og ávinn- 
ingur við deildafyrirkomulagið með 
sameiginlegri ábyrgð, sem takmarkast 
við hverja deild fyrir sig, sá, að þá er 
það svo vel trygt, eða hyggilega um 
það búið, að enginn einstakur fjelags- 
maður stofnar til meiri úttektar eða 
skuldar við fjelagið en hann sje fær um 
að endurgreiða eða standa full skil á 
á rjettum tíma. Og slík viðskifti eru 
vitanlega grundvöllur heilbrigðs, og far- 
sæls fjelagsskapar. Innan þessa þrönga 
hrings þekkir hver annan og hver ann- 
ars hag, og þetta skapar samvinnu og 
samúð milli meðlima deildarinnar, til 
þess að styðja hver annan og hjálpa hver 
öðrum með ráðum og dáð, til þess að 
standa við skuldbindingar sínar við fje- 
lagið, og með þessu fyrirkomulagi er 
ekki um aðrar skuldbindingar að ræða 
en þær, sem stofnað er til á skynsam- 
legan hátt. En sje aftur sameiginleg 
ábyrgð innan alls fjelagsins, eða ótak- 
mörkuð samábyrgð, eins og samvinnu- 
lögin gera ráð fyrir, er sú raunverulega 
trvgging, sem deildafyrirkomulaginu 
fylgir, og sá upphaflegi tilgangur með 
því mjög skertur, alvarlega skertur, og 
það í verulegustu grundvallaratriðum 
viðskiftanna.

Að halda því fram, eins og hv. þm. 
gerði, að þetta sje blekking hjá mjer, 
þrátt fyrir það, þótt hægt sje að benda
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á ótvíræða reynslu í þessu efni, er vand- 
ræðafyrirsláttur og ekkert annað en 
óbein viðurkenning á því, að þm. lætur 
sjálfur teymast af ímynduðum ávinningi 
af hinni ótakmörkuðu samábyrgð.

En svo jeg snúi mjer að deildafyrir- 
komulaginu aftur, sem hv. þm. sagði, 
að Kaupfjelag pingeyinga hefði, og ef 
til vill fleiri fjelög, sem gengist hafa 
undir samvinnulögin, þá held jeg nú 
satt að segja, að það fyrirkomulag sje 
ekki allskostar samrýmanlegt samvinnu- 
lögunum, eða að það mundi ekki vera 
hægt að praktisera deildafyrirkomulag- 
ið eins og við hugsum okkur það, svo 
að í fullu samræmi væri við samvinnu- 
lögin.

pví þó, til dæmis að taka, að nokkrir 
menn innan einnar deildar í kaupfje- 
lagi, sem gengið hefði undir samvinnu- 
lögin, þó ákveðin væri sameiginleg 
ábyrgð innan deildarinnar sjerstaklega, 
þó þessir menn gætu ekki staðið í skil- 
um með skuldbindingar sinar við fje- 
lagið og þó hinn hluti deildarmannanna 
væri fullkomlega fær um að greiða alt 
fjeð, þá væri það gagnstætt anda sam- 
vinnulaganna, að hægt væri að ganga að 
þeim sjerstaklega, heldur yrði tapið að 
falla á alla fjelagsheildina. Jeg er ekki 
í nokkrum efa um, ef þetta atriði kæmi 
til dóms, að þá mundi dómurinn falla 
svo og ekki öðruvísi.

pað ætti því að vera öllum augljóst, 
að þetta fyrirkomulag, sem Borgfirðing- 
ar vilja hafa á sinni kaupfjelagsstarf- 
semi, tryggir betur en alt annað trygg 
og heilbrigð viðskifti, og eins og áður 
hefir verið lýst, byggist þetta á margra 
ára reynslu.

pað er því með öllu rangt, að þetta 
sje til að veikja lánstraust fjelagsins, 
heldur er það þvert á móti til að auka

fjelaginu tiltrú og styrkja lánstraust 
þess,

pá vildi háttv. þm. vefengja það, að 
Kaupfjelag Borgfirðinga hafi tekið upp 
i lög sín sameiginlega ábyrgð innan f je- 
lagsins, en þetta er þó svo, og hefir f je- 
lagið verið starfrækt á þeim grundvelli 
um nokkur undanfarin ár, en sú breyt- 
ing var alt annað en til bóta.

Jeg held, að það sje svo ekki fleira, 
sem ástæða er til að svara hjá háttv. 
þingm.

Björn Hallsson: pað voru nokkur at- 
riði í ræðum hv. flutningsmanna, sem 
þeir viku að mjer út af ræðu minni áð- 
an, er jeg vil svara nokkrum orðum. 
Fvrst og fremst var það hv. þm. Mýra. 
(Pp). Hann sagði það vel farið, að 
mótstöðumenn frv. vildu viðurkenna 
þörfina á hreytingum á samvinnulög- 
unum síðar; en að þá væri það þrái úr 
okkur að vilja ekki ganga inn á hana 
nú. Jeg svaraði þvi áðan, að við vildum 
innleiða takmörkuðu ábyrgðina síðar, og 
það sem fyrst, en að við vildum ekki 
samþykkja hana nú, eins og sakir stæðu, 
vegna þess hve tímarnir væru vondir 
til þess. Tel nóg gert að þvi undanfarið 
að' veikja lánstraust kaupfjelaganna, 
þótt fjelagsmenn geri það ekki sjálfir.

pá var það háttv. þm. Borgf. (PO), 
sein jeg þarf að svara, út af tveimur 
atriðum, sem hann vjek að í ræðu 
ininni. Hann taldi, að Borgfirðingar 
væru búnir að reyna þetta ábyrgðar- 
fyrirkomulag innanfjelags. Jeg er því 
að vísu ekki vel kunnugur, en hefi heyrt, 
að s,ú reynsla sje lítil og ófullnægjandi. 
Hann gat þess enn fremur, að Kaupfje- 
lag Borgfirðinga hefði hallast fjárhags- 
lega, eftir að það hefði tekið upp sam- 
eiginjéga ábyrgð innanfjelags. En sam-
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kvæmt því, sem mjer hefir verið sagt 
af kunnugum nú um þetta, hygg jeg, að 
Borgfirðingar hafi aldrei breytt lögum 
sínum í þá átt að hafa sameiginlega 
ábyrgð, heldur aðeins að hver deild 
ábyrgðist sig sjálfa.

pó að kaupf jelagið hafi tapað eitthvað 
nú á sjðari árum, þá hygg jeg, að það 
stafi mikið af óhagstæðri verslun og við- 
skiftakreppu, fóðurkaupum bænda og 
fleiru, en eigi af ábyrgðarfyrirkomulag- 
inu; enda niun þar ekki hafa verið um 
samábyrgð að ræða, hvorki innbyrðis 
og því síður út á við með öðrum kaup- 
fjelögum. Hún hefir aldrei verið lög- 
leidd hjá þessu fjelagi.

Annað atriði hjá sama hv. þm. (PO) 
var það, er hann sagði, að jeg hefði verið 
að gefa hv. frsm. minni hl. (GunnS) 
ofanígjöf. En það var alls ekki; jeg var 
ekki að bera nein vopn á hann, þó að 
jeg teldi óþarft að blanda deilum blaða 
og tímarita frá síðasta hausti inn í umr. 
hjer í deildinni. Jeg gat þess aðeins, frá 
mínu sjónarmiði persónulega. Að öðru 
leyti ætla jeg ekki að gera hjer upp á 
milli manna í þessari deilu.

Hákon Kristófersson: Jeg skal lýsa 
því yfir strax, að mjer er ekki vel við 
víðtæka samábyrgð. En þó vil jeg fara 
varlega í alt það, sem raskar kaupfje- 
lagsstefnunni. pað getur vel verið, að 
það stafi af skilningsleysi mínu, að jeg 
álit þetta frv. muni leiða til þess, ef fram 
nær að ganga í þeirri mynd, sem það 
liggur nú fyrir. Jeg fæ ekki sjeð annað, 
ef frv. verður samþykt, og þessi fyrir- 
hugaða breyting á samvinnulögunum 
nær fram að ganga, en að þá verði það 
lil þess, að los kemur á fjelagsskapinn. 
Jeg get t. d. nefnt kaupf jelag, sem starfar 
í minu kjördæmi. pað nær yfir aðeins

Alþt. 1923, C. (35. löggjafarþing).

einn hrepp og er í fjórum deildum. 
Ef þetta frv. yrði að lögum, gæti svo 
farið, að þar losaði hver deildin sig frá 
annari, og af því teldi jeg að gæti stafað 
mesta óreiða.

En mjer er spurn: Getur ekki hverju 
fjelagi stafað hætta og skaði frá óskila- 
mönunum, þó að þetta frv. verði að 
lögum? (GunnS: Ómótmælanlega, hvort 
sein er). Jeg skal ekki segja það; jeg 
tel nú þennan háttv. þm. (GunnS) ekki 
óskeikulan í þessu nje öðru. Ef óskil 
verða í deildum einstakra hreppsfjelaga, 
koma þau þá ekki harðara niður, heldur 
en ef ábyrgðin nær til alls fjelagsins? 
pað virðist augljóst, ef hver deildin styð- 
ur aðra, að þá eru það vitanlega fleiri 
efnamenn, s.em styðja þá fátækari, og 
það er sú regla, sem ætti að vera innan 
hvers kaupfjelags. par með vil jeg ekki 
segja, að hin víðtæka samábyrgð um 
land alt sje hagkvæm kaupfjelagsskapn- 
um.

pað sje fjarri mjer að ætla það um 
háttv. flutningsmenn þessa máls, að þeir 
komi fram með þetta frv. af þvi, að þeir 
sjeu fjandsamlegir kaupfjelögunum, 
eins og háttv. frsm. minni hl. (GunnS) 
leyfði sjer að segja að jeg væri, af því 
jeg taldi frumvarpið fara í rjetta átt að 
því leyti, að takmarka víðtæka sam- 
ábyrgð. (GunnS: Jeg hefi aldrei sagt 
það). Ja, að minsta kosti hefir hann sagt 
það við mig prívat, að jeg væri einn 
hinna verstu í þeirra garð.

pað sje fjarri mjer að standa á móti 
heilbrigðum kaupfjelagsskap; og jeg get 
ekki sjeð, að samábyrgð innan smærri 
fjelaga megi ekki koma mönnum að 
gagni, þar sem hver þekkir annan, án 
þess að þeim þurfi að standa hætta af. 
pó sje jeg ekki annað en öllu sje full- 
komlega borgið, fjárhagslega sjeð. Alt

17
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öðru máli er að gegna, ef ábyrgðin næði 
svo að segja yfir alt land, eins og hin 
svokallaða samábyrgð nær. Kaupfjelagi 
i Barðastrandarsýslu, t. d., er ókunnugra 
fjelögum á öðru landshorni heldur en 
meðlimum sínum innan kaupfjelagsins. 
par af leiðandi er sú samábyrgð ólíku 
hættuminni en þegar hún nær yfir land 
alt. pá veltur mest á forstöðumönnun- 
um, og verður að treysta drengskap 
þeirra, ef þetta á að vera óhætt. Eftir 
því sem ábyrgðarhringurinn er minni, 
koma óþægindin á færri herðar, eins og 
gefur að skilja. Skuldir geta safnast af 
óhagstæðum tímum og verið eðlilegar. 
Jeg skil þá ekki tilgang og hugsunarhátt 
samvinnustefnunnar, ef hún á ekki að 
styðja gegn ósjálfráðum óhöppum, en 
sporna við vísvitandi hirðuleysi. Ef einn 
vill ekki hjálpa öðrum, þá fer að verða 
lítið úr samvinnunni. pví að skoðun 
samvinnumanna ætti að vera sú, að þeir 
sterku eigi að styðja þá veiku, þ. e. a. s. 
hinir efnuðu hina fátæku. pað virðist 
mjer helst mega verða með þeim hætti, 
að hver ábyrgist fyrir annan, svo lengi, 
sem skynsamlegt mætti heita, miðað við 
efnahag hvers eins.

Jeg get vel skilið hv. þm. Borgf. (PO), 
að hver og einn eigi að bera ábyrgð sinna 
eigin gerða og eigi stofna til skulda á 
ábyrgð fjarlægra manna, því vitanlega 
er þetta að nokkru leyti rjett. En á að 
útiloka menn frá því hagræði, sem kaup- 
fjelagsskapurinn heimilar, ef menn 
komast ekki hjá að skulda af eðlileg- 
um ástæðum? Aftur á móti fæ jeg ekki 
skilið, að það sje rjett hjá þeim háttv. 
þm„ sem því halda fram, að þetta frv., 
þótt fram nái að ganga, skaði á nokkum 
hátt Sambandið. En það getur orðið 
fjelögunum sjálfum til óheilla og valdið 
sundrung innan þeirra, þannig að þeir

efnameiri og sterkari klofni frá þeim 
fátækari, og geti þannig unnið góðu máli 
stórskaða.

Jeg hefi litið svo á, að kaupfjelög, 
kaupmenn og útgerðarmenn ættu að 
vera óáreittir hver af öðrum hver í sín- 
um verkahring, og best færi á, að sem 
mestur friður væri milli allra atvinnu- 
og iðnrekenda i landinu. En illu heilli 
eru verslunarmál landsins orðin argasta 
pólitík.

Öll óhöpp, sem að atvinnuvegunum 
steðja, hvort sem þau stafa af slæmu 
tíðarfari, viðskiftakreppu o. fl. þ. h„ eru 
ógæfa, sem ekki má saka málefnin eða 
starfsemina um.

Vænti jeg svo, að þessi orð mín gefi 
ekki tilefni til andsvara, enda vona jeg, 
að þeim hafi verið svo í hóf stilt, að 
enginn finni sig móðgaðan.

Pjetur pórðarson: pað eru að eins 
lítilfjörlegar athugas. við síðustu ræðu, 
um leið og jeg vildi gefa upplýsingar 
um Kaupfjelag Borgfirðinga.

pað nær yfir alla Borgarfjarðar- og 
Mýrasýslu og nokkuð af Snæfellsnes- og 
Hnappadalssýslu. Allar deildir þessa f je- 
lags, 17 að tölu, eru því fylgjandi, að 
þetta takmarkaða ábyrgðarfyrirkomu- 
lag sje það besta; og hefir ekki annað 
komið fram en að ríkari hrepparnir 
vilji vera með hinum á þeim grundvelli. 
petta var sú aths., sem jeg vildi gera 
við orð háttv. þm. Barð. (H. K.). Fáist 
þessari breytingu framgengt, þá fylgjast 
hrepparnir að um fjelagsstarfsemina. En 
nái þetta frv. ekki fram að ganga, þá 
tvistrast þeir og slitna þá einhverjir 
hreppar út úr, sem ekki vilja halda 
áfram samvinnufjelagsskap. þetta er 
ástæðan fyrir breytingunni.
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Sveinn ólafsson: Jeg skal ekki fara 
inn á mjög breiðar brautir með mál 
þetta; en jeg get ekki stilt mig um að 
minnast á nokkur atriði, sem fram hafa 
komið hjá stuðningsmönnum þessa frv. 
á þskj. 91. Jeg skal þegar taka fram 
þá skoðun mina, að hafi nokkurn tíma 
komið fram vanhugsað frv. í þessari 
deild, þá er þetta frv. vanhugsað og 
varhugavert. Með því á jeg alls ekki við 
það, að háttv. flm. gangi nokkuð 
annað en gott til að flytja þetta. Jeg 
veit vel og trúi því, að þeir líta svo á, 
sem þetta sje kaupfjelagsstarfseminni 
hættulaust. En jeg verð að hafa alt aðra 
skoðun á því. Jeg álít, að það væri slys, ef 
frv. næði fram að ganga hjer í deildinni.

Hjer er hreint og beint vegið að Sam- 
bandi ísl. samvinnuf jelaga, og það leynir 
sjer ekki, að stefna þessa frv. er einn 
ávöxtur þeirrar sniðugu (jeg vil ekki 
segja lævíslegu) tilraunar, sem gerð var 
á siðasta hausti af óvildarmönnum Sam- 
bandsins til þess að ræna það trausti og 
áliti utan lands og innan. En þeir ávextir 
eiga engan rjett á sjer og ættu ekki að 
þroskast lengur eða hljóta mikinn byr, 
síst úr þessari átt.

Málsvörn þeirra manna, sem nú vilja 
styðja frv., er mjer harla óskiljanleg. 
Á jeg þar eigi síst við hv. frsm. meiri 
hl. (MG). 1 ræðu hans komu fram tvær 
óbeinar spurningar, báðar með nokkru 
málsfærslusniði.Önnur var sú, hvíKaup- 
fjelag Borgfirðinga mætti ekki fá þessa 
undanþágu, og hin var sú, hvers vegna 
ætti að refsa þeim, sem ekki vildu gang- 
ast undir samvinnulögin. Hjer er því 
til að svara, að Borgfirðingum er opinn 
vegur til þcss að losna við alla sam- 
ábyrgð, á sama hátt sem mjer og öðr- 
um, sem ekki eru í kaupfjelagsskap og 
njóta þó hlunninda af samvinnutækjum

og samstarfi — öðru en ábyrgð Sam- 
bandsins. þeir geta þá notið síns tak- 
markaða f jelagsskapar eins og þeim sýn- 
ist og s,kift við hvern heildsala, sem vera 
vill, jafnvel Sambandið, ef þeim sem- 
ur; en vitanlega geta þeir ekki notað 
lánstraust þess. Hitt má öllum vera ljóst, 
að ef undanþágan er veitt og frv. þetta 
verður að lögum, þá stefnir það að þvi 
að lama Sambandið. pví að lánstraust 
þess og geta byggist á þeirri samábyrgð, 
sem hin einstöku fjelög veita því. Og ef 
allar deildir þess fylgdu dæmi Borgfirð- 
inga og losuðu sig við samábyrgðina, 
þá væri bersýnilega lokið starfi þess.

Um sambandslögin er það svo, að 
þeir, sem njóta þeirra rjettinda, sem þau 
veita, verða einnig að gangast undjr 
skuldbindingarnar. pau hlunnindi eru 
aðeins fáanleg, ef teknar eru tilsvarandi 
skuldbindingar. pess vegna er það engin 
refsing, heldur rjettmæt og eðlileg 
ákvörðun, að neita Borgfirðingum um 
þessa breytingu á samvinnulögunum.

Hv. þm. Borgf. (PO) kveður sjer 
hljóðs, og mun jeg eiga von andmæla. 
En jeg verð þá um leið að biðja hann 
að gera frekari grein fyrir kenningum 
þeim, sem hann í fyrri ræðu sinni bar 
fram, svo sem þvi, hvernig einstök kaup- 
fjelagsdeild geti orðið trygð gegn van- 
skilum með því einu, að losna við sam- 
ábyrgð við aðrar deildir og f jelög. Hitt 
væri mjer og ánægja að vita, hvemig 
skilja beri þá kenningu hans, að þau 
siðferðilegu áhrif af því að losna við 
samábyrgðina og fá þessa margum- 
ræddu undanþágu geti frelsað Kaupfje- 
’ag Borgfirðinga frá öllu illu.

pað var svo að heyra á hv. þm. Borgf. 
(PO), sem hann teldi fjárhagslegt sjálf- 
stæði kaupfjelagsjns trygt með því einu 
að fá þessa ívilnun, rjett eins og ekki
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gætu verið óskilamenn í kaupfjelagi, 
þótt það fengi undanþáguna, sem frv, 
fer fram á. Allar þessar kenningar virð- 
ast mjer vera innantóm slagorð frá hv. 
þm. (PO).

Mjer þykir til furðanlega mikils mælst 
í fundarsamþykt Borgfirðinga, þeirri 
sem prentuð erígreinargerðfrv.,þarsem 
farið er fram á að nj óta allra þeirra hlunn- 
inda, sem samvinnufjelagalögin veita 
þeim, er undir samábyrgðina ganga, og 
vilja þó engan þátt eiga í að bera skyld- 
urnar eða kvaðirnar. pessi hlunnindi 
eru langtum meiri en ívilnun sú um út- 
svar, sem samvinnulögin áskilja fjelög- 
unum. pau eru engu síður fólgin í láns- 
trausti því, sem Sambandið getur veitt 
og veitir fjelögum með samábyrgð.

Pjetur Ottesen: Jeg ætla einungis, að 
gera stutta athugasemd, enda hefi jeg 
ekki leyfi til annars nje meira, þar sem 
jeg hefi talað tvisvar og er því dauður. 
Hv. 1. þm. S.-M. (SvÓ) gerði harða árás 
á frv., og ætla jeg, að það hafi verið af 
yfirlögðu ráði gert að láta þá atlögu 
híða til síðustu stundar, í von um að geta 
fremur haft áhrif á atkvæðagreiðsluna. 
Að minsta kosti er þessi aðferð mjög í 
samræmi við alþekt s,kapferli og lyndis- 
einkunn þessa þíngmanns.

Hann vildi ekkert gera úr þeirri trygg- 
ingu, sem fæst með því fyrirkomulagi, 
er við viljum tryggja með frv., og mátti 
lesa út úr ræðu hans þá grundvallar- 
hugsun, að því meiri og víðtækari, sem 
samábyrgðin er, þess meira sje f járhags- 
legt sjálfs,tæði fjelaganna. Ætla jeg, að 
ekki sje gott að gera honum skiljanlega 
skoðun mína og annara, sem hugsa al- 
veg gagnstætt honum í þessum efnum, 
nje að hann eigi gott með að setja sig 
inn í hugsanir þeirra manna. pað þýðir

vitanlega ekkert að bera nein rök á borð 
fyrir háttv. þm. í þessu máli, eða benda 
á ótvíræða reynslu í þess,u efni. pað er 
nú einu sinni svona; þingm. (SvÓ) sjer 
ekkert nema samábyrgðina, ótakmark- 
aða samábyrgð, og hann lítur svo á, að 
án hennar sjeu öll viðskifti og alt við- 
skiftalíf dauðadæmt.

pað þýðir vitanlega ekkert að vera 
að endurtaka þann höfuðókost hinnar 
ótakmörkuðu samábyrgðar, endurtaka 
það i þvi skyni, að þíngmaðurinn taki 
sjer það til inntekta, — að með því er 
þeim mönnum, sem hafa tilhneigingu 
til þess að stofna til skuldar af ráðleysi 
eða með þeim ásetningi, að geta losnað 
við þær á þann hátt að koma þeim yfir 
á aðra, gert mun hægra fyrir en ella 
með að fara slíku fram. Hv. þm. (SvÓ) 
telur þetta víst eitt af kostunum og með- 
mæli með fyrirkomulaginu.

peim ummælum hv. þm. (SvÓ), að 
með þessu frv. væri verið að vega að 
Sambandinu og að þaðsjeávöxturþeirra 
árása, sem gerðar hafi verið á kaup- 
fjelagsskapinn á síðastl. hausfi, svaraði 
hv. þm. (SvÓ) nú reyndar sjálfur, með 
því að segja, að okkur flutningsm. frv. 
gengi ekki annað en gott til með flutn- 
ing þessa máls. Mjer nægir því alveg að 
nota þessi hans eigin orð til að slá niður 
þá staðhæfingu, að með þeim sje verið 
að vega að Sambandinu og að það sfandi 
að nokkru leyti í sambandi við fymefnd- 
ar deilur frá síðastl. hausti.

Svo var að heyra á ræðu hans, sem 
um enga samábyrgð væri að ræða innan 
Kaupfjelags Borgfirðinga. petta segir 
hann þrátt fyrir það, þó því hafi verið 
marglýst yfir hjer í háttv. deild, að svo 
er, enda beinlínis gert ráð fyrir því í 
frv., þar sem talað er um samábyrgð 
innan hverrar deildar.
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Jeg ætla ekki að fara frekar út í þetta. 
Hv. deildarmenn munu yfirleitt skilja 
ofurvel hvað hjer er um að ræða, en jeg 
býst við, að það sje erfitt að opna augu 
hv. 1. þm. S.-M. (SvÓ) fyrir því rjetta 
i þessu máli, þvi hans motto er seint 
og snemma: því meiri samábyrgð, því 
betri verslun.

pykir mjer svo að lokum vel við eig- 
andi að snúa þeim ummælum, sem hann 
hafði um þetta frv. í upphafi ræðu sinn- 
ar, upp á hans eigin ræðu, með því að 
segja, að það sje alveg áreiðanlega sú 
vanhugsaðasta ræða, sem flutt hefir ver- 
ið hjer á þingi.

Frsm. minni hl. (Gunnar Sigurðsson):
Jeg skal ekki tefja neitt umræður að 
ráði. Hv. þm. Borgf. (PO) var allharð- 
orður í ræðu sinni, en þar sem hann 
er nú dauður, skal jeg ekki illyrða hann 
neitt. Jeg ætla aðeins að benda á það, 
að það stendur ómótmælt, að ef ein deild 
fjelagsins verður gjaldþrota, hlýtur það 
að lenda á fjelaginu sem heild, hvort 
sem þessi breyting kemst á eða ekki. 
Jeg þakka hv. þm. Barð. (HK) fyrir 
hans ræðu. Var margt í henni vel sagt 
og skynsamlega athugað, og veit jeg, 
að hann muni greiða atkvæði gegn frv. 
Eitt þótti mjer þó athugavert hjá hon- 
um, að jafnframt og hann óskaði kaup- 
fjelagsskapnum alls góðs, óskaði hann, 
að. fjelögunum væri skift niður í sem 
allra smæstar heildir. (HK: pað hefi jeg 
aldrei sagt). Jú, og jeg hefi það skrifað 
hjá mjer. (HK: pá er það rangt skrifað 
niður). Og hvað viðvíkur prívat-samtali 
okkar hv. þm. Barð. (HK), sem hann 
vitnaði i í ræðu sinni, þá er það rangt 
hjá honum, að jeg hafi sagt, að hv. flm. 
frv. væru andvígir Sambandinu. Jeg 
sagði aðeins, að í þessu máli falli saman

skoðanir hv. flm. frv. og þeirra manna, 
er andstæðir eru Sambandinu og sam- 
vinnufjelagsskapnum.

Pjetur Ottesen: Með leyfi hæs,tv. for- 
seta vildi jeg aðeins svara því atriði í 
ræðu hv. 1. þm. Rang. (GunnS), að 
ómótmælt standi, að fjelagið verði að 
ábyrgjast skuldir deildanna, verði þær 
gjaldþrota, og það þá á þann veg, að 
með þessu okkar deildaskipunarfyrir- 
komulagi er svo vel og tryggilega um 
hnútana búið, að til gjaldþrots mundi 
alls ekki leiða, sje því fylgt, og því kem- 
ur heldur ekki til neinnar ábyrgðar fyrir 
fjelagsheildina. Annars þakka jeg hv. 
þm. Barð. (HK) fyrir lýsingar þær, er 
hann hefir gefið á tilhneigingu hv. 1. 
þm. Rang. (GunnS) til getsaka í garð 
okkar flutningsmanna þessa frv.

Frsm. minni hl. (Gunnar Sigurðsson):
pað er fátt svara vert í þe$sari síðustu 
íæðu. pað stendur enn óhaggað, sem 
jeg hefi sagt, að ekki getur verið að 
iæða um nema eitt af tvennu: Annað- 
hvort eru deildirnar sjerstök kaupfje- 
lög eða fjelagið alt ber ábyrgð á skuld- 
um þeirra. pað er aðeins blekking hjá 
hv. þm. Borgf. (PO), að deildimar geti 
ekki orðið gjaldþrota.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 14 : 13 atkv., að 

viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

já: ÓP, PO, Pp, SSt, pórJ, BJ, Ep, HK, 
JakM, JAJ, JS, Jp, MG, MJ. 

nei: MP, StSt, SvÓ, porlG, porlJ,
porstJ, BH, EE, GunnS, IngB, JB, 
LH, MK.

Einn þm. (BSv) fjarstaddur.
2. gr. samþ. með 14 : 13 atkv., að við- 

höfðu nafnakalli, og sögðu
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já: JakM, JAJ, JS, Jp, MG, MJ, ÓP, 
PO, Pp, SSt, pórJ, BJ, Ep, HK.

nei: JB, LH, MK, MP, StSt, SvÓ, porlG, 
porlJ, porstJ, BH, EE, GunnS, 
IngB.

Einn þm. (BSv) fjarsjaddur. 
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 14 : 13 atkv.

A 42. fundi í Nd., laugardaginn 14. 
apríl, var frv. tekið til 3. u m r. (A. 91, 
296).

Pjetur pórðarson: pað var ekki hugs- 
un mín að tala mikið um málið nú.

Með þvi að okkur flutningsmönnum 
virðist, að ekki mundi blása byrlega fyr- 
ir málinu við þessa umræðu, þá höfum 
við komið með brtt. á þskj. 296. Jeg 
býst ekki við að tala mikið fyrir henni 
eða deila um málið sjálft í þetta sinn. 
pessu frv. hefir verið fundið mes,t til 
foráttu, að það gæti leitt til hættu fyrir 
Iánstraust kaupfjelaganna og Sambands- 
ins og raskað föstu skipulagi þeirra. 
Okkur sýndist því rjettara að fara fram 
á sjerstaka undanþágu frá lögunum fyr- 
ir þetta eina fjelag; svo mikil nauðsyn 
er á því, eins og sakir standa þar nú. 
pó að undanþágan skifti miklu máli fyr- 
ir Kaupfjelag Borgfirðinga, þá ætla jeg 
ekki að fara út í að skýra það. Aðeins 
vildi jeg segja það, að samvinnumenn- 
irnir í þessari hv. deild vinna samvinnu- 
f jelagsskapnum meira ógagn með þvi að 
fella þessa brtt. okkar eða frv. heldur 
en það mundi gera, þó það yrði að lög- 
um. Jeg vildi heldur, að frv. gengi fram, 
en annars sætti jeg mig vel við samþykt 
brtt. Einhver hvíslaði því að mjer áðan, 
að hún mundi ekki vera betri leið en 
frv., af því að þá væri skapað fordæmi

fyrir því, að fleiri fjelög legðu út á 
þessa braut, og þá væri hættan sú sama. 
Jeg skil ekki þá hættu, sem menn telja 
af þessu fyrir form kaupfjelaganna; jeg 
get ekki sjeð hana. Jeg hefi meiri trú 
á fyrirkomulagi kaupfjelaganna en svo, 
að þetta geti komið til að skaða þau, 
því að þau eru búin að skorða sig á 
föstum grundvelli. Jeg ætla svo ekki að 
segja meira, en treysti því, að þeir, sem 
lelja frv. ekki hættulaust, geti þó fallist 
á hrtt.

Jakob Möller: Jeg greiddi þessu frv. 
atkvæði aðeins til 3. umr., af þvi að jeg 
gat ekki sannfærst um af umræðunum, 
að fjelagi því, sem um er að ræða, væri 
nein lífsnauðsyn, að frumvarpið yrði að 
lögum. Hins vegar var jeg á móti öll- 
um sjerrjettindum fyrir kauþf jelög, þeg- 
ar samvinnulögin voru afgreidd út úr 
þinginu 1921. Og þar af leiðandi verð 
jeg einnig að vera á móti þvi, að kaup- 
fjelög, sem ekki uppfylla skilyrði þeirra 
laga, fái .slík rjettindi, og þannig færðar 
út kvíarnar, og þó að sú breyting yrði 
gerð á frv., að það yrði aðeins látið ná 
til eins fjelags, þá mundu fleiri væntan- 
lega koma á eftir. Hins vegar get jeg 
tkki neitað þvi, að Kaupfjelag Borgfirð- 
inga eigi sama siðferðilega rjettinn til 
hlunninda sainvinnufjelagalaganna sem 
önnur samvinnufjelög, en þar sem jeg 
hefi ekki getað ljeð atkvæði mitt til þess, 
að slík hlunnindi yrðu veitt nokkru sam- 
vinnufjelagi, get jeg þá ekki heldur nú 
farið að greiða atkvæði mitt með því að 
stækka þann hring. En jeg þykis,t hafa 
fnlla ástæðu til þess að leiða þetta mál 
alveg hjá mjer og greiða ekki atkvæði 
um það.

Eins og jeg tók fram, hefi jeg ekki 
getað sannfærst um, að þessu kaupfje-



269 Lagafrumvörp feld. 
Samvinnufjelög.

270

lagi bæri nauðsyn til þessarar undan- 
þágu, eins og ástæður liggja fyrir. Jeg 
get ekki annað skilið en að öll fjelög 
með samábyrgð hljóti að koma fram 
út á við s,em einn ábyrgðarhafi. Og sje 
jeg því ekki annað en -að fjelagið geti 
i sinum eigin lögum gert einstaklingum 
og deildum að skyldu að ábyrgjast sín- 
ar eigin skuldir. Hin takmarkaða ábyrgð 
gæti gilt inn á við, meðal einstakra 
d.eilda, eftir ákvæðum þeirra eigin fje- 
lagslaga. pó yrði kaupfjelagið að svara 
til þess sameiginlega út á við, sem hver 
einstök deild getur ekki int af hendi. 
En ef hitt á að gilda, að fjelagið sjálft 
beri enga ábyrgð út á við, að öðru leyti 
en því, sem hver einstök deild svarar 
til með sínum viðskiftum, þá virðist 
mjer það stappa næst fjárglæfrum. Jeg 
hygg, að þeir, sem mundu skifta við 
sh'k fjelög, gætu ekki vinsað úr eða vit- 
að, hver hluti viðskiftanna væri við góðu 
deildimar og hvað við hinar. petta 
skipulag mundi ekki heldur gera fje- 
lagsstjórnina gætnari í lánveitingum til 
einstakra manna eða deilda, heldur þvert 
á móti veikja ábyrgðartilfinninguna. 
Mjer er ekki fyllilega ljóst, hvort sá er 
tilgangurinn, að ábyrgðin eigi að vera 
takmörkuð út á við. En væri svo, 
teldi jeg það tæplega verjandi að láta 
málið afskiftalaust. En hvað hitt snertir, 
að skuldir hverrar deildar eigi að lenda 
á henni sjálfri, að svo miklu leyti, sem 
hún hefir gjaldþol til, þá er lafhægt að 
hyggja það í lögum hvers fjelags, og 
þarf þá enga breytingu á samvinnufje- 
lagalögunum til þess, að Kaupfjelag 
Borgfirðinga komist undir þau.

Pjetur pórðarson: Jeg vil aðeins beina 
athygli hv. 1. þm. Reykv. (JakM) að 
þvi, að Borgfirðingar hafa lengi starfað

i fjelagskap með takmarkaðri ábyrgð, 
þannig, að lánardrottnar höfðu trygging 
?' eignum fjelagsins og ábyrgð deildanna 
gagnvart fjelaginu. Fjelagið vill nú snúa 
sjer aftur að þessu fyrirkomulagi, án 
þess þó að missa af þeim hlunnindum, 
sem samvinnulögin veita. Úm annað er 
ckki að ræða. Jeg skal viðurkenna, að 
jeg fæ ekki skilið, hvað þeim mönnum, 
sem ekki vildu upphaflega innleiða þetta 
fyrirkomulag, sem trygði fjelögunum 
sjerstök rjettindi og skyldur, hvað þeim 
getur gengið til þess að meina fjelag- 
inu þessa meinlausu undanþágu, fjelagi, 
sem lengi hefir starfað með takmarkaðri 
ábyrgð. Jeg sje heldur ekki, hvernig það 
ætti að geta verið hættulegt fyrir kaup- 
fjelagsskapinn yfirleitt, þar sem það er 
þó vitanlegt, að undanþágan er í lögun- 
cm veitt framleiðslufjelögum o. s. frv. 
pað tekur of langan tíma að skýra frá 
því, hvers vegna Kaupfjelagi Borgfirð- 
inga er þetta svona nauðsynlegt, en jeg 
veit, að margir hv. þm. muni trúa mjer 
til þess að halda þessu fram aðeins vegna 
þess, að á því veltur mikið fyrir fjelagið, 
eins og nú er komið.

Jakob Möller: Jeg get ekki gert hv. 
þm. Mýra. (Pp) aðra grein fyrir afstöðu 
minni til þessa máls en þá, sem jeg 
áður hefi gert í ræðu minni. Mjer finst 
afstaða mín líka að öllu leyti skiljan- 
leg og fult samræmi í því, að þeir menn, 
sem upphaflega voru andstæðir ívilnun 
samvinnufjelaganna, sjeu það enn þá. 
Hinu játa jeg, að úr því einu fjelagi 
hafa verið veitt þessi rjettindi, þá sje 
sanngjamt, að önnur f jelög fái þau lika. 
En jeg er og hefi verið stefnunni mót- 
fallinn, og mun því skorast undan að 
greiða atkvæði í málinu. Viðvíkjandi 
því, sem hv. þm. Mýra. (Pp) sagði, að
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ljelagið hefði lengst af starfað með tak- 
inarkaðri ábyrgð, skal þess getið, að jeg 
hefi þó skilið orð hans svo, að ábyrgðin 
hafi verið ótakmörkuð út á við, að 
minsta kosti hin siðari árin, og jeg sje 
ekki betur en svo verði að vera fram- 
vegis, ef fjelagið ætlar að halda áfram 
að starfa sem ein heild út á við.

Frsm. minni hl. (Gunnar Sigurðs- 
son): Jeg vil ekki eyða löngum tima til 
að deila um þetta mál nje fara að end- 
urtaka það, sem sagt var við 2. umr. 
En jeg get ekki verið fylgjandi brtt. á 
þskj. 296. pessi lög eru svo almenns 
eðlis, að ekki er hægt að skilja eitt sjer- 
stakt hjerað undan þeim; mundu þá 
og mörg önnur koma á eftir. En hitt 
vil jeg endurtaka, sem jeg sagði við 2. 
umr„ að bæði jeg og fleiri þeirra, sem 
til Framsóknarflokksins teljast, eru 
þess fýsandi, að samábyrgðinni verði 
fcreytt. En að það sje tímabært að gera 
það nú þegar, er annað mál.

Pjetur Ottesen: Jeg heyri það á mönn- 
um, að þeir vilja forðast að vekja deil- 
ur eða árangurslausar þrætur um þetta 
mál, og skal jeg heldur ekki verða til 
í ð brjóta þá reglu.

Mótmælin, sem fram komu gegn frv. 
því, sem hjer ræðir um, við 2. umr., 
virtust nær eingöngu bygð á óttanum 
við að taka upp í lögin almenna heim- 
ild til undanþágu frá samábyrgðar- 
ákvæðinu. En við flm. frv., sem leggj- 
um kapp á að koma málinu fram, 
vildum ekki láta frv. stranda á þvi, og 
völdum því meðalveg, sem við töldum 
tryggilegan til samkomulags, og breytt- 
um tillögu okkar á þann hátt, að öllum 
þessum ótta hefði átt að vera kipt í 
burtu með því að gera þessa undan-

tekningu að sjerákvæði fyrir Kaupfje- 
lag Borgfirðinga. pað þarf væntanlega 
ekki nú að fara að lýsa frekar en gert 
hefir verið þeirri nauðsyn, sem þessu 
umrædda kaupfjelagi er á þessari und- 
anþágu, því það hefir áður verið gert 
við 2. umr. og engin breyting orðið síð- 
on í þeim efnum, nema hvað þörfin á 
þessu kemur altaf betur og betur í Ijós. 1 
húfi er hvorki meira nje minna en það, 
hvort fjelagið heldur saman og starfar 
áfram eða ekki. Og eins og tekið er fram 
j greinargerðinni, þá álíta Borgfirðing- 
ar, að hag sínum sje best borgið með 
þvi að starfa á þessum grundvelli og fá 
að njóta þeirrar verndar, sem samvinnu- 
fjelagalögin veita.

Hv. frsm. minni hl. (GunnS) talaði 
um það, að ekki væri viðeigandi að 
fara að gera undanþágur fyrir einstök 
fjelög frá lögum, sem væru svo almenns 
efnis sem þessi. Jeg skal játa, að þótt 
nokkuð miklu skifti yfirleitt um fyrir- 
komulagsatriði laga, að þau hafi fast 
form, þá hefir mjer altaf skilist svo, 
sem það væri höfuðatriðið, hvort til- 
gangi þeirra yrði náð i framkvæmdinni. 
pað finst mjer skifta meira máli en 
minni háttar forms- eða fyrirkomulags- 
atriði. Hjer er um að ræða eitt stærsta 
kaupfjelag landsins, um það að ræða, 
hvort samvinna og samtök innan þessa 
fjelagsskapar geti haldið áfram, auk- 
ist og þróast og sá árangur, sem sam- 
vinna og samtök hafa í för með sjer, 
og sú þýðing, sem það hefir fyrir þjóð- 
fjelagið, náist eða ekki. pað er um það 
að ræða, hvort þessu takmarki megi ná 
innan þessa f jelagsskapar. pað getur olt- 
ið á því, og veltur á því, hver afdrif 
þetta mál fær hjer i þinginu. Og mönn- 
um ætti að vera það skiljanlegt, að hjer 
er eikki verið að ganga á rjett nokkurs
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annars fjelags, heldur aðeinsfariðframá 
undanþágu, miðað við nauðsyn þessa sjer- 
staka kaupfjelags, Kaupfjelags Borgfirð- 
inga, nauðsynina á því, að það njóti 
verndar laganna til að starfa á þeim 
grundvelli sem margra ára reynsla er 
þar efra fengin fyrir, að sje sá trygg- 
asti, heillavænlegasti og besti, til þess 
að ná því takmarki efnalegs sjálfstæðis, 
velmegunar og framfara, sem með sam- 
vinnu og samtökum er stefnt að að 
ná. pess er enn að gæta, að ekki er farið 
fram á nein önnur eða meiri rjettindi 
til handa þessu fjelagi en t. d. fram- 
leiðslufjelög hafa samkvæmt samvinnu- 
lögunum, og ættu þau því síður að vaxa 
mönnum svo mjög í augum. Annars 
hefir hv. þm. Mýra. (Pp) svarað at- 
hugasemdum og andmælum hv. 1. þm. 
Reykv. (JakM) og get jeg því látið hjer 
staðar numið.

ATKVGR.
Brtt. 296, 1 feld með 13 : 13 atkv., að 

viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

já: JAJ, JS, Jp, MG, MJ, ÓP, PO, Pp, 
SSt, porlG, pórJ, BJ, Ep.

nei: GunnS, IngB, JB, LH, MK, MP, St- 
St, SvÓ, porlJ, porstJ, BH, EE, 
BSv.

Tveir þm. (HK, JakM) fjarstaddir.
Brtt. 296, 2 sjálffallin.

Frv. f elt með 14 : 12 atkv., að við- 
höfðu nafnakalli, og sögðu

já: Ep, JAJ, JS, Jp, MG, MJ, ÓP, PO, 
Pp, SSt, pórJ, BJ.

nei: BH, EE, GunnS, IngB, JB, LH, M- 
K, MP, StSt, SvÓ, porlG, porlJ, 
porstJ, BSv.

Tveir þm. (HK, JakM) fjarstaddir.

Alþt. 1923, C. (35. löggjafarþing).

1$. Kosningar til Alþingís.

A 17. fundi í Nd., laugardaginn 10. 
mars, var útbýtt:

Frumvarpi til laga um breyting á 
lögum um kosningar til Alþingis, nr. 28,
3. nóv. 1915 (þmfrv., A. 87).

A 18. fundi í Nd., mánudaginn 12. 
mars, var frv. tekið til 1. u m r.

Flm. (Bjarni Jónsson): Jeg hefi ekki 
litið svo á, að það væru ýmsar hugsjón- 
ir í hverju þjóðfjelagi, sem mætti ganga 
fram hjá eða hafa að engu. Ein af þeim 
hugsjónum þjóðfjelagsins er sú, að gera 
öllum rjett. Jeg fæ ekki sjeð annað, en 
það sje rjett að hafa kosningarrjettinn 
sem almennastan; en þá er ekki rjett 
að hafa þau ákvæði í kosningalögunum, 
er geri fjölda manna ófært að neita 
þessa rjettar síns — að greiða atkvæði 
á kjörfundi. pað þarf ekki að fara lengra 
en til Reykjavikur í þessu efni; hjer 
er t. d. fjöldi manna, sem er vamað 
að greiða atkvæði vegna fjarlægðar frá 
kjörstað. pannig getur oft staðið á um 
fólk, er stundar vinnu úti í Viðey og 
viðar, að tíminn að aflokinni vinnu 
verði of naumur til að sækja kjörfund. 
Tími sá, sem ætlaður er til atkvæða- 
greiðslunnar, þarf að vera lengri hjer 
í bænum, og enn þá augljósara verður 
þetta í sveitunum. par getur staðið svo 
sjerstaklega á, að allir geti ekki komist 
á kjörstað sama dag frá heimilum, þar 
sem ef til vill er um 4—5 stunda ferð 
að ræða. pá á búandi eða hjón með 
börn í ómegð ekki hægt um vik að sækja 
á kjörstað að vetrarlagi, og er þá full- 
hart að skilja konuna eftir eina heima að 
gæta búsins, þegar allra veðra er von, 
enda og óvist, að þau fengi bæði sótt

18
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kjörfund, þótt J?au hefðu sinn daginn 
hvort þeirra til J>ess og veður eigi hamla; 
mun fólk víða vera hindrað frá atkvæða- 
greiðslu vegna hins stutta tíma, sem til 
þess er ætlaður.

Jeg þykist vita, að margir hugsi sem 
svo, að of mikinn kostnað muni af því 
leiða, að kjörstjórnir sitji 3 daga á kjör- 
stað. En jeg fæ ekki sjeð, að hanji þurfi 
að verða svo ýkjamikill, þótt kjörstjórn- 
um sjeu greiddar 4—5 kr. á dag, og 
þótt kostnaður yrði nokkru meiri af 
þessari ástæðu, væri það þó stórum 
hetra en að gera mörgum rangt til 
með því að varna þeim að kjósa. Mætti 
og draga nokkuð úr kostnaðinum við 
þetta og breyta þannig til, að aðeins 
kjörstjórinn einn sæti á kjörstað alla 
dagana, þótt jeg hafi ekki svo til ætlast. 
Gæti þá kjörstjórinn tekið valinkunna 
menn úr flokki kjósenda, ef þess þætti 
þörf, sjer til aðstoðar. Get jeg þessa 
vegna þess, að jeg veit, að kostnaðar- 
grýlan muni verða mörgum prándur í 
Götu á vegi þessa frumvarps. J?að er al- 
kunn dæmisagan um storkinn, er hann 
ætlaði að fara að jeta af diskinum tóf- 
unnar, að þá gat maturinn ekki loðað 
við nef hans; og líkt er á komið með 
kosningarjettinn, að menn geti ekki neytt 
háns nema með þvi að leggja líf og fje 
í sölurnar. Jeg þykist mega treysta hv. 
þm. um þetta mál, og eins og öllum 
mönnum getur skilist, er það ekki sóma- 
samlegt, hjá hvaða menningarþjóð sem 
er, að veita almennan rjett með þeim 
skilyrðum, að hann verði að engu. J’yk- 
ist jeg vita, að rjettlætistilfinning hv. 
þingmanna sje eigi þannig varið. Úr 
því að kosingalögin gefa rjettinn, eiga 
allir að fá að njóta hans, sem hann 
hafa. Vænti jeg því, að hv. þm. víkist 
eins vel undir þetta mál og það á skilið,

og að því verði vísað til allshn., er það 
hefir verið samþykt til annarar umræðu. 
Mælist jeg og til, að hv. nefnd taki upp 
þann hugsanaþráð, er í frv. felst, og þar 
sem jeg hefi ekki ætið haft nægan tíma 
til þess, geri nefndin frumvarpinu það 
til bóta, er mjer hefir ekki unnist tóm 
til, og umbóta kann að vera vant.

porleifur Jónsson: pað getur verið, 
að þörf sje á að lengja frest þann, sem 
kjörstjórn er skylduð að biða á kjörstað, 
þar sem hann er nú minst 3 stundir. 
En mjer finst þetta frumvarp ganga of 
langt, er það ákveður frestinn 3 daga; 
þvi ef veður hamlar ekki, kæmu allir á 
sama degi, er hafa ætlað sjer að kjósa, 
og það þótt langt sje sótt hjá sumum. 
pyrffi því ekki lengri frest en sólar- 
hring. En það er önnur athugasemd, 
sem jeg vildi koma með í þessu sam- 
bandi. Jeg teldi rjett, ef hægt væri að 
skifta víðlendum hreppum þannig, að 
þar væru 2 kjörstaðir. Jeg þekki t. d. 
einn hrepp á Austurlandi, þar sem er 
alt að dagleið til kjörstaðar, enda kjör- 
staður á öðrum enda hreppsins, og erfitt 
yfirferðar að auki. pað hefir og komið 
til orða, að breyta lögunum þannig, að 
kjörfundur yrði haldinn i hverri kirkju- 
sókn, og í þessum hreppi, sem jeg gat 
um, eru tvær sóknir. Tel jeg þetta vera 
meiri rjettarbót en þótt kjörstjórn sæti 
marga daga á kjörstaðnum, og vil jeg 
benda nefnd þeirri, er um frv. þetta 
fjallar, á þetta atriði.

Eiríkur Einarsson: Jeg vil með fáum 
orðum láta skoðun mína í ljósi um mál 
þetta. Ræða hv. þm. A.-Sk. (porlJ) sýndi 
það best, að hugir manna hneigjast hjer 
í ýmsar áttir, og er jeg hvorki honum nje 
hv. flm. (BJ) fyllilega samdóma, þótt 
báðir vilji rjettarbót í þessum efnum,
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er jeg einnig tel nauðsynlega. Jeg álít, 
að það sje í alt of mikið lagt, að kjör- 
stjórnir sitji 3 daga á kjörstað; er það 
bæði of mikið starf og umstang fyrir 
kjörstjórnirnar, og auk þess kostnaður 
nokkur við það. En jeg er samþykkur 
að lengja kosningarathöfnina ‘eitthvað, 
og að því er sveitirnar snertir, ætti 
tveggja daga seta á kjörstað að vera 
nægileg. Ekki er fullnægjandi, að skifta 
víðlendum hreppum í 2 kjörþing, þar 
eð kosningar fara fram á haustdegi, og 
allra veðra er von á þeim tíma árs, og 
getur oft hent, að fólk komist ekki á 
kjörstað þann daginn, þótt skamt hafi 
til að sækja, og þá ætti 2 daga seta kjör- 
stjórnar á kjörstað að gefa mönnum 
nægilegt svigrúm til að ná þangað og 
greiða atkvæði. Vil jeg og gera það að 
tillögu minni, og skjóta því til nefndar 
þeirrar, er þetta frv. fær til meðferðar, 
að kjörtíminn síðari daginn sje hafður 
talsvert styttri en fyrra daginn; ætti það 
að nægja, því að flestir munu koma 
fyrri daginn, nema verulega vont sje i 
veðri, eða sjerstakt annriki eða erfiðar 
ástæður, og álít jeg því þessa stefnu 
heppilegri en það, sem hv. þm. A.-Sk. 
(porlJ) lagði til. pað dugir lítt, þótt 2 
kjörstaðir sjeu i sveit, ef veðrið er hálf- 
ófært, en þó ekki svo, að kosning farist 
fyrir; meiri trygging er í því, að kjós- 
endur eigi rjett á að neyta atkvæðis- 
rjettar síns næsta dag, ef betur gefur 
þá, og eru það einatt eigi siður veður en 
vegalengdir, er hamla lasburða fólki og 
konum að ferðast á haustdegi.

Flm. (Bjarni Jónsson): Jeg má fyrir 
mina hönd og fyrir hönd islenskra kjós- 
enda, þakka hv. þingmönnum góðar 
undirtektir, og með þeim góðu undir- 
tektum einnig viðurkenning þess, að lög-

in ættu að vera þannig úr garði gerð, 
að kjósendur gætu notið þeirra. En hv. 
þm. A.-Sk. (porlJ) telur þrjá daga of 
mikinn frest til atkvæðagreiðslunnar, og 
við hið sama kveður hjá hv. 1. þm. Árn. 
(EE). Jeg ætla að nefna, til skýringar, 
að t.d. úr Akurey áBreiðafirði á að sækja 
kjörfund að Skarði á Skarðsströnd. Úr 
Akurey er fyrst farin sjóleiðin til lands 
að Heinabergi á Skarðsströnd, og síðan 
þaðan landveg, þriggja stunda ferð, að 
Skarði. pessa leið verður ekki sóttur 
kjörfundur, nema veður og sjór sje hag- 
stæður, og hendir oft, að veður banna í 
tvo daga, en er vel fært hinn þriðja dag- 
inn. pá eru og Rauðseyjar; þaðan verður 
og að sæta veðri og sjó, og má þaðan 
aldrei fara svo, að eigi sje eftir annað 
skip og nóg lið til að manna það, bæði 
til nauðsynlegra athafna heima fyrir, og 
til að greiða fyrir nauðleitarmönnum, 
er oft hcr þar að. Sama gegnir um Rúf- 
eyjar, Purkey, Hrappsey og fleiri. Taka 
má enn betur til skýringar þessu máli 
allan Eyiahrepp á Breiðafirði. þaðan 
verður ekki komist alstaðar á einum 
degi, og mun fullstrangt að ætla til þess 
þrjá daga, þótt með kappi væri til þess 
gengið. Jeg þekki nú best til á Breiða- 
firði, en gera má þó ráð fyrir, að viða 
sje líkt á komið. Má vel vera, að þótt 
kjósendur sjeu eigi fullsæmdir af minna 
fresti, cð hann verði nokkru minni en 
hjer er ákveðið, og yrði það þó nokkur 
bót frá því, sem nú er, og tækju þeir 
þá viljann fyrir verkið. En kostnaðar- 
röksemdir andmælenda minna get jeg 
ekki fallist á, og gleypi alls eigi bita 
þann, að of dýrt sje um vetumætur að 
eyða 3 sólarhringum lil kosninga. Fæ 
jeg ekki betur sjeð, en þeim tíma eða 
öðmm meiri, muni oft vera eytt til 
óþarfra eða lítt þarfra ferðalaga, á þeim
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tíma árs; en þótt það kostaði allmikið, 
er það þó betra en að ganga á skýlaus- 
an rjett manna, og svo er það og þingið, 
sem mest allra á að gæta rjettar i land- 
inu, og hyggi menn nú að, hvort svo hafi 
verið gert.

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

atkv. og til allsherjarnefndar með 18 
shlj. atkv.

A 55. fundi i Nd., miðvikudaginn 2. 
maí, var frv. tekið til 2. u m r.

Forseti tók málið af dagskrá.

A 57. fundi í Nd., föstudaginn 4. maí, 
var frv. aftur tekið til 2. u m r. (A. 87, 
n. 464 og 477).

Frsm. meiri hl. (Magnús Guðmunds- 
son): Eins og hv. deild er þegar kunn- 
ugt, klofnaði allshn. út af þessu máli. 
Vill meiri hluti hennar fella frv., en 
minni hlutinn vill láta það ganga fram, 
með nokkrum breytingum þó. Frv. er 
borið fram til þess, að allir kjósendur, 
eða sem flestir, geti náð að kjósa, þannig, 
að það ákveður, að kosið skuli verða 3 
daga í röð.

Jeg veit ekki til þess, að nú sje sjer- 
stök óánægja yfir, að menn geti ekki 
neytt kosningarrjettar síns, og hvergi 
veit jeg til, að það sje lögleitt, að kjósa 
nema 1 dag. Og í þessu efni held jeg, 
að rjettast sje fyrir oss að fara að dæmi 
annara þjóða. Jeg viðurkenni, að það 
kemur ekki svo sjaldan fyrir, að einn 
og einn kjósandi er útilokaður frá því 
að greiða atkvæði, en þetta nýja fyrir- 
komulag hefir galla, sem vega upp á

móti því. pessar kosningar yrðu mjög 
dýrar, og þó að farið yrði eftir tillögu 
minni hlutans um tveggja daga kosn- 
ingu, þá er hæpið, að hún geti farið 
jafntryggilega fram eins og nú. pað eru 
ekki svo fá dagsverk, sem mundu liggja 
í þessari'tveggja daga kosningu. Ef gert 
er ráð fyrir um 200 hreppum á landinu 
og að 3 menn sjeu i kjörstjórninni, þá 
eru þar komin 600 dagsverk. pað kostar 
ekki svo lítið. Ekki er ólíklegt, að fyrir- 
komulag þetta gæti leitt til atkvæða- 
smölunar.

I öðru lagi, þegar svona er að farið, 
má jafnvel búast við, að sumir yrðu 
neyddir til að kjósa, en kosningarrjett- 
urinn er aðeins rjettur, en engin skylda.

I gildandi kosningalögum er til heim- 
ild fyrir því, að setja kjörþing af nýju, 
ef það ferst fyrir sakir ills veðurs eða 
annara ófyrirsjáanlegra kringum- 
stæðna. En verði lögleiddir 2 eða fleiri 
dagar, sem kjósa má á, er hætt við, að 
sumir hugsi, að það sje nógur tími að 
fara á morgun eða hinn daginn, og þá 
sje ef til vill ófært veður, svo að einmitt 
þetta verði til að útiloka suma frá að 
kjósa.

Svo bætir minni" hlutinn ákvæði inn, 
sem ekki er í upprunalega frv., um að 
yfirkjörstjórn sje heimilað að skifta 
hreppum í tvær eða fleiri kjördeildir. 
Eins og þessi brtt. er orðuð, virðist mjer, 
að yfirkjörstjóm eigi ekki að hafa neitt 
bundnar hendur í þessum efnum. Og 
ástæðurnar em mjög óákveðnar, og 
nægir, að aðeins ein þeirra sje fyrir. 
Eftir brtt. er ekkert því til fyrirstöðu, 
að hreppi sje skift í svo og svo margar 
kjördeildir, svo framarlega sem í hverri 
kjördeild eru ekki færri en þrír kjós- 
endur. pað getur verið einn bær, sem 
margra hluta vegna á erfitt með að
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sækja kjörþing, og þá sje jeg ekkert því 
til fyrirstöðu, eftir brtt., að hann verði 
gerður að sjerstakri kjördeild. J?á fer að 
nálgast heimakosningafyrirkomulagið, 
sem er mjög varhugavert og hvergi 
nokkurstaðar viðhaft. Jeg geri ráð fyrir, 
að minni hlutinn ætlist til, að atkvæða- 
kasinn sje ekki opnaður eftir fyrri dag- 
inn; aðeins pokinn, og svo gætt að, hvort 
tala seðlanna sje rjett.*)

Forseti (BSv): Mjer hafa borist til- 
inæli frá 8 hv. J?m. um að slíta umræð- 
um. Undir þessi tilmæli hafa skrifað: 
SSt, SvÓ, IngB, porlG, BH, PO, JS, LH, 
og hljóða þau svo:

,Undirritaðir þingmenn óska, að 
umræðum sje hætt, er framsögu- 
mennirnir hafa talað.‘

Jeg leyfi mjer þvi að bera ósk þessara 
hv. þm. undir atkvæði.

Jón Baldvinsson: Jeg mótmæii þvi, að 
tekin sje upp sú aðferð hjer, að skera 
niður umræður um hvert málið á fæt- 
ur öðru. Áðan voru skornar niður um- 
ræður um eitt viðkvæmasta mál, sem 
nú er á döfinni i heiminum, deiluatriði 
milli atvinnurekenda og verkamanna, og 
nú á að fara eins með þetta mál, sem 
er mannrjettindamál. Jeg verð að mót- 
mæla því, að slíkur niðurskurður eigi 
sjer stað á Alþingi.

Bjarni Jónsson: Jeg heimta nafna- 
kall um þetta, svo það sjáist svart á 
hvítu, hvaða þm. vilja ekki leyfa umræð- 
ur um rjettindi kjósenda í landinu. Ann- 
ars álít jeg, að forseti eigi að gæta svo

*) Hjer vantar mikið aftan af ræð- 
unni. M. G.

velsæmis þingsins, að hann beri ekki 
upp tillögur, sem eru svo svívirðilegar 
sem þessi.

ATKVGB.
Felt að slíta umræðum með 12 : 11 

atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu:

já: PO, SSt, SvÓ, porlG, porstJ, BH, 
HK, IngB, JS, LH, MG.

nei: Pp, StSt, porlJ, pórJ, BJ, GunnS, 
JakM, JAJ, JB, MJ, MK, BSv.

Fimm þm. (ÓP, Ep, EE, Jp, MP) 
fjarstaddir.

Frsm. minni hl. (Magnús Jónsson):
Jeg skal játa, að það er erfitt að tala um 
þetta mál fyrir mann, sem ekki hefir 
haft tækifæri til að reyna kosningalögin 
í framkvæmdinni. pví get jeg vel sætt 
mig við, þótt menn reki augun i ein- 
hverja agnúa á brtt. á þskj. 464. pótt 
minni hluti nefndarinnar gæti ekki fall- 
ist á frv. þetta eins og það kom frá hv 
flm. (BJ), þá fanst honum í því svo aug- 
ljós rjettarbót, að hann vildi láta grund- 
vallarhugsun þess halda sjer. Jeg get 
imyndað mjer, að hv. flm. kunni að 
finnast, að við höfum hjer deilt rjettin- 
um með 2, eins og hann hefir stundum 
komist að orði um eitt og annað. En 
svo er ekki. En oft verður að taka meðal- 
tal af því, sem krafist er, og hinu, sem 
getan leyfir, og það höfum við reynt 
hjer. .

pá skal jeg snúa mjer að ástæðum 
meiri hlutans. Held jeg mjer þá við nál., 
því að hv. frsm. meiri hlutans (MG) 
þræddi það orði til orðs.

Fyrsta ástæðan, sem meiri hl. ber 
fram, er sú, að ekki hafi orðið vart við 
óánægju út af þessu. pað má nú vel 
vera, að ekki hafi borist kvartanir eða
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bænarskrár út af þessu, en jeg efast þó 
ekki um, að allmargir hafi kvartað und- 
an því, að geta ekki komist út af heimil- 
inu á þeim nauma tíma, sem skamtaður 
er. pess her að gæta, að þetta, sem hjer 
er farið fram á, er i raun rjettri sam- 
kvæmileg afleiðing af rýmkun kosning- 
arrjettarins. Meðan það voru húsbænd- 
ur einir, sem höfðu kosningarrjett, þá 
var auðvelt fyrir þá að fara sama dag- 
inn, og þótt karlmenn yfirleitt fengju 
þennan rjett, var það ekki ógemingur. 
En eftir að konur hafa einnig hlotið 
þennan rjett, er orðið alt öðru máli að 
gegna. pá fer að verða augljóst, hve 
fjarstætt það er, að allir af heimilunum 
geti neytt atkvæðisrjettarins svo að segja 
í einu. pað er vitanlegt, að þannig er 
ástatt á fjölda heimila og margir menn 
hafa ekki getað farið til kosninga af 
þessum ástæðum. pað er satt, að það 
er ekki fullkomlega hægt að tryggja, að 
allir neyti kosningarrjettar síns, nema 
með heimakosningu, en það þótti okkur 
no kkuð stórt spor, of stórstíg breyting; 
en þegar ekki er hægt að gera fullan 
rjett, þá er betra að veita eins mikinn 
rjett og hægt er, heldur en gera ekki 
neitt.

pá var það ein af höfuðmótbárum 
meiri hl., að kosningin færi ekki eins 
tryggilega fram, ef hún stæði i tvo daga. 
Fyrir þessu færði hv. frsm. (MG) engin 
rök, og er mjer það því með öllu óskilj- 
anlegt. pað er máske af þvi, að kjör- 
stjórnin muni verða farin að dotta seinni 
daginn. pá var önnur mótbára, að kosn- 
ingin yrði dýrari ineð þessu móti, að 
hafa hana í tvo daga, og það er að sumu 
leyti satt. En þessi kostnaður, sem af 
þessu legst á kosninguna, i samanburði 
við annað, sem til er kostað til þess að 
menn geti neytt kosningarrjettar síns,

er svo lítill, að það er ekki í það horf- 
andi. En hjer kemur fram tilhneiging 
til hins gamla vana, að spara úrslita- 
upphæðina, til þess að láta verkið verða 
að fullum notum. Menn vilja gjarna 
eyða 99 þús. í eitthvað, en svo ekki bæta 
einu þúsundi við til þess að fullkomna 
það, sem byrjað er á. pessi kostnaður, 
sem hjer getur komið til greina, er harla 
smávægilegur í samanburði við það, sem 
vinst. pá er ein ástæða meiri hl. sú, 
að það baki kjörstjórnunum tortrygni, 
að geyma atkvæðakassann með seðlun- 
um yfir nóttina, og þetta mun hv. frsm. 
(MG) hafa átt við, er hann talaði um, 
að kosningin yrði ótryggari. En það er 
svo gert ráð fyrir, að um kassann verði 
búið alveg eins og gengið er frá honum 
að síðustu, er hann fer frá kjörstjórn- 
inni, svo það ætti að vera nokkuð örugt. 
pá segir meiri hl., að þetta geti leitt til 
atkvæðasmölunar. Atkvæðamsölun fer 
nú fram eigi að síður, og þó að hún færi 
í vöxt, þá er það bara gott. Tilgangur- 
inn er, að sem flestir geti kosið. pað 
er gott, að sem flestum verði náð á kjör- 
stað, en hitt verður alt af undir persónu- 
legu sjálfstæði einstaklingsins komið, 
hve mikið hann lætur hræra í sjer með 
skoðunina. Atkvæðasmölun út af fyrir 
sig, er enginn galli. pá fyrst er hún ill, 
ef flokkum er gert mishátt undir höfði, 
en því er ekki til að dreifa hjer.

pá sagði hv. frsm. meiri hl. (MG), að 
þetta gæti jafnvel orðið til þess, að færri 
kysu, vegna þess, að vera kynni, að menn 
færu ekki fyrri daginn, þótt gott væri 
veður, en seinni daginn væri veður orð- 
ið ófært. petta er harla ljeleg röksemd. 
pað má vera, að þetta geti komið fyrir 
sem óvenjuleg undantekning, ef ætla 
má, að kjósendur væru svo óforsjálir, 
að fresta ferðinni í lengstu lög. En ann-
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ars er það öllum auðsjeð, að þetta hlýtur 
að auka þátttöku í kosningunni, og gera 
það að verkum, að sveitamenn fara að 
geta neytt kosningarrjettar síns í eins 
ríkum mæli og nú er gert í kaupstöðum. 

pá skal jeg snúa mjer lítið eitt að brtt.
Að því er snertir 1. brtt., þá hefði jeg 
helst viljað vísa til hv. 1. þm. Rang. 
(GunnS), til að mæla með henni. pað 
var mest að hans ósk, að hún var tekin 
upp, en jeg sá ekkert á móti því, að 
lála þetta flakka með. Jeg skal lýsa því 
yfir, að það er ekki ætlast til, að hún 
verði notuð nema í undantekningartil- 
fellum, t. d. þar sem ill vatnsföll hamla 
stórkostlega aðsókn o. s. frv. pá hefir 
verið talað um, að umslögin yrðu að 
vera fleiri, ef ætti að skifta hreppunum 
í fleiri kjördeildir. En það, sem stendur 
undir b„ að umslögin skuli vera 8 í stað 
4, stendur ekki í sambandi við skiftingu 
i kjördeildir, heldur hitt, að kosningin 
stendur í tvo daga, svo kjörstjómin hafi 
til skifta fyrri og seinni daginn. En um- 
slög þau, sem send eru hverri undir- 
kjörstjórn, þurfa ekki að vera fleiri, þótt 
hreppi sje skift, þvi að hver partur 
hreppsins fær sína undirkjörstjóm.

2. brtt. a. og b. eru orðabreytingar. 
pá er 3. brtt. Hún fer mest frá frv. 

par er sagt svo um, að kosningin skuli 
standa í tvo daga. Svo er lítil breyting, 
um að láta kjörstjórnirnar halda opnu 
í klukkustund, í staðinn fyrir eftir 
að kjósendur hætta að gefa sig fram.

Jeg skal að endingu taka það fram, 
að jeg get ekki álitið kosninguna að 
nokkru leyti ótryggari með þessu móti, 
og það þótt alræmdir skálkar sætu í 
kjörstjómunum, í stað valinkunnra 
sæmdarmanna, eins og þeir eru vitan- 
lega ávalt.

Jeg get ekki sjeð, að hægt sje að setja

í kassann falska seðla, þótt ekki sje talið. 
Kassinn er innsiglaður og látinn í inn- 
siglaðan poka, milli kjördaganna, svo 
ekki er hægt að eiga við hann. Hitt er 
öllu grunsamlegra, ef opna ætti kass- 
ann og telja í honum.

Jeg skal svo ekki þreyta hv. þdm. á 
því, að fara alment út í máhð.

Bjarni Jónsson: pótt jeg sje í raun 
og veru mótfallinn þeirri niðurstöðu, 
sem hv. minni hl. hefir komist að í þessu 
máli, þá ætla jeg ekki að halda langa 
ræðu. Jeg vildi aðeins skjóta því fram, 
hvort þeir, sem eru mótfallnir því, að 
kosningar standi yfir 2—3 daga, gætu 
þó ekki verið með þvi, að kosningin 
stæði yfir heilan dag, eða t. d. frá dag- 
málum til náttmála í sveitum og til 
miðnættis í kaupstöðum. Jeg vil, að hver 
kjósandi hafi tækifæri til að nota at- 
kvæði sitt, en það er rangt, að geta shtið 
kosningunni, ef menn koma dræmt. 
petta á aðeins við í kaupstöðum; þar 
ætti kosning að standa yfir frá dagmál- 
um til miðnættis. pað ákvæði mætti 
gjarnan vera, og ætti þá að koma brtt. 
um það til 3. umr.

Jeg skal að endingu taka það fram, 
gildandi ákvæðum byrji kjörfundur of 
seint fyrir Reykjavík. Úr þessu er að 
nokkru bætt með frv. á þskj. 86, en þó 
ekki til hlítar. Kjörfundur ætti að byrja 
svo snemma, að honum gæh verið lokið 
fyrir kl. 12 að kvöldi, án þess að svo 
fari sem nú, að fjöldi manns komist 
ekki að. Eins og verið hefir, þá hefir 
fjöldi manns orðið frá að hverfa, þegar 
kjörfundi er slitið. Lengri tími mundi 
bæta úr að nokkru. Eftir kl. 10 á kvöldin 
fer eldra fólk að hátta, og fer þvi ekki 
til kosninga úr þvi, þótt lengur sje opið.
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Nú vildi jeg mælast til þess, að hv. 
minni hl. nefndarinnar tæki upp brtt. 
við 2. gr. frv., sem heimilaði, að kjör- 
fundur byrjaði fyr að deginum en nú 
tíðkast, sem væri svo orðuð, að kjör- 
fundur byrjaði eigi síðar en á hádegi. 
pá gæti kjörstjórn í hverju kjördæmi 
hagað sjer eftir því, sem ástæður heimta.

Gunnar Sigurðsson: Brtt. sú, er minni 
hl. nefndarinnar kemur með, er aðal- 
lega gerð vegna sveitanna. En nú hafa 
komið fram upplýsingar í ræðum hv. 
frsm. minni hl. (MJ) og 2. þm. Reykv. 
(JB), um kosningar hjer í Reykjavík. 
Jeg vildi því leggja til, að þetta alt yrði 
athugað til 3. umr. Jeg vildi benda á, 
að jeg teldi mjög heppilegt, að brtt. 
minni hl. I. a, yrði samþykt af deild- 
inni. Jeg held, að það væri mikil rjettar- 
bót fyrir kjósendur, sem svo stendur á 
fyrir, sem þar segir, og jeg skora því á 
þingdeildina, að samþykkja hana.

Frsm. meiri hl. (Magnús Guðmunds- 
son): Hv. flm. frv. (BJ) hefir farið 
fram á það, að málið verði látið ganga 
til 3. umr., svo hægt verði að koma að 
brtt. um að lengja kosningatímann 
þennan eina dag, sem nú er ákveðinn. 
Jeg er ekki á móti því, en geri það þá 
að skilyrði frá minni hálfu, að ekki 
verði greidd atkv. nú um brtt., heldur 
verði þær geymdar til 3. umr., og fari 
þá fram aðalumr. um frv.

pað er mikið til í því, sem hv. 2. þm. 
Reykv. (JB) sagði um, að of seint sje 
að byrja kjörþing á hádegi. þetta kom 
til orða í nefndinni, en minni hl. var 
þá svo harður á að koma sínum brtt. 
fram, að ekki var hægt að koma þessu 
að. En það er þó sanngjarnt. Jeg geymi 
mjer að svara hv. frsm. minni hl. (MJ) 
til 3. umr.

Frsm. minni hl. (Magnús Jónsson):
Viðvíkjandi því, sem hv. 2. þm. Reykv. 
(JB) sagði, þá eru mjer ekki síður kunn 
vandræðin hjer í Reykjavík en honum. 
Jeg vildi því, að byrjað yrði kl.tíma fyr, 
því á kl.tíma kjósa þó margir, svo hundr- 
uðin, sem kysu, gætu orðið fleiri. Einnig 
mætti fjölga kjördeildum. Jeg hefi ekki 
á móti því, að brtt. bíði til 3. umr. Jeg 
vil, að sem flestir geti kosið, en það 
verður betur trygt með því, að kosn- 
ingin standi yfir 2 daga en einn. Ef 
frestað verður atkvgr. um till., þá verða 
þær vitanlega ver staddar, því tími vinst 
til að fleyga þær. Við tökum þvi till. 
aftur, með því skilyrði þó, sem raunar 
er ekki hægt að setja, að frv. verði vísað 
til 3. umr. En við hættum á, að eiga það 
undir drengskap hv. þingdeildarmanna.

ATKVGR.
Brtt. 464, I—III, teknar aftur.

1. gr. samþ. með 15 : 1 atkv.
2. gr. samþ. með 13 shlj. atkv. 
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 13 : 2 atkv.

Á 59. fundi í Nd., mánudaginn 7. maí, 
var frv. tekið til 3. u m r. (A. 87, n. 464 
og 477, 576, 579, 581).

Frsm. meiri hl. (Magnús Guðmunds-
son): Eins og hv. deildarmenn muna, 
þá var þetta frv. látið ganga óútrætt til
3. umr., í því skyni, að biða eftir brtt., 
sem i ráði var, að kæmu fram við það. 
parf jeg ekki nú að fara út í neinar um- 
ræður um málið, en get látið mjer nægja 
að vísa til þess, sem jeg sagði um það við 
2. umr. Komnar eru hjer fram brtt. við 
frv. En sökum þess, að þeim var ekki
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útbýtt nægilega snemma, J»á hefi jeg 
ekki haft tíma til að bera þær undir hv. 
samnefndarmenn mína. Jeg skal þá 
segja um þær það, sem mjer þykir sjálf- 
um vera, og jafnframt það, sem jeg get 
helst getið mjer í hug hv. samnefndar- 
manna minna.

Jeg vil þá fyrst geta um brtt. hv. þm. 
Dala. (BJ), á þskj. 576, að jeg get gengið 
inn á þær, ef allar hinar till. hans falla 
burtu. Mun jeg greiða þessum 2 brtt. 
hans atkv., ef þær eru fram bornar sem 
varatill. En ef hitt er meiningin, að kosn- 
ing standi í 2—3 daga, og svo auk þess 
jafnlengi á dag og brtt. segja, þá mun 
jeg ekki sjá mjer fært að greiða þeim 
atkv. En jeg hafði skilið hv. þm. Dala. 
(BJ) svo, að þessar till. ættu að skoðast 
sem varatill., og mun jeg greiða þeim 
atkv. með það fyrir augum.

pá skal jeg einnig taka það fram, að 
jeg hefi ekkert að athuga við brtt. á 
þskj. 581. Býst jeg við, að hún hafi mesta 
þýðingu hjer i Reykjavík. Mun með 
þessu vera hugsað til að reyna að draga 
úr þeirri atkvæðasmölun bifreiðanna, 
sem átt hefir sjer stað hjer við undan- 
farnar kosningar. Hefir það verið næsta 
ófagur leikur, og lítill skaði, þótt skotið 
yrði loku fyrir hann eða dregið úr hon- 
um eins og hægt er.

Um brtt. á þskj. 579 vil jeg geta þess, 
að jeg býst við, að hún verði óþörf, ef 
till hv. þm. Dala. (BJ) ná fram að 
ganga. Geri jeg ráð fyrir, ef svo fer, að 
hv. 2. þm. Reykv. (JB) sjái sjer fært að 
taka hanæ aftur.

pað, sem jeg vil þá vera láta i þessu 
máli, er það, að samþyktar verði þess- 
ar 2 brtt. hv. þm. Dala. (BJ) og ásamt 
þeim brtt. á þskj. 581, og svo ekkert 
meira. Vil jeg fella allar hinar brtt., og 
svo frv. að öðru leyti en þessu.

Alþt. 1923, C. (35. löggjafarþing).

Jón Baldvinsson: Jeg'sje, að hjer eru 
fram komnar brtt. frá hv. þm. Dala. 
(BJ). Verði þær samþyktar, þá verður 
mín till. óþörf. Jeg er að hugsa um að 
taka aftur b-liðinn í brtt. minni á þskj. 
579. Jeg veit ekki, hvor þessara tveggja 
lill. verður fyr borin upp til atkv. Verði 
till. hv. þm. Dala. (BJ) fyr borin upp 
og samþykt, þá mun jeg taka mína till. 
alveg aftur, því jeg get þá vel felt mig 
við greinina svo orðaða.

Bjarni Jónsson: Eins og háttv. 1. þm. 
Skagf. (MG) hefði vel mátt sjá efst á 
þskj. 576, þá eru till. mínar þar vara- 
till. J’að, sem veldur því, að jeg hefi 
gengið svo langt til samkomulags, er 
það, að fái jeg ekki framgengt þeim 
vilja mínum, að hver kjósandi eigi 
kost á að neyta kosningarrjettar sins, 
þá vil jeg þó heldur, að eins margir 
eigi það og frekast er unt. Fái jeg í 
þessu efni ekki það besta kjósendum til 
handa, þá vil jeg það næstbesta, frem- 
ur en að engu verði um þokað.

Frsm. minni hl. (Magnús Jónsson):
Jeg get naumast látið vera að dást að 
því, hve fús hv. þm. Dala. (BJ) er til 
samkomulags í þessu máli. pykir mjer 
nærri um of, hve mjög hann hefir látið 
undan síga. Fyrst sló hann af kröfum 
sínum í frv. og gekk inn á brtt. minni 
hl., og nú hefir hann slegið enn meir 
undan í brtt. sínum á þskj. 576 og vill 
sætta sig við, að þær einar nái fram að 
ganga. petta finst mjer helst til mikið 
undanhald, en jeg skil þó vel afstöðu 
hv. þm. pað er andinn í frv., en ekki 
bókstafurinn, sem er honum áhuga- 
mál, og þykir honum því nokkur rjett- 
ing málsins betri en engin. Annars er það 
mjög óþægilegt, er slíkum brtt. er alt

19
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í einu varpað rnn á þingfund, án þess 
að nokkur tími hafi gefist til að athuga 
þær. Get jeg varla á þessum fáu mínút- 
um sjeð, hvort þessar till. hv. þm. Dala. 
(BJ) eru svo í samræmi við önnur at- 
riði málsins, að þær fái staðist af þeim 
ástæðum. Skal jeg t. d. benda á, að verði 
kosningartíminn ákveðinn eins og þar 
er gert ráð fyrir, þá verður óþarft 
ákvæðið um 8 umslögin, sem er bygt 
á því, að kosningin fari fram á 2 dög- 
um. Og vera má, að eitthvað sje meira 
þessu líkt, sem samræma þyrfti.

Jeg vil svo lýsa yfir því, að við minni 
hl. menn höldum fast við brtt. okkar. 
Teljum við htla bót ráðna á málinu, ef 
þær eru ekki samþyktar, þótt kjörfund- 
urinn sje lengdur. par, sem fjölment er, 
stendur hann hvort sem er fram eftir 
deginum, og yrði þar engin breyting 
önnur en sú, að menn gætu öruggari 
komið seint á fundinn. Úr veðurtöfinni, 
sem er aðalatriðið, verður ekki bætt með 
því móti. Sje á annað borð einhvern dag 
illfært veður, þá helst það venjulega til 
kvölds. Hitt er miklu líklegra, að 2 ill- 
færir dagar fari ekki saman. Auk þess 
myndi fáum þykja betra að vera á ferð 
að kvöldi dags um það leyti árs, eink- 
um ef eitthvað væri að veðri. Hafa shk- 
ar kvöldferðir oft reynst óheillavænar á 
þessu landi, og því engin ástæða til að 
gera gyllingar til að fjölga þeim.

Jeg skal svo ekki ræða þetta lengur. 
Aðeins vil jeg taka það fram, að jeg tel 
það misskilning hjá hv. frsm. meiri hl. 
(MG), er hann heldur, að hægt sje að 
samþykkja brtt. á þskj. 576, en fella 
frv. pað eru ekki sjálfstæðar till., held- 
ur brtt. við gr. frv., og geta því ekki lif- 
að, ef frv. deyr. Hitt má vera, að hægt 
sje að finna einhverja leið til að koma 
þessum ákvæðum fram, þótt frv. sje

felt. En vafasamt tel jeg, að það sje unt 
á annan hátt en koma fram með þau 
sem sjálfstæðar till.

Eins og sakir standa, held jeg þá fast 
við málstað minni hl. nefndarinnar. 
Hitt læt jeg ósagt enn sem komið er, 
hvernig jeg greiði atkvæði, ef brtt. hans 
verða feldar.

Frsm. meiri hl. (Magnús Guðmunds- 
son): pað er rjett athugað af hv. 4. þm. 
Reykv. (MJ), að sú leið er ekki fær, 
sem jeg talaði um áðan. Jeg athugaði 
ekki, að þetta er 3. umr. málsins, og er 
slík meðferð, sem jeg stakk upp á, því 
óleyfileg. pykir mjer leiðinlegt, að þetta 
skyldi ekki vera athugað í tíma við 2. 
umr., því að nú er það of seint.

Jón porláksson: Jeg vildi aðeins 
geta þess, út af ummælum hv. frsm. 
meiri hl. (MG), að hann hefir ekki get- 
ið rjett til í minn hug. Jeg tel það hreina 
fjarstæðu að ætla að lengja svo kjör- 
fundi í sveitum, að setja þá á dagmál- 
um og láta þá standa til miðrar nætur. 
Veit jeg satt að segja ekki, hverjir það 
muni vera, sem mundu koma á kjör- 
stað á dagmálum og fara um hánótt 
aftur. Er jeg algerlega mótfallinn þess- 
ari varatill. eins og frv., og álít yfirleitt 
enga þörf á að breyta neinu í þessu 
efni.

Frsm. meiri hl. (Magnús Guðmunds- 
son): pað var gott, að hv. 3. þm. Reykv. 
(Jp) leiðrjetti misskilning minn á því, 
hvað búið hefði í huga hans. En sam- 
mála er jeg honum ekki. pað getur vel 
verið, að ýmsir kjósendur, sem langt 
eiga að, kynnu að koma kvöldið fyr- 
ir kosningadaginn á næsta bæ við, og 
gætu þeir þá verið komnir á kjörstað-
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inn í býti daginn eftir. Á sama hátt gætu 
og aðrir aðeins. farið til næsta bæjar 
á bakaleiðinni kosningadagskvöldið, til 
að gista þar um nóttina. pað er því eng- 
in fjarstæða að lengja tímann á þann 
hátt, sem þm. Dala. (BJ) leggur til í 
varatill. sínum. Hitt er annað mál, að 
brtt. geta ekki komist í gegn, ef frv. 
er felt. Vil jeg skjóta því til hv. flm., 
hvort ekki muni rjett að taka málið út 
af dagskrá nú og að hann komi svo 
fram með sjálfstæðar till. þessa efnis. 
Auðvitað er ekki útsjeð um það, að frv. 
komist ekki í gegn, og verður hann að 
ráða við sig, hvort hann vill hætta á 
það eða ekki.

Bjarni Jónsson: Jeg kýs þá heldur að 
láta málið sigla sinn sjó eins og það 
liggur fyrir nú. Nenni jeg ekki að elt- 
ast meira við það. Færi vel á því, á 
sinn hátt, þótt frv. yrði felt og skoðun 
hv. 3. þm. Reykv. (Jp) yrði ofan á, að 
nóg sje, að fólkið i landinu hafi kosn- 
ingarrjett, þótt það geti ekki notað 
hann.

ATKVGR.
Brtt. 464, I. a. samþ. með 14 : 12 atkv., 

að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

já: JB, LH, MJ, MK, Pp, SvÓ, 
porlG, porstJ, BJ, Ep, EE, 
IngB, JakM, BSv.

nei: JAJ, JS, Jp, MG, MP, ÓP, 
PO, SSt, StSt, pórJ, BH, HK.

Tveir þm. (GunnS, porlJ) fjar- 
staddir.

— 464, I. b. samþ. með 14 : 12 atkv., 
að viðhöfðu nafnakalli og sögðu

já: BJ, Ep, EE, IngB, JakM, JB, 
LH, MJ, MK, Pp, SvÓ, porl- 
G, porstJ, BSv.

nei: pórJ, BH, HK, JAJ, JS, Jp, 
MG, MP, ÓP, PO, SSt, StSt.

Tveir þm. (GunnS, porlJ) fjar- 
staddir.

Brtt. 581 samþ. með 15 : 5 atkv.
— 464, II. a. samþ. án atkvgr.
—■ 464, II. b. samþ. með 17 : 4 atkv.
— 464, III. samþ. með 14 : 13 atkv., 

að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

já: porstJ, BJ, Ep, EE, IngB, 
JakM, JB, LH, MJ, MK, Pp, 
SvÓ, porlG, BSv.

.nei: pórJ, BH, HK, JAJ, JS, Jp, 
MG, MP, ÓP, PO, SSt, StSt, 
porlJ.

Einn þm. (GunnS) fjarstaddur.

— 576, a—b fallnar.
— 579, a. samþ. með 14 : 4 atkv.
— 579, b. tekin aftur.

Frv,, svo breytt, f e 11 með 13 : 13 
atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

já: BJ, Ep, EE, IngB, JakM, JB, LH,
MJ, MK, Pp, SvÓ, porstJ, BSv. 

nei: pórJ, BH, HK, JAJ, JS, Jp, MG,
MP, ÓP, PO, SSt, StSt, porlJ. 

Tveir þm. (GunnS, porlG) fjar-

19- Loggiltir endurskoðendur-

Á 47. fundi í Nd., laugardaginn 21. 
apríl, var útbýtt:

Frumvarpi til laga um löggilta end- 
urskoðendur (þmfrv., A. 398).

Á 48. og 51. fundi í Nd., dagana 23. 
og 27. april, var frv. tekið til 1. umr.

Forseti tók málið af dagskrá.
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Á 53. fundi í Nd., mánudaginn 30. 
apríl, var frv. enn tekið til 1. umr.

Frv. of seint fram komið. — Deildin 
leyfði með 19 shlj. atkv., að það mætti 
taka til meðferðar.

Flm. (Bjarni Jónsson): Tjón ein- 
stakra manna, fjelaga og stofnana á 
fyrirtækjum er að sjálfsögðu runnið af 
margvislegum rótum. Óhepni og áhrif 
umheims, svo sem verðlag og samkepni, 
verður jafnan þyngst á metunum hjá 
mönnum. En þó eru margar aðrar öfl- 
ugar orsakir til ófamaðarins, er mönn- 
um verður eigi jafnljúft að viðurkenna 
sem hinar fyr töldu. Eru þar vanþekk- 
ing og óorðheldni einna þyngsta® á met- 
Mnum. En auk þessara orsaka eru tvær 
miklar og affararíkar, sem nálega aldrei 
er minst á og ekkert er gert til að af- 
stýra. par tala jeg 'um trúgimi og tor- 
trygni. Trúgirnin veldur því, að oft og 
einatt komast óviturleg hættufyrirtæki 
á stofn, er hljóta að hrynja um koll og 
reita af f jelagsmönnum eignir þeirra og 
vinna alþjóð manna hið mesta mein og 
ógagn með því. En tortrygnin verður oft 
til þess að koma í veg fyrir góð og vit- 
urleg fyrirtæki og verður mörgum 
manni og margri stofnun að fótakefli.

þess vegna er hin mesta þjóðarnauð- 
syn, að menn geti með nokkurri vissu 
vitað, út i hvað þeir ganga og sannfær- 
ast um, að tortrygni sje rjett eða röng. 
Til þess er nú einmitt stofnað með
þessu frv.

Árið 1914 komst þetta frv., svo sem 
það er nú, gegnum Nd. Og sjá menn, 
að hjer er farið fram á heimildarlög, 
en upprunalega vildi jeg láta þetta vera 
lagaboð. að hafa eiðsvarna og lögskip- 
aða kunnáttumenn til þess að endur- 
skoða. Mundu öll viðskifti manna og

allur atvinnurekstur miklu öruggari en 
nú er og rógberum óhægra um vik að 
bera menn og fyrirtæki rógi, því að 
þær öldur mundu brotna á hinum lögr 
skipuðu endurskoðendum.

Auk þessa mundi leiða af þessari ráð- 
stöfun, að menn yrðu gætnari i meðferð 
sinni á almenningsf je. Jeg gæti vel trúað 
þvi, að sparisjóðir, bankar, verslunarfje- 
lög, kaupfjelög og samvinnufjelög o. fl. 
hefðu orðið varkárari í ráðstöfunum 
sinum en reynst hefir, ef þetta kerfi 
lögskipaðra manna hefði verið fast orð- 
ið og reynt í landinu. Vildi jeg hjer 
mega taka til dæmis Sambandið, því 
að það fer með fje allflestra bænda og 
skamtar þeim verð á útfluttum vörum 
og aðfluttum. pess vegna er mjög mik- 
ið undir þvi komið, að fjelagsskapur- 
inn stofni sjer ekki í óþarfan kostnað, 
því að alt tjón af slíkum hlutum lendir 
á bændum landsins og lækkar vöruverð 
þeirra, eða hækkar erlendu vörumar. Nú 
er mönnum kunnugt um, að þessi fje- 
lagsskapur reisti afarmikið hús fyrir 
nokkrum árum á dýrasta tíma og á 
dýrri Ióð. Er mjer sagt, að húsið hafi 
kostað 315000 kr., en lóðin umhverfis 
það (hún er stór) 360000 kr. þetta verð- 
ur samtals álitleg fúlga, 675000 kr. Til 
skatts er þetta hús nú metið 331200 kr., 
og er því verðfallið þegar orðið 343800* 
kr. Er það hreinn skaði, og kemur aldrei 
aftur. Ólíklegt þykir mjer, að fjelagið 
hefði ráðist í slikt fyrirtæki, ef hjer 
hefðu verið lögskipaðir endurskoðendur.

pessu fyrirtæki má þó segja ýmislegt 
til varnar. En annað fyrirtæki sama f je- 
lags er svo vaxið, að því verður engin 
bót mælt. pað er svo vaxið, sem nú 
skal greina. Sambandið tók upp á því

*) Þar af á húsinu 315000—114800=200200 
krónur.
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fyrjr nokkrum árum að setja á stofn 
verslunarskóla. J>ó var þá annar versl- 
unarskóli fyrir, og var sá miklu betri en 
Sambandið gat vænst af sínum skóla, 
því að fyrir honum átti að standa mað- 
ur, sem hafði eigi minstu nasasjón af 
verslunarþekkingu. pó að þar kendu 
ýmsir góðir menn, svo sem þeir Jón 
Guðmundsson og Einar Jónsson, þá 
hlaut þó skólinn að verða snögt um 
lakari en hinn, sakir þess, hve ljeleg 
var forstaðan. pað er nú sagt, að þá er 
Sambandshúsið var í smíðum, hafi það 
átt að verða aðeins tvær hæðir, en þá 
hafi skólastjóri þessi talið stjórn Sam- 
bandsins á að setja þriðju hæðina ofan 
á handa skólanum og formanni hans. 
Er það allmerkilegt að líta á kostnað 
Sambandsins af þessu skólahaldi, bæði 
undan og eftir flutningi hans á aukahæð 
sína í Sambandshúsinu. Árið 1918— 
1919 var skólinn í húsi íðskólans, og 
auk þess var eitt kaffikvöld í viku í 
Goodtemplarahúsinu. pá er reikningur- 
inn svo:

Kenslulaun ........................ kr. 4976,00
Húsnæði, ljós, ræsting, hiti — 985,00
Ýmislegt ............................ — 243,78

Samtals kr. 6204,78

Af þessu fjekk skólastjóri þá aðeins 
3000 kr. fyrir 18 stunda kenslu á viku 
og engin fríðindi önnur.

En árið 1919—1920 er skólinn orðinn 
töluvert dýrari samkvæmt reikningi 11. 
maí 1921:

Kenslu’aun ...................... kr. 23079.00
Bækur og áhöld ..............— 4872.00
Húsaleiga, ljós hiti, ræst-

ing.................................. — 5867.00
Samtals kr. 33818,00

par af komu 7000 kr. úr ríkissjóði. 
petta árið var skólinn sumpart í íð- 
skólahúsinu, en að nokkru í Sambands- 
húsinu, en skjólastjóri mun nú hafa 
haft 9000 kr. í laun. Skólinn hefir þá 
kostað sambandið 26818 kr. þetta áríð.

Næsta ár er reikningurinn sem hjer 
segir:

Kenslulaun ......................  kr. 17890.00
Húsaleiga, ljós, hiti, ræst-

ing ........................... — 15423.44

Samtals kr. 33313.44

par af 7000 kr. úr ríkissjóði, en úr 
sambandssjóði 23612.44 kr. Nú kendi 
skólastjóri 12 stundir á viku, en hafði 
9000 kr. laun, og auk þess ókeypis hús- 
næði, ljós, hita og ræsting, eða helm- 
inginn af 15423.44 kr., alls 9000 kr + 
7711.72=16711.72 kr. Sami maður hef- 
ir og fengið 6000 kr. í ferðastyrk og 
fleira.

Margt af þessu mætti verja, ef hjer 
væri um góða og nauðsynlega stofnun 
að ræða. En þar sem skólinn er bæði 
ljelegur og gersamlega óþarfur, þá er 
hjer mjög óviturlega að farið. Jeg hefi 
því rakið þetta dæmi svo náið, til þess 
að gera mönnum ljóst, hversu mikil þörf 
er á lögskipuðum endurskoðendum. peir 
mundu hafa aftrað þessum aðförum í 
upphafi.

Jeg hefi valið þessi dæmi, sjerstak- 
lega skólann, sakir þess, að þau sýna 
svo átakanlega sem verða má nauðsyn 
þess, að röksamleg endurskoðun fari 
fram árlega á stórum fyrirtækjum, sem 
fara með almenningsfje. Og auk þess er 
það hin mesta nauðsyn, að þetta fyrir- 
tæki, Sambandið, sje rekið með allri 
gætni og hagsýni, þar sem mikill þorri



299 Lagafrumvörp feld. 
Lðggiltir endurskoðendur.

300

bænda í landinu á alt sitt undir því, að 
hjer sje vel með farið. Væri og skaði, 
ef sá stórhugur og áræði i sjálfsbjarg- 
arviðleitni bænda fengi ekki að njóta 
sín, sem kemur fram í verslunarsam- 
tökum þeirra. En jeg hefi ekki valið 
þessi dæmi af þeirri ástæðu, að þau sjeu 
einsdæmi, það er að segja að undantekn- 
um amtmanninum, skólanum. pví er 
miður, að víða er svipað, ef leitað er, 
bæði hjá einstaklingum, fjelögum og 
rikisfyrirtækjum. pvi að'sannast sagt 
hefir eigi annað verið sýnilegt hin síð- 
ustu ár en að menn hefðu gleymt að 
reikna. Hitt vita allir, hversu skaðlegt er 
að leggja stórfje í handahófsfyrirtæki.

Jeg vænti því, að hv. þingmenn sjái, 
að slík stjett manna, sem frv. þetta ræð- 
ir um, mundi verða einskonar brim- 
brjótur í ölduróti ógætilegra fyrirtækja, 
og leyfi frv. að ganga rjetta boðleið 
gegnum allar fyrirskipaðar umræður 
i þinginu og geri það að lögum.

porsteinn Jónsson: Eftir að hafa heyrt 
framsöguræðu hv. þm. Dala. (BJ), hefi 
jeg fulla ástæðu til að ætla, að þetta frv. 
sje flutt í alt öðrum tilgangi heldur en 
búast má við af að lesa það. pað lítur 
í raun og veru fremur sakleysislega út. 
En samkvæmt framsöguræðu þessa hv. 
þm. er það ljóst, að þetta er ákvarðað 
sem áframhald þeirra árása, er fyrir 
nokkru voru gerðar á Samband ís- 
lenskra samvinnufjelaga. En um leið 
og það er árás á Sambandið, hlýtur það 
fyrst og fremst að vera árás á fyrv. for- 
stjóra þess, sem nýlega er fallinn í val- 
inri.

pað mæltist illa fyrir, þegar annar 
háttv. þm., sem sæti á í Ed., hóf sína 
alræmdu árás siðastliðið haust á Sam- 
bandið. En því ver mun þessi árás mæl-

ast fyrir, sem það þykir vera ódrengi- 
legra að níða látna menn en lifandi. 
Og eigi síst, þegar sá maður, sem hjer 
um ræðir, var áhtinn vinna þjóðinni 
meira gagn en nokkur annar núlifandi 
maður. Eins og jeg tók fram, eru 
þessar árásir á Sambandið vitanlega 
ekkert annað en árásir á fyrverandi for- 
stjóra þess.

Háttv. þm. las hratt upp ræðu sína, 
er hann hafði skrifaða, og þar á meðal 
margar tölur, til að sýna ágæti þessarar 
árásar sinnar; en þar sem hann bar svo 
hratt á, náði jeg ekki nema nokkrum 
af tölunum. Hús og lóð Sambandsins 
sagði hann að hefði kostað 675000 kr. 
En samkvæmt fasteignamati væri hvort- 
tveggja ekki virt nema 331200 kr. Mis- 
muninn á kostnaðarverði og fasteigna- 
matsverði, 343800 kr., telur hann svo 
vera beinan skaða fyrir Sambandið. En 
nú er öllum ljóst, að fasteignamatið er 
ætíð miklu lægra en það verð, sem eign- 
irnar ganga fyrir kaupum og sölum. 
Fasteignir eru nú oft seldar helmingi 
hærra verði en þær eru metnar.

Hjer er því ekkert annað á ferðinni 
en áframhald af þeim blekkingartilraun- 
um, sem jeg áður drap á.

pá kom hv. þm. að öðrum lið fram- 
kvæmdamála Sambandsins og rjeðst á 
skóla þann, sem Sambandið heldur 
uppi til þess að auka þekkingu lands- 
manna á samvinnumálum og búa menn 
undir að veita samvinnufyrirtækjum 
forstöðu. Taldi hann forstöðumann 
skólans alls óhæfan til að standa fyrir 
slíkum skóla og kvað hann bresta alla 
þekkingu á þeim málum. Hann vildi 
gera skólakostnaðinn að mikilli grýlu. 
Um þann kostnað hefi jeg ekki gögn 
nje skýrslur i höndumnú,ogveitþviekki 
hvort hv. þm. hefir farið þar með rjett-
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ar eða rangar tölur. pó að skólinn héfði 
kostað 33 þús. kr. á ári síðan 1919, þá 
hefði þm. ekki talið það gífurlegan 
kostnað, ef önnur fyrirtæki hefðu átt 
í hlut. þó hann sje að reyna til að gera 
mikið úr, að skólinn sje bæði óþarfur 
og dýr og að illa sje farið með það fje 
Sambandsins, sem skólinn fær til af- 
nota, þá finnur hann engan staf til 
sönnunar þessum framburði sínum.

Hv. þm. segir, að skólastjóri sam- 
vinnuskólans hafi haft 9000 kr. laun 
árið 1919, en það eru ósannindi, svo sem 
jeg vonast eftir, að geta sannað síðar. 
En við skulum nú láta þetta heita svo 
í bráðina, eins og hv. þm. vill vera láta; 
en í því sambandi væri vert að líta á, 
hvað þessi þm. hefir sjálfur haft í laun 
1919. Jeg hygg, að gera megi ráð fyrir 
og láti nærri, að hann hafi haft helm- 
ingi meiri laun, að meðtöldum öllum 
bitlingum.

pá kemur hv. þm. að þvi að sýna 
fram á hina óhóflegu eyðslu á fje Sam- 
bandsins á stjórnarárum Hallgríms 
Kristinssonar, t. d. að veittur hafi verið 
6000 kr. utanfararstyrkur til skólastjór- 
ans; en þetta er ósatt. Hitt veit jeg, að 
hann var tvisvar sendur utan í nauð- 
synjaerindum Sambandsins. Um kostn- 
aðinn við þær ferðir veit jeg ekki með 
vissu; en hitt veit jeg er rangt, að hann 
hafi fengið styrk til utanfarar í eigin 
erindum.

Enn fremur sagði hv. þm., að sam- 
vinnuskólinn væri ljelegri en verslunar- 
skólinn, af því að forstaðan væri verri. 
En jeg vænti þó, þrátt fyrir þessa 
sleggjudóma þingmannsins, að hann 
mætti þakka fyrir, þegar ganga hans er 
öll, ef um hann yrði sagt, að hann hefði 
rækt störf sín eins samviskusamlega og

skólastjóri samvinnuskólans hefir rækt 
sín störf.

Eitt var það, sem mjer kom dálitið á 
óvart. Jeg hefi álitið hv. þm. Dala. (B- 
J) drengskaparmann, en nú verð jeg 
að draga það mjög í efa, þar sem hann 
hefir kastað skugga á látinn mann, sem 
var einn af hinum allra þjóðnýtustu 
mönnum og naut fylsta heiðurs lands- 
manna. þetta tel jeg ódrengilegt.

Og þar sem hv. þm. taldi þessu frv. 
aðallega beint til Sambandsins, þá vænti 
jeg, að hv. deild meti þessa árás hans 
að verðleikum, með því aöfellaþettafrv. 
hans nú þegar við þessa umr.

Flm. (Bjarni Jónsson): það var gam- 
an að hlusta á ræðu hv. 1. þm. N.-M. 
(porstJ). Ræðumaður var töluvert fynd- 
inn, þar sem hann sagði, að ræða mín 
hefði verið árás á Sambandið, þó að jeg 
tæki það aðeins sem dæmi þess, hversu 
illa og ógætilega væri farið með fje al- 
mennings Sá er vinur, er til vamms seg- 
ir. Jeg hefi alls ekki ráðist hjer á lát- 
inn mann; það eru ósannindi háttv. þm. 
(J?orsU: Háttv. þm. má gjama taka 
alt aftur). Hann blæs sig út eins og 
belgur, þar sem hann er að verja skóla- 
stjóra Jónas Jónsson. Jeg tel honum það 
að vísu til sóma; það er drengilegt af 
honum að duga samflokksmanni sín- 
um. Jeg tók ekki þetta dæmi um skóla- 
stjórann í því skyni, að segja neitt ilt 
um manninn; eg held ekki svo fast á 
því. Hv. þm. og aðrir, sem það vilja, 
mega álíta hann verslunarfróðan mann 
mín vegna. (porsU: Hv. þm. er farinn 
að draga nokkuð mikið úr því, sem hann 
sagði áðan). Jeg sagði, að maðurinn væri 
ekki fær um starfið og að skólinn væri 
óþarfur; það er alt rjett.
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Jeg nefndi þetta af þvi, að mjer er 
ant um Sambandið og af því, að bænd- 
ur landsins eiga svo mikið undir Sam- 
bandinu, og gat þess einnig, að nefna 
mætti önnur dæmi. Jeg skal ekki full- 
yrða, hvort allar tölur, sem jeg tilgreindi, 
eru nákvæmlega rjettar, en það mun 
láta mjög nærri lagi.

Hv. þm. (porstJ) sagði, að jeg mundi 
mega þakka fyrir að vera eins dugleg- 
ur og skólastjóri samvinnuskólans. Jeg 
hefi ekki sagt neitt um það. pað getur 
vel verið, að hann sje samviskusamur 
um það starf sitt; en hann hefir bara 
ekki vit á málinu fremur en þegar hv. 
1. þm. N.-M. (porstJ) er að halda ræð- 
ur um skólamál, sem hann skilur ekk- 
ert í, og vill svo reisa háskóla norður 
á Akureyri.

Jeg hafði gaman af því, er hv. þm. 
(porstJ) var að biðja deildina að fella 
frv., af því að það væri árás á Sam- 
bandið og hinn nýlátna forstjóra þess. 
þingm. gerir mjer þær getsakir, að jeg 
sje að ráðast á þennan mann, þó að 
jeg hafi aðeins talað um verk Sambands- 
ins. Og svo ætlar hann að láta deildina 
fella frv. fyrir þetta. pað er fyndni. 
Ef hún vill gera það, þá verði henni 
það að góðu.

þorsteinn Jónsson: J»að er gleðilegt, 
að hv. flm., þm. Dala. (BJ), er búinn að 
taka mikið aftur af þvi, sem hann bar 
hjer fram í deildinni i hinni skrifuðu 
árásarræðu sinni. Hann sagði t. d. um 
sumar tölurnar, að þær væru áætlunar- 
tölur. þá má eins gera ráð fyrir, að þær 
sjeu það allar. Jeg er ekki sjerlega 
hræddur um, að margir af deildarmönn- 
um hafi tekið mark á þessum ræðum 
hv. þm. Dala. (BJ) og árás hans á for- 
stöðumenn Sambandsins. pvi að um leið

og hún er gerð á hendur Sambandsfje- 
lögunum, er hún einnig gerð á stjórn 
Sambandsins og fyrverandi fram- 
kvæmdarstjóra. Og þó að hann haldi 
áfram að afsaka sig, þá hefir hann hjer 
gert það frumhlaup, sem er óbreytt 
framhald samskonar árása og annar hv. 
þm. hóf á síðasta hausti. Hv. þm. (BJ) 
finst það ekki vera árás á gerðir þess 
manns, sem var forstjóri Sambandsins, 
þótt hann segi, að farið hafi verið með 
fjármál þess í mestu óreiðu; að ráðist 
hafi verið í mjög óheppileg lóðarkaup 
og húsbyggingu; að einni stofuhæð hafi 
verið bætt við húsið, aðeins vegna eins 
manns, og að stofnaður hafi verið og 
starfræktur algerlega óþarfur skóli, á 
sama hátt fyrir þennan eina mann. 
Svona gengur hv. þm. (BJ) langt í ákúr- 
um sínum í garð látins manns, þótt 
hann nefni ekki nafn hans. það er sjálf- 
sagt öllum vel ljóst, að framkvæmdir 
Sambandsins gengu ekki eftir ósjálf- 
ráðri vjel á síðari árum. pað var vand- 
lega um þær hugsað og fyrirfram út- 
reiknað og ákvarðað af framkvæmdar- 
stjóranum sjálfum.

Flm. (Bjarni Jónsson): Jeg dáist enn 
að þessum hv. þm. (porstJ). Hann segir, 
að jeg hafi tekið alt aftur. það var af 
því, að hann nefndi sjerstaklega launin 
árið 1919, og jeg sagðist ekki hafa haft 
þann reikning fyrir mjer; þess vegna 
væri sú tala ósönnuð. En það eru ann- 
ars ósannindi, að jeg hafi afturkallað 
nokkuð. þetta sýnir aðeins, hvað hv. þm. 
(þorstJ) er vitur í ályktunum sínum; 
hann slær þvi föstu, að allar tölumar 
sjeu áætlaðar, þó að jeg hafi sagt það 
um þessa einu tölu. Jeg hjelt, að honum 
gengi aðeins gott til, að verja vin sinn, 
skólastjórann. En honum ferst all-
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klaufalega, er hann segir, að jeg hafi 
ráðist að látnum manni. Hvemig fer 
hann að því að yfirfæra ræðu mina á 
hann? pað er einmitt þessi hv. Jþm. 
(porstJ) sjálfur, sem er að reyna að 
klína þessum ávirðingum Sambandsins 
á fyrverandi forstjóra þess. Mjer datt 
ekki Hallgrímur Kristinsson í hug. Jeg 
beindi miklu frekar ræðu. minni til 
skólastjóra Samvinnuskólans, Jónasar 
Jónssonar; og hann hefir ekki yfir neinu 
að kvarta. Hann hefir ráðist að mjer í 
hv. Ed., og vildi jeg óska, að hann hefði 
átt sæti í sömu deild og jeg.

Annars þarf þessi hv. þm. (porstJ) 
ekki að standa á milli okkar; hann er 
ekki maður til þess. Hann þarf ekki að 
láta eins og hæna á eggjum, þó að minst 
sje á Sambandið og aðeins af góðum 
huga varað við að gera það, sem rangt 
er og óheppilegt fyrir almenning.

pað eru örþrifaráð hv. þm. (porstJ), 
þegar hann er að verja vin sinn, skóla- 
stjórann, að koma þá öllum sökum Sam- 
bandsins yfir á dáinn mann.

porsteinn Jónsson: Jeg skal nú ekki 
verða langorður. Hv. þm. Dala. (BJ) 
segir, að sjer hafi ekki dottið Hallgrím- 
ur Kristinsson í hug. Heldur hv. þm., 
að hann geti talið öðrum trú um, að 
það hafi verið einhverjir aðrir en Hall- 
grímur Kristinsson, sem rjeðu mestu 
um þær ávirðingar, sem hann kallar svo, 
hjá Sambandinu, t. d. lóðakaupunum 
húsbyggingunni, skólastofnuninni og 
ráðningu skólastjórans? Dettur hv. þm. 
(BJ) það í hug í fullri alvöru, að nokk- 
ur maður trúi því, að forstjórinn hafi 
ekki ráðið mestu um þessi verk ? pað er 
stærsta árásin, sem komið hefir fram 
í garð fyrv. forstjóra, að hann hafi látið 
aðra ráða gerðum sínum um fram-

Alþt. 1923, C. (35. löggjafarþing).

kvæmdir Sambandsins, og meira last en 
áður hefir verið um hann sagt, að ætla 
að ræna hann þannig heiðrinum af skör- 
ungsskap sínum og sjereinkennum. pað, 
sem þessi hv. þm. (BJ) hefir hjer vítt 
hann fyrir, eru ekki ávirðingar, 
heldur ein stærstu framfaraspor sam- 
vinnustefnunnar lijer á landi.

Jeg hefi nú fengið upplýsingar um 
utanfararkostnað skólastjórans, og hv. 
þm. (BJ) hefir tvöfaldað upphæðina; 
hún var 3000 kr„ en ekki 6000. (BJ: 
En fyrir hina ferðina?). par var ekki 
svipað því um 3000 krónur að ræða. 
Hjer er því um nákvæmlega sömu að- 
ferð að ræða hjá hv. þm. (BJ) eins og 
höfundi „Verslunarólagsins“ siðastl. 
haust, þar sem eingöngu var veist að 
Sambandinu.

Hv. þm. (BJ) flytur frv. um lðggilta 
endurskoðun og rökræðir það, en bendir 
svo aðeins á Sambandið, sem dæmi um 
varhugaverða reikningsfærslu og fjár- 
meðferð.

Tveir háttv. alþingismenn, sem eiga 
sæti sinn í hvorri deild Alþingis, hafa nú 
beint árásum að þessari stofnun, Sam- 
bandinu og forstöðumönnum þess. En 
sá er munurinn, að annar ræðst á fram- 
kvæmdir látins manns og notar sjer 
þinghelgina, þar sem ekki er hægt að 
lögsækja hann fyrir orð hans, en hinn 
gerði það þó að honum lifandi og á 
þeim vettvangi, þar sem hægt var að 
lögsækja hann.

Forséti (BSv): Jeg leyfi mjer að mót- 
mæla því, að verið sje að draga nöfn dá- 
inna manna inn í deilur og umræður 
hjer á Alþingi að nauðsynjalausu. 
(porstJ: Hv. þm. Dalá. (BJ) hóf þenn- 
an leik hjer í dag). Mjer er sama hverjir 
þetta gera, — það á alls ekki við.

20
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Lárus Helgason: Jeg þarf ekki að 
vera langorður, því háttv. þm. N.-M. 
(þorstJ) hefir tekið af mjer ómakið. 
Annars hygg jeg, að flestir hv. deildar- 
menn sjái, af hvaða rótum þetta frv. er 
runuið og hversu einhliða árás þetta er. 
pað hefði verið skemtilegra fyrir háttv. 
flm., þm. Dala. (BJ), og mannlegra að 
lála þessa árás sína koma i einhverju 
blaði, ef hann vildi koma henni á prent, 
í stað þess að lauma henni hjer inn. 
Háttv. þm. læst vera að flytja frv. um 
almenna endurskoðun, en talar svo að 
mestu leyti um Sambandið og samvinnu- 
skólann, sem ekki virðist koma máhnu 
við.

Jeg tek undir það með hv. 1. þm. 
N.-M. (þorstJ), að mjer kom mjög á 
óvart þessi framkoma háttv. flm. (BJ). 
Jeg hafði altaf búist við, að þar væri 
um drengskaparmann að ræða. En þessi 
framsöguræða hefir breytt þessu áliti 
mínu á þessum hv. þm.

Jón Auðunn Jónsson: Jeg skal ekki vera 
langorður. Mjer finst það ekki ná nokk- 
urri átt að fella frv., þrátt fyrir það, 
þó að framsöguræðan væri dálítið sjer- 
stæð. Alt hnotabit hv. þingmanna um 
hana o. fl. vil jeg leiða hjá mjer. þetta 
frv. er mjög þarft og nauðsynlegt, og 
á það eitt á deildin að líta.

Flm. (Bjarni Jónsson): Jeg er orðinn 
þreyttur á að tala við hv. 1. þm. N.-M. 
(porstJ) og þarf ekki fleira við hann 
að segja. pað var hann, sem dró nafn 
látins manns hjer inn í umræðurnar, 
en ekki jeg. Hann vildi koma öllum þess- 
um vafasömu afrekum Sambandsins á 
Hallgrím Kristinsson. Mjer var það ekki 
kunnugt, að allar ákvarðanir Sambands- 
ins væru honum að kenna. Jeg minnist 
þess nú, að þegar samvinnuskólinn kom

fyrst til greina opinberlega, þá mælti þá- 
verandi form. Sambandsins, Pjetur 
Jónsson, fyrir styrk til skólans á Alþingi. 
pó að hv. þm. (porstJ) viti þetta að 
líkindum, þá vill hann velta öllu á einn 
mann. Hv. þm. (porstJ) ræður sjer ekki 
fyrir reiði; enda er það alt ósatt, sem 
hann segir hjer. Gæti jeg trúað, að það 
væri jafnmikil skekkja i þessu sem öðru, 
er liv. þm. hefir sagt hjer í dag, því að 
það hefir alt ósatt verið. Neitar hann 
nú, að tvisvar 3000 sje 6000. Sýnir þetta 
reikningskunnáttu barnakennarans.

Svo kom hv. þm. V.-Sk. (LH), til þess 
að gæta drengskapar míns. Segir hann 
það ódrengilegt, að jeg fann að því i 
framsöguræðu minni, sem aflaga fór. 
En gæta skal þessi hv. þm. (LH) þess, 
að drengskapur hans verði ekki einhvern 
tíma minni en minn, og er það uggur 
minn, að svo kunni að fara.

Hv. þm. ísaf. (JAJ) sagði, að ræða 
mín hefði verið nokkuð sjerstæð. Jeg 
veit ekki, hvað hann meinar með því. 
En skilja ætti hann það, að ekki er hægt 
að taka öll dæmi, sem til eru, máh sinu 
til sönnunar, heldur verður maður að 
taka þau ein, sem næg eru og einna 
best sanna það, er maður vill sanna með 
þeim.

Er líkast því, sem hv. þm. verði allir 
á hjólum og komi á þá taugakvik, þegar 
Sambandið eða skólinn þeirra er nefnd- 
ur og bent á eitthvað, sem aflaga fer þar. 
Mun þetta stafa af því, að þeim finst 
þetta Samband miklu merkilegra en það 
í raun og veru er.

porsteinn Jónsson: pað er líkt hv. 
þm. Dala. (BJ) að leiðast ekki að vefa 
þennan vef sinn úr eintómum ósann- 
indaþráðum. Hann þurfti ekki að kenna 
mjer að tvisvar 3 eru 6, en hitt var ósatt
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hjá honum, að þessi maður hefði fengið 
6 þús. kr. fyrir utanförina. Hann fór 
tvisvar utan og fjekk í fyrra sinnið 3000 
kr., en í hið síðara skiftið var það minna.

Annars get jeg ekki, á þessari stundu, 
farið að rökræða það við þennan hv. 
þm. (BJ), hvað ábótavant sje hjá Sam- 
bandinu, því til þess þarf langt mál; 
enda flutti hann engin rök fyrir sínu 
máli, og verð jeg því að láta nægja að 
lýsa alt þvaður hans ósannindi og í 
þeim einum tilgangi gert að halda áfram 
ofsóknum, sem hafnar voru hjer í fyrra 
af einum þrn. í Ed.

Jakob Möller: pó jeg greiði atkv. með 
frv., má auðvitað á engan hátt skilja 
það svo, hvorki hjá mjer eða öðrum, 
að með því sje verið að gera árás á 
Hallgrím heitinn Kristinsson eða Sam- 
band ísl. samvinnufjelaga. Frv. þetta 
er gott, og jeg hygg, að það hefði orðið 
samþykt í einu hljóði, ef þetta hefði 
ekki blandast inn í, sem er frv. algerlega 
óviðkomandi.

Lárus Helgiison: Ræða hv. 1. þm. 
Reykv. (JakM) er góð sönnun þess, hve 
hv. þm. Dala. (BJ) tókst framsöguræða 
sín leiðinlega. Er því einkennilegra, 
þar sem það kemur sjaldan fyrir, að 
honum takist það illa. Ræða hv. 1. þm. 
Reykv. sannaði það, hvað framsöguræð- 
an var óviðkomandi frv. Tek jeg undir 
það með þessum hv. þm. (JakM), að 
frv sjálft er í raun rjettri gott, en ástæð- 
ur hv. flm. (BJ), er hann færði fram 
fyrir því, voru þvert á móti. — Er lika 
sýrilegt, að þótt frv. ýrði samþykt, þá 
gæti það aldrei komið í veg fyrir, að 
of dýr hús yrðu bygð. Endurskoðun fer 
ávalt fram eftir á. Geta auðvitað ekki 
þessir endurskoðendur á nokkum hátt

aftrað því, að ráðist verði í vafasöm fyr- 
irtæki og kostnaðarsöm, því að endur- 
skoðun þeirra fer ekki fram fyr en eftir 
að alt er komið í kring og verkið fram- 
kvæmt.

Er því auðsætt, hvað dæmi hv. þm. 
Dala. (BJ) voru illa og óviturlega tekin. 
Voru þau að öllu leyti óviðeigandi pg 
ekki þingleg.

Flm. (Bjarni Jónsson): pað er auð- 
heyrt, að þetta er nýr þingmaður. Held- 
ur hann, að menn greiði atkv. um fram- 
söguræður, en ekki um frv. sjálf. Skal 
jeg leiðbeina honum um þetta og segja 
honum, að svo er þetta aldrei skilið. 
Frsm. kemur fram með sínar ástæður 
fyrir frv., og geta þær verið alt aðrar 
en aðrir vilja færa fyrir því, og þm. 
greiða atkv. um frv., með eða móti, án 
nokkurs tillits til þess, hverjar skoðanir 
frsm. ljet uppi um frv.

Jeg kom fram með mínar ástæður 
fyrir frv. þessu og rjeðst þar á engan 
mann nema forstöðumann samvinnu- 
skólans, og þó lítillega og miklu minna 
en vert var, þvi að vitað er, að maður 
þessi hefir enga verslunarþekkingu og 
er alls ófær til að standa fyrir skólan- 
um. Auk þessa hafði hann farið um mig 
ærumeiðandi orðum i Ed. nú fyrir 
skömmu. Er einkennilegt, að hv. þm. 
skuli spretta upp, eins og þeir væru 
bitnir af nöðru, ef satt er sagt um þessa 
stofnun og þá menn, sem við hana eru. 
pað er að vísu lofsvert, að þeir skuli 
vilja verja þá, sem næst þeim standa; 
en þeir ættu ekki að gera það með þjósti 
og ósannindum, hvað þá heldur hágrát- 
andi, eins og hv. þm. V.-Sk. (LH).

porsteinn Jónsson: Hv. þm. Dala. 
(BJ) sagði, að við rykjum upp eins og
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bitnir af nöðru. Datt mjer ekki í hug 
að hafa svo ljót orð um hv. þm. (BJ), 
en nú nefnir hann sig svo sjálfur, — 
og mun hann sennilega þekkja sig sjálf- 
an best.

Flm. (Bjarni Jónsson): Naðran, sem 
þessir menn eru bitnir af, er þeirra eigin 
heimska og framhleypni, og á hv. þm. 
N.-M. (porstJ) nóg af hvorutveggja.

ATKVGR.
Frv. f e 11 frá 2. umr. með 12 : 12 

atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu:

já: JAJ, MG, MJ, MP, ÓP, Pp, porlG, 
pórJ, BJ, HK, JakM, BSv.

nei: JB, JS, LH, MK, PO, StSt, SvÓ, 
J’orlJ, porstJ, BH, GunnS, IngB.

Fjórir þm. (Jp, SSt, Ep, EE) fjar-

20. Stjórnarskrárbreyting.

Á 6. fundi í Nd., mápudaginn 26. 
febr., var útbýtt:

Frumvarpi til stjórnarskipunarlaga 
um breyting á stjórnarskrá konungsrík- 
isins Islands, nr. 9, 18. maí 1920 (þm- 
frv., A. 30).

Á 8. og 9. fundi í Nd., dagana 28. 
febr. og 1. mars, var frv. tekið til 1. 
u m r.

Forseti tók máhð af dagskrá.

Á 10. fundi í Nd., föstudagínn 2. 
ínars, var frv. enn tekið til 1. u m r.

Flm. (Magnús Guðmundsson): Jeg 
get ímyndað mjer, að sumum hv. þm.

þyki jeg gerast alldjarfur, er jeg ræðst 
að sjálfri stjórnarskránni og legg til, að 
henni verði breytt, þó hún sje ekki nema 
3 ára gömul, en það liggur því beinna 
við fyrir mig að gera tillögur um þær 
breytingar, sem hjer er farið fram á, 
sem jeg frá byrjun hefi verið á móti 
fjölgun ráðherra og árlegum þingum, 
en þessar er aðalbreytingar frv. þess, 
sem hjer liggur fyrir.

Eins og tekið er fram í greinargerð 
frv. er í raun rjettri ekki um aðrar brtt. 
að ræða en þær tvær, sem jeg nú nefndi, 
því þær aðrar breytingar, sem um er 
að ræða, standa í sambandi við þessar 
aðalbreytingar, og um þær skal jeg því 
ekki ræða, heldur aðeins snúa mjer að 
þeim brtt., sem snerta aðaltillöguna.

Fyrsta spurningin, sem fyrir oss verð- 
ur, er þá sú, hvort nauðsyn beri til þess 
fyrir oss að hafa árleg þing, og þeirri 
spurningu hika jegekki við fyrir mittley ti 
að svara neitandi. pað e r ekki nauð- 
synlegt, og reynslan hefir sýnt oss, að 
það hefir ekki verið nauðsynlegt. Land- 
inu var ekkert ver stjómað meðan þing 
voru aðeins annaðhvert ár, og fjárhag 
okkar er síst betur borgið með hinu. 
Hin íslenska þjóð er ekki full 100000 
manna, og það leiðir af sjálfu sjer, að 
svo fámenn þjóð getur ekki, má ekki 
og á ekki að semja sig að öllu að hátt- 
um annara þjóða, sem eru hundraðfalt 
eða þúsundfalt mannfleiri en vjer. Ef 
vjer höfum þetta ekki hugfast, ofþyngj- 
um vjer landsmönnum með sköttum 
og höfum þó ekkert afgangs til verk- 
legra framkvæmda.

Jeg geng þess ekki dulinn, að ef þing 
er haldið annaðhvert ár, verður afleið- 
ingin sú, að stjórn sú, er situr á hverj- 
um tima, fær meiri völd i hendur en ef 
árleg þing eru. En þetta er í mínum
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augum enginn ókostur, því að mínu áliti 
er á þann hátt sjeð eins vel, ef ekki bet- 
ur, fyrir hag landsins. Jeg er þeirrar 
skoðunar, að að meðaltali ráði stjórnin 
eins vel og Alþingi. Að þannig vöxnu 
máli vona jeg, að enginn lái mjer þessa 
brtt. mína. Einhver kynni þá að segja, 
að ef jeg vildi vera sjálfum mjer sam- 
kvæmur, ætti jeg að stinga upp á enn 
strjálli þingum eða jafnvel afnema þau. 
En þetta er þó ekki rjett, því jeg ætlast 
til og vil, að þingið hafi eftirlit með 
gerðum stjórnarinnar, auk þess sem því 
er ætlað löggjafarstarfið. Hinu síðast- 
nefnda starfi getur Alþingi sint nægilega 
með því að koma saman annaðhvert ár, 
því að margir og miklir lagabálkar eru 
út af fyrir sig ekkert skilyrði fyrir vel- 
megun þjóðarinnar. En auk þess má 
benda á það, að stærri lagabálkar eiga 
að koma frá stjóminni, og það er víst, 
að það verða minni framkvæmdir í 
slíku með árlegum þingum, því þá gefst 
stjórninni miklu minna tóm til slíkra 
starfa.

Um kostnaðinn af árlegum þingum 
er þess að geta, að jeg áætla hann um 
150 þús. kr. á ári. Kostnað af þingi ann- 
aðhvert ár áætla jeg 175 þús. kr. hvert 
þing, og mundu þá sparast við þessa 
breytingu um 60—70 þús. kr. á ári, og 
það er töluverð fúlga. Raunar má búast 
við aukaþingum einstöku sinnum, og 
við það rýrist upphæð þessi nokkuð, en 
undir 50 þús. kr. á ári að meðaltali ætti 
þessi spamaður ekki að verða.

Hitt atriði frv., um fækkun ráðherra, 
hefir naumast mjög verulegan sparnað 
í för með sjer, en þó mundu útgjöld 
minka sem svarar að minsta kosti laun- 
um eins ráðherra. Að jeg ekki áætla 
þennan sparnað hærra kemur af því, að 
jeg geng út frá, aðsennilegtsje, aðstarfs-

kröftum þurfi að bæta við í stjórnar- 
ráðinu, sem kosti viðlíka mikið og ráð- 
herra. petta er þó ekki víst. 1 sambandi 
við þetta skal jeg geta þess, að jeg get 
ímyndað mjer, að ýmsum muni þykja 
það galli á frv., að ekkert skuli vera þar 
ákveðið um, hversu fari um stjórnina, 
ef ráðherra deyr, segir af sjer eða for- 
fallast á annan hátt. En jeg hefi með 
vilja látið þetta spursmál vera opið og 
hallast helst að því, að rjettast væri að 
vísa þessu til einfaldra laga, en festa 
það ekki í stjórnarskránni. petta atriði 
er rjett að athuga í væntanlegri nefnd, 
en jeg tek þetta fram til að sýna, að jeg 
hefi ekki gleymt þessu atriði.

pað virðist og mega telja þessu frv. til 
gildis, að spamaðurinn af því kemur 
tiltölulega fljótt og er engin framtíðar- 
hilling, eins og fundið hefir verið að 
embættafækkunarfrv. hæstv. stjórnar. 
Og jeg er þess fullviss, að það mundi 
verða vel tekið upp af alþjóð, að Al- 
þingi gleymdi ekki sparnaðinum við 
sjálft sig, þegar nauðsyn þykir á að af- 
nema elstu embætti landsins fyrir 
kostnaðar sakir.

Jeg býst við andmælum gegn þessu 
frumvarpi og skal því um sinn spara 
mjer fleiri orð. Að lokum leyfi jeg mjer 
að leggja til, að frv. verði vísað til alls- 
hn., að þessari umræðu lokinni, eða 
sjerstakrar nefndar, ef hv. deild þykir 
það meira virðingarmerki við stjórnar- 
skrána.

Bjami Jónsson: Jeg hefði hugsað, að 
slíkt mundu verið hafa talin firn mikil 
og undur, þegar þingið sat yfir samn- 
ingu stjórnarskrárinnar, þeirrar sem 
nú búum við við, ef þá hefði verið sagt, 
að þegar á þessu þingi myndi brotið 
upp á breytingum, og það af háttv. þm.
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Skagf. (MG). Svo mikill gnýr hafði stað- 
ið um þetta mál og svo mikil vinna 
hafði verið lögð í þetta frv., að menn 
bjuggust við því, að það fengi að standa 
óhreyft enn um skeið.

En fyrst nú er komið sem komið er, 
ætla jeg að athuga lítillega breytingar, 
sem fram á er farið, og sjá, hvert er gildi 
þeirra, þegar til mergjar er brotið. 
Breytingarnar eru tvær, fækkun ráð- 
herra og fækkun þinga. pað er undar- 
legt að sjá einmitt þessar breytingar 
samfara, því í rauninni ættu þær alls 
ekki að geta farið saman. Fækkun þing- 
anna ætti að útiloka fækkun ráðherr- 
anna. pað væri nóg að hafa einn ein- 
valdan mann milli árlegra þinga. Og 
áreiðanlega mun þjóðin sjálf, sem er 
yfir þinginu og stjóminni, ekki óska 
þess að leggja þannig þriggja manna 
völd í eins manns hendur. pað væri líka 
í rauninni gerræði við sjálfan sig.

Hv. flm. (MG) sagði, að löggjafar- 
starf þingsins væri ekki svo mikið, að 
þess vegna þyrfti á árlegum þingum að 
halda. Jeg get fallist á það að nokkru 
leyti líka, að unt væri að hafa þingin að- 
eins annaðhvert ár. En það yrði þá með 
því móti einu, að þingtíminn yrði að 
minsta kosti átta mánuðir. pví sann- 
leikurinn er sá, að þingið hefir altaf 
staðið of stuttan tíma og þingmenn hafa 
aldrei að kalla fengið tíma nje tækifæri 
til þess að athuga málefnin eins vaiid- 
lega og nauðsynlegt er og heimta ætti 
af samviskusömum og góðum löggjöf- 
um frjáls og fullvalda rikis. petta er 
bersýnilegt af því t. d., að stundum á 
afliðandi þingtíma er dengt inn á dag- 
skrá einum 16 málum í einu, og geta 
menn þá farið nærri um það, hversu 
gjörhugul og glöggskygn muni verið 
geta athugun hvers um sig. pó að Cæs-

ar og Hannibal legðust á eitt, gætu þeir 
ekki annað slíku, hvað þá við, slíkir 
sveinstaular, sem hjer erum saman 
komnir. Skattalögin síðustu eru líka 
gott dæmi þess, hvemig löggjöfin verð- 
ur, þegar flaustra þarf af löngum laga- 
bálkum, án þess að vita, hvernig þeir 
muni verka. Við þvi var búist, að 
þessi lög mundu gefa af sjer 800 þús. 
kr. alls, en þegar átti til að taka, gáfu 
þau af sjer 1400 þús. í Reykjavík einni, 
og hefir þó ekki verið tilgangur þeirra, 
sem lögin settu, að láta skattinn að 
svona langmestu leyti skella á Reykja- 
víkurbúum einum.

En hins vegar er það nokkurn veginn 
alveg víst, að lögin hefðu ekki getað 
gengið fram svona löguð, ef þingið hefði 
haft nægan og nauðsynlegan tíma til 
þess að athuga þau, svo sem sæmilegt 
og sjálfsagt var. En á átta mánuðum 
annaðhvert ár ætti að mega vinna sæmi- 
lega að löggjöfinni.

En svo er það einnig aðgætandi, að 
það eru ekki löggjafarstörfin ein, sem 
hjer koma til greina. Hjer á þingi er 
í rauninni mest talað um fjármálin, 
bæði um spamað og eyðslu, um spam- 
að fyrir kjósendur og eyðslu fyrir sjálfa 
sig. Reynslan hefir þegar sýnt það áð- 
ur, að það var ómögulegt að gera fastar 
og ákveðnar áætlanir um tekjur og 
gjöld landsins fyrir tvö ár í einu; það 
hefir reynst nógu erfitt fyrir eitt ár, 
eins og fjáraukalögin sýna. pó hefir nú 
verið að smáfást festa undir fæturna. 
Og auðvitað á Alþingi að ráða þessu, 
en ekki stjórnin, og þess vegna er nauð- 
synlegt, fjármálanna vegna, að hafa 
þingið sem oftast, þó löggjöfin héimti 
það kannske ekki árlega. En með hátta- 
lagi eins og þessu, sem hjer er farið 
fram á, er þingið í rauninni sett af, og
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þetta er í sjálfu sjer brot á stjórnskipu- 
lagi landsins og óleyfileg framkvæmd á 
því, þar sem í rauninni er verið að hverfa 
aftur undir einveldið.

Háttv. flm. (MG) hjelt því einnig 
fram, að einmitt nú væri hentugasti tími 
til breytinga á stjórnarskránni, þar sem 
engra aukakosninga þyrfti vegna asðal- 
kosninganna, sem í hönd fara. En þetta 
er áreiðanlega misskilningur. pið skul- 
uð sanna til, góðir menn, að ef nú á að 
fara að brjóta upp á stjórnarskrárbreyt- 
ingu, þá kostar það að minsta kosti 6 
ára nýja baráttu og deilur. Og það er 
ekki sparnaður, eins og sparnaðurinn að 
þessu yrði yfirleitt lítill, þó honum sje 
auðvitað hampað framan í kjósenduma. 
það er orðin þingvenja. En jeg geri 
það ekki. Jeg fer mína beinu braut, og 
jeg mun standa á móti þessari breyt- 
ingu, af því að hún er ekki til spamað- 
ar, ekki til bóta fyrir löggjafarstarf- 
semina, ekki fjármálastjórnina og ekki 
framkvæmdastjórnina, en er þvert á 
móti röng framkvæmd á stjómskipu- 
lagi þjóðarinnar og tilraun til þess að 
rýra vald Alþingis, en auka einveldi ein- 
stakra stjórnarherra í staðinn.

Forsætisráðherra (SE): Jeg verð að 
biðja afsökunar á því, að illa heyrist til 
mín, því jeg er mjög kvefaður Jeg mun 
því aðeins tala mjög stutt. Jeg álit,aðþað 
sje mjög varhugavert að hringla mikið 
með svo þýðingarmikil lög eins og 
stjórnarskrána. Jeg hefi sjálfur tekið 
þátt í stjórnarskrárbaráttunni síðustu 
og veit því, hvaða fyrirhöfn það kostaði 
að ná þeirri niðurstöðu, sem varð um 
málið, og jeg tel mjög viðunanlega. 
Sparnaðurinn af þessu mundi vera vafa- 
samur, því þing mundu eftir sem áður

verða á hverju ári. Yfirleitt sje jeg enga 
knýjandi nauðsyn til þess að fara nú 
að leggja út í nýja stjórnarskrárbaráttu.

Magnús Pjetursson: Jeg ætla ekki að 
tala um breytingartillögumar sjálfar, 
sem fram eru komnar, heldur aðeins 
benda á eitt atriði, sem mjer, sem ólög- 
lærðum manni að minsta kosti, vii;ðist 
mjög athyglisvert. pví hefir verið haldið 
fram, að nú væri mjög heppilegur tími 
til stjórnarskrárbreytinga, þar sem 
spara mætti aukakosningar þeirra 
vegna, þar sem reglulegar kosningar 
færu fram hvort sem væri. En mjer 
virðist þetta hæpið samkvæmt 76. gr. 
stjórnarskrárinnar, þar sem segir svo, að 
„nái tillagan (þ. e. um breyting á stjórn- 
arskránni) samþykki beggja þingdeild- 
anna, skal r j úf a Alþingi þá þegar og stof na 
til almennra kosninga af nýju.“ Og í 20. 
gr. segir enn fremur, að stofna skuli til 
nýrra kosninga „áður en 2 mánuðir 
sjeu liðnir frá því er það var rofið.“ 
Hjer virðist þetta því koma í bága við 
eina aðalástæðu hv. flm. Jeg vil leyfa 
mjer að skjóta þessu fram til athugun- 
ar fyrir lögfræðingana.

Flm. (Magnús Guðmundsson): pað 
er best að jeg byrji á hv. þm. Dala. (BJ). 
Hann sagði, að það væri undarlegt að 
sjá einmitt mig bera fram þessar breyt- 
ingar nú. Jeg skil þetta ekki, og sje ekk- 
eit undarlegt við það. Jeg hefi sem sje 
frá upphafi verið mótfallinn fjölgun 
þinga og ráðherra, og er því nú í fullu 
samræmi við fyrri skoðanir mínar, sem 
jeg álít að reynslan hafi nú sannað, og 
þess vegna kem jeg með breytingarnar. 
Sami hv. þm. (BJ) talaði mikið um ein- 
veldi í þessu sambandi. Enginn heyrðist 
þó kvarta um slíkt þann tíma, sem ekki
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var hjer nema einn ráðherra og þing 
annaðhvert ár. En hv. þm. (BJ) vill helst 
hafa ráðherra sem allra flesta, eða að 
minsta kosti fjölga þeim, en ekki fækka, 
og þing vill hann hafa árlega og sem 
lengst. En ekki hefir þjóðin, sem hann 
talaði svo mikið um að væri yfir þing- 
inu, óskað eftir því. Dæmið, sem hann 
tók, um flaustursvinnu þingsins, var líka 
nokkuð flausturslega valið. pað voru 
skettalögin. pví það var ekki rjett, sem 
hann sagði, að í upphafi hefði verið 
gert ráð fyrir 800 þús. kr. tekjum af 
frv. Jeg áætlaði i upphafi þvert á móti 
1 miljón eða meira, og vísa jeg um þá 
deilu til þingtíðindanna 1921. Spá mín 
þá hefir ræst, og hv. þm. Dala. (BJ) 
hefir þar ekkert ofan í mig að reka. 
Reykjavík getur ekki hafa greitt hlut- 
fallslega meira en aðrir landshlutar af 
tekjuskattinum, því að lögin gera öll- 
um jafnt undir höfði.

Hv. þm. Dala. (BJ) sagði, að oft væri 
hrúgað saman 12—16 málum á dag- 
skrá og væri því engin leið til athugunar. 
En þetta er ekki rjett. Svo mörg mál 
koma aldrei fyrir fyr en þau hafa öll 
verið athuguð í nefndum og sæmilega 
frá þeim gengið.

pau ummæli hv. þm., að með frv. 
þessu væri verið að slá Alþingi af og 
ryðja braut fyrir íslenskan Mussolini, 
tek jeg ekki alvarlega. Hv. þm. hefir 
verið að skemta áheyrendum með þvi 
að færa fram slikar fjarstæður.

Ilitt var veigameira atriði hjá hon- 
om, ef rjett væri, að engan sparnað 
mundi leiða af fækkun þinga. En þetta 
byggir hann einvörðungu á því, að verða 
muni þref um aðrar breytingar á stjórn- 
arskránni, en engin ástæða er til að 
ætla slíkt.

Hæstv. forsrh. (SE) sagði fátt, en 
heldur andaði þó köldu frá honum.

pótti honum stjórnarskráin vera of 
ung til þess, að farið yrði að gera breyt- 
ingar á henni, og óttast þrefið, eins og 
Láttv. þm. Dala. (BJ). Jeg skil nú ekki, 
að það sjeu meðmæli út af fyrir sig, 
að stjórnarskráin er ung, en auðvitað 
er þetta álit hæstv. ráðh. í samræmi 
við aðrar gerðir hans, að ráðast á alt 
það elsta og það, sem lengi hefir verið 
í metum hjá þjóðinni, en hlúa að því 
nýstofnaða.

Jeg sat á þingi, er stjórnarskráin var 
samþykt, og minnist jeg ekki, að mikil 
deila stæði um innihald hennar. Eru og 
nú úti deilumar við Dani, sem hættu- 
legastar voru í þeim efnum.

Litlar röksemdir eru það einnig, að 
óvíst sje, hvort breytt verði um til bóta. 
Eftir þessu mætti aldrei fara fram á 
neinar breytingar, ef ekki væri einsætt 
og sannað, hvað gott mundi af þeim 
leiða.-

Háttv. þm. Str. (MP) efaðist um, 
að gerlegt væri að samþykkja frv. þetta, 
vegna annara ákvæða stjórnarskrárinn- 
ar. En á því leikur enginn efi, að ákvæð- 
in eru því ekki til fyrirstöðu. Má rjúfa 
þingið innan hins ákveðna tíma, og svo 
gæti það komið saman í janúarmánuði 
næsta ár.

Forsætisráðherra (SE): Stuttathuga- 
semd. Jeg talaði í eigin nafni, en ekki 
stjórnarinnar; má vera, að hinir ráð- 
herrarnir líti öðruvísi á málið.

Hjá öðrum þjóðum hygg jeg, að 
grundvallarlagabreytingar sjeu sjaldan á 
ferðinni, og tel jeg, að gott sje að vera 
íhaldssamur á því sviði.

Jeg bendi á, að auk tveggja aðalbreyt-
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inganna er kjörtímabilið lengt, og er 
það síst til bóta.

Flm. (Magnús Guðmundsson): pað
er ekki nema sjálfsagt að gera hæstv. 
forsrh. það til geðs að athuga málið 
sem rækilegast — en jeg þykist nú þeg- 
ar hafa athugað það ekki svo lítið. Og 
niðurstaðan hefir þó orðið þessi, sem 
sjá má af frv. En mig furðar alls ekk- 
ert á afstöðu hæstv. forsrh. í þessu máli. 
Hún er í fullu samræmi við þá skoðun 
hans, að rjettara sje að ráðast á hið 
gamla og margreynda en hið unga og 
óreynda, ofvexti heimsstyrjaldarinnar. 
En jeg held fram því gagnstæða. Mjer 
finst það yfirleitt vænlegra að ráðast 
á ný lög, sem ekki eru reynd að neinu 
góðu, heldur en þau, sem hafa staðið 
í margar aldir og gefist vel.

Að því er snertir breytingu á kjör- 
tímanum, þá vil jeg aðeins benda á það, 
að hún er bein afleiðing af því, að þing 
sje haldið annaðhvert ár. pað væri bæði 
undarlegt og óhentugt, ef kosið væri um 
þm. 4. hvert ár eftir sem áður og hver 
þm. þá aðeins kosinn til tveggja þinga. 
Slíkt myndi oft hafa óheppilegar af- 
leiðingar og valda hringlandahætti í lög- 
gjafarstarfseminni. Um breytinguna á 
kjörtimabili landskjömu þm. stendur 
líkt á, en jeg er þó fús til að taka það 
atriði nánar til athugunar.

Jón Baldvinsson: Jeg get tekið undir 
það með háttv. flm. frv. (MG), að vel 
geti verið ástæða til að breyta lögum, 
þólt þau sje ný, og eins þótt um sjálfa 
stjómarskrána sje að ræða. Hitt er 
annað mál, hverjar breytingar eigi að 
skoðast þær heppilegu og hverjar ekki. 
Jeg verð að líta svo á, að þessar breyt-

Alþt. 1923, C. (35. löggjafarþing).

ingar, sem hjer er um að ræða, sjeu 
ekki til bóta. En það eru ýms önnur 
ákvæði í stjórnarskránni, sem jeg vildi 
fremur fá bót á, enda myndi jeg nota 
tækifærið, ef farið væri á annað borð 
að hrófla við stjórnarskránni. Mun jeg, 
ef málinu yrði vísað til nefndar, koma 
fram með till. í því efni, og tel jeg þvi 
óþarft að fara itarlega út i það hjer. 
Jeg skal þó nefna sem dæmi 29. gr. 
stjórnarskrárinnar, sem í framkvæmd- 
inni hefir verið farið í kringum, og nauð- 
synlegt er því að breyta. Og eins er um 
ýmislegt fleira.

pví er haldið fram, að frv. þetta sje 
borið fram í sparnaðarskyni. Jeg vil þar 
benda á, að sú reynsia, sem fengin var, 
meðan stjórnarskráin kvað svo á, að 
þing skyldi háð annaðhvert ár, bendir 
til þess, að spamaðurinn geti orðið mjög 
vafasamur. pví jeg geri þó naumast ráð 
fyrir því, að bannað verði með lögum 
að halda aukaþing, ef þörf krefur; að 
minsta kosti er það hvergi nefnt í frv.

Eins er því, að mínu áliti, farið um 
fækkun ráðherranna. Jeg sje ekki, að 
verra sje að hafa 3 ráðherra, alla ábyrga 
gagnvart þinginu, en að hafa aðeins 1 
ráðherra ábyrgan og svo tvo menn í 
stjórnarráðinu, sem gegni ráðherrastörf- 
um, án þess að bera nokkra ábyrgð gagn- 
vart Alþingi. pessi eini ráðherra gæti 
aldrei sint öllum flokkum mála, og yfir 
þeim flokkum, sem hann kæmist ekki 
yfir að sinna, yrðu þá ábyrgðarlausir 
skrifstofustjórar í stjórnarráðinu.

Að því er snertir þann spamað, sem 
hv. flm. (MG) sagði að yrði við það, 
að þessi tíðu þing hættu, og þá um leið 
mörg útgjöld, sem þau ljetu til leiðast 
að samþykkja, en spara mætti, þá skal 
jeg láta þess getið, að jeg kýs þó held-

21 .
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ur, af illu tvennu, að þingið eyði því 
fje, heldur en ábyrgðarlausir ráðherrar 
í stjórnarráðinu geri það.

Flm. (Magnús Guðmundsson): Mjer 
fanst dálítið undarlegt þetta tal háttv. 
2. þm. Reykv. (JB) um þessa óábyrgu 
ráðherra í stjórnarráðinu. Var það svo, 
meðan aðeins var hjer 1 ráðherra, eða 
minnist hv. þm. (JB) þess ekki, að svo 
hefir verið um hríð? þetta er aðeins 
broslegur tilbúningur. því auðvitað 
myndi þessi eini ráðherra, eins og áður, 
svara til allra gerða stjómarinnar. pað 
myndi koma honum að litlu haldi að 
vísa þar til starfsmanna í stjómarráð- 
inu. En það voru annars eftirtektarverð 
þau orð háttv. þm. (JB), að hann kysi 
heldur að þm. eyddu f je ríkisins en skrif- 
stofustjórarnir í stjórnarráðinu. pað get- 
ur þá aðeins verið vegna þess, að hv. 
þin. (JB) fengi þá sinn part af því, en 
skrifstofustjórarnir mundu eyða því í 
þarfir landsins.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 22 shlj. 

atkv.
Till. um að skipa 5 manna nefnd i 

málið samþ. með 23 shlj. atkv.

NEFNDARKOSNING.
Fram komu þrir listar, A, B og C, 

með samtals 5 nöfnum, eða jafnmörg- 
um og kjósa skyldi menn í nefndina, 
og lýsti forseti þá rjett kjörna í stjórn- 
arskrárnefnd, en þeir voru þessir:

Af A-lista: porleifur Jónsson, Ingólf- 
ur Bjarnarson.

Af B-lista: Magnús Guðmundsson, 
Einar porgilsson.

Af C-lista: Magnús Pjetursson.

Á 30. fundi í Nd., þriðjudaginn 27. 
mars, var frv. tekið til 2. u m r.

Forseti tók málið af dagskrá.

A 32. fundi í Nd., þriðjudaginn 3. 
apríl, var frv. aftur tekið til 2. u m r.

Frsm. (Magnús Guðmundsson): Hv. 
þm. Str. (MP), sem hefir flutt brtt. 
við þetta frv., hefir farið þess á leit, að 
málið verði tekið út af dagskrá í dag. 
par sem hv. form. fjvn. (porlJ) hefir 
einnig tjáð mjer, að nefndin æski þessa, 
til þess að hv. þm. Str. (MP) geti 
unnið að nál. fjvn., get jeg samþykt fyrir 
mitt leyti, að svo verði gert, en þó með 
því skilyrði, að málið verði efst á dag- 
skrá á morgun.

Á 33. fundi í Nd., miðvikudaginn 4. 
apríl, var frv. enn tekið til 2. u m r. 
(A. 30, n. 148, 151, 229, 246).

Frsm. (Magnús Guðmundsson): Jeg 
get því miður ekki verið frsm. allrar 
nefndarinnar, þar sem hún er allmjög 
ósammála um þetta frv. pað er aðeins 
eitt atriði, sem öll nefndin er sammála 
um, sem sjá má af nál. á þskj. 148; og 
mun þó háttv. þm. Str. (MP) eigi 
heldur samþykkur því með öllu.

Eins og sjá má af greinargerð þeirri, 
er frv. fylgir, eru í því fólgnar aðeins 
tvær breytingar á stjórnarskránni. Um 
aðra þeirra, að þing skuli aðeins haldið 
annaðhvert ár, eru fjórir nefndarmenn 
sammála. En um hina breytinguna, 
fækkun ráðherranna, hefir nefndin eig- 
inlega klofnað í þrent. pað eru aðeins 
tveir, sem fækkuninni eru fylgjandi, þ. 
e. hv. 1. þm. G.-K. (Ep) og jeg. En 
þingmenn S.-p. (IngB) og A.-Sk.
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(porlJ) eru henni mótfallnir, og hvað 
snertir hv. þm. Str. (MP), hygg jeg, að 
hann gæti fallist á það atriði, ef þingum 
yrði ekki fækkað. pó fullyrði jeg ekkert 
um það, enda mun hann sjálfur gera 
grein fyrir því. Fyr en jeg hefi heyrt 
andmæli skal jeg ekki fara nánar út í 
það, hvaða ástæður eru fyrir fækkun 
ráðherranna. peir hv. þm., sem eru mót- 
fallnir fækkun ráðherra, munu óttast, 
að þetta fyrirkomulag muni leiða til 
einskonar einveldis. Jeg lít nú alls ekki 
svo á þetta mál, og óttast heldur ekki 
einveldi svo mjög. Einveldi fer alt eftir 
þvi, hvernig einvaldurinn er, og auk þess 
er þetta einveldi ekki svo stórhættulegt, 
er þingið getur rekið valdhafann af 
höndum sjer eftir 1—2 ár. Liggur nærri 
að jeg telji núverandi ástand ekki hættu- 
minna, og jeg man ekki heldur til, að 
mikið væri talað um einveldi meðan 
ráðherra var einn og þing þá haldið 
annaðhvert ár.

pessi ráðherrafjölgun er til komin á 
ófriðarárunum, og minnist jeg þess, 
að hv. þm. Str. (MP) var mjer þá sam- 
mála um, að þetta væri aðeins bráða- 
birgðaráðstöfun, vegna stríðsins og 
þeirra ástæðna, er þá voru. Vona jeg 
því að háttv. þm. Str. (MP) verði 
mjer sammála um að fækka ráðherrum 
nú, er stríðið er á enda.

Eins og sjá má af n. 148, og þskj. 
151, hafa 2 þm. komið fram með brtt. 
um, að 1.—4. gr. frv. falli niður; er 
það í samræmi við þá kenningu, að ráð- 
herrar skuli vera þrir, og ræði jeg ekki 
um þá brtt. fyr en frsm. hafa mælt 
fyrir þeirri tillögu, og sama máli er að 
gegna um till. háttv. þm. Str. (MP) 
Jeg tek það fram, að 4 af 5 nefndar- 
mönnum voru á móti frekari breyting- 
um á stjórnarskránni en frv. gerir ráð

fyrir, og jeg hygg jeg megi lýsa því yfir 
fyrir hönd þessara fjögra nefndar- 
manna, að þeir sjeu á móti öllum breyt- 
ingum á henni, nema sínum eigin brtt.; 
og að það var aðeins eitt atriði, sem 
nefndarmenn voru ósammála um, sem 
sje fækkun ráðherranna.

Magnús Pjetursson: Hæstv. forseti 
taldi mig vera frsm. minni hl„ samkv. 
þskj. 229, en eins og hv. frsm. stjskm., 1. 
þm. Skagf.(MG), hefir þegar tekið fram, 
ætti jeg að heita frsm. minsta hl„ þar 
sem nefndin er þríklofin. Annars verð 
jeg að taka það fram, að jeg bjóst alls 
ekki við, að þetta mál kæmi til umræðu 
í dag, og vegna anna við samning fjár- 
veitinganefndarálits hafði jeg beðið 
skrifstofustjóra um, að þetta mál yrði 
ekki tekið á dagskrá í dag. Bið jeg því 
hv. deildarmenn að afsaka mig, ef jeg 
verð órökfimur í þessu máli í dag, vegna 
ónógs undirbúnings. Auk þess þýðir ef 
til vill ekki neitt að vera að halda langa 
ræðu, ef það væri rjett, að það væm 
fleiri en meiri hluti stjórnarskrárnefnd- 
arinnar, sem hefðu bundist samtökum 
um að taka engum rökum, en drepa 
heldur þessar brtt. mínar. Á jeg og bágt 
með að trúa því, þótt heyrt hafi jeg, 
að margir þm. hafi ekki meira hugsað 
um brtt. mínar en svo, að þeir væru 
ekki farnir að lesa þær enn þá. Enn 
fremur hefi jeg heyrt utan að mjer, og 
sjeð í blaði, að brtt. mínar væru hvat- 
víslegar og lítt hugsaðar og bornar fram 
í því skyni að drepa frv. o. s. frv. (MG: 
Ætli það sje nú ekki nærri sanni?). 
Jeg get nú alls ekki farið að elta ólar við 
slika hleypidóma, en þó gæti jeg tilfært 
nóg vitni úr mínu kjördæmi um það, 
að jeg hefi þar haldið fram á fundum 
líkum breytingum á stjómarskránni, og



Lagafrumvörp feld.
Stjórnarskrárbreyting.

327 328

eru þessar getsakir því á engu bygðar. 
Hitt getur vel verið, að þótt jeg hafi oft 
hugsað um það fyr að koma fram með 
þessar brtt., þá sje ekki fyrir öllu eins 
vel hugsað og skyldi eða jeg hefði vilj- 
að; en samt vildi jeg óska þess, að engir 
af hv. þm. greiddu atkvæði um þetta 
mál, svo að þeir ekki hefðu að minsta 
kosti eins vel athugað málið og jeg, 
því að þá er jeg ekki hræddur um, að 
það geti valdið dauða frv., þó að þessar 
brtt. mínar komi fram, og verði svo 
líklega strádrepnar við þessa umræðu; 
það ætti miklu fremur að gefa frv. meiri 
lífsþrótt. Getur vel verið, að sumum 
þyki ótilhlýðilegt, að þessar brtt. komi 
frá mjer, en ekki frá einhverjum flokks- 
foringjanum í þinginu — sparnaðar- 
bandalags eða Framsóknarflokksins eða 
öðrum, — að aðeins óbreyttur þm. dirf- 
ist að bera þær fram. En jeg vona, að 
hv, þm. taki fult tillit til þeirra samt.

pað er alment álitið, að stjórnarskrá- 
in eigi að vera einn hinn helgasti hlutur 
hvers þjóðfjelags, og að eiðstafur þm. 
staðfesti þetta, og jeg geri ráð fyrir, að 
í öðrum löndum sje ekki stöðugt verið 
að hlaupa hvað eftir annað til að breyta 
stjórnarskipunarlögum ríkjanna, nema 
eitthvað mikið sje í húfi, eða byltingar 
eða aðrar breytingar í þjóðfjelagsskip- 
uninni sjeu þess valdandi. En þetta 
horfir öðruvísi við hjer. pað er sífelt 
verið að breyta stjórnarskránni hjá oss 
og ekki hnft meira við en um smá- 
vægilegar breytingar á fjárlögunum, 
eða um sveitarútsvör eða hundaskatt 
væri að ræða. (MG; pó vill enginn 
breyta meir til en þingmaðurinn). Jeg 
mun koma með ástæður fyrir brtt. síð- 
ar í þessari ræðu, en jeg geri ráð fyrir, 
að hefðu ekki brtt. annarsstaðar frá 
kemið fram, þá væri óvíst, að mínar

brtt. hefðu fram komið í þetta sinn. pó 
vil jeg geta þess, að breytingar þessar 
hafa alllengi verið í hugamínum,oghafa 
þær að mínu áliti meiri rjett á sjer og 
eru þýðingarmeiri fyrir löggjöfina en 
breytingar þær, er í frv. felast. En eigi 
að síður rnundu þær vart vera fram 
komnar nú, ef þetta frv. hefði ekki ver- 
ið á döfinni, því jeg greip einmitt tæki- 
færið þess vegna til að koma minum 
brtt. á framfæri um leið og farið væri 
á annað borð að breyta stjórnarskipun- 
arlögum vorum. þegar jeg var kosinn í 
stjórnarskrárnefndina, gerði jeg mjer 
vonir um að fá tækifæri til að rökræða 
brtt. mínar við samnefndarmenn mína, 
bæði til þess að þær hefðu fengið þar 
betri athugun, ef einhvers hefði verið 
vant við undirbúning þeirra, og eins 
hefðu þá háttv. samnefndarmenn min- 
ir átt að geta komið fyrir mig vitinu, 
ef þær hefðu verið af því illa. pessu 
var þó alls ekki að heilsa, þar sem nefnd- 
in var annars vegar. par var því strax 
lýst yfir, að engar frekari breytingar 
skyldu ganga fram nú, ef nefndin mætti 
ráða.

Mjer þykir yfir höfuð vænt um, að 
hv. 1. þm. Skagf. (MG) var á undan 
mjer með sína ræðu, því hún lýsir 
glögt vinnubrögðum nefndarmanna og 
virðingu þeirra fyrir þessu máli.

pá skal jeg nú snúa mjer að þessum 
brtt. mínum. það er þá fyrst 2. brtt. á 
þskj. 229. í henni felast tvær aðalbreyt- 
ingar á núv, stjórnskipunarlögum; 1. að 
fækka þingmönnum um 6, og 2. að Al- 
þingi skipi aðeins eina málstofu. Hin- 
ar breytingarnar leiða flestar af þeim 
brtt., sem nú voru nefndar.

Fyrst er þá þetta, að fækka þing- 
mönnum um 6. Jeg hefi því miður 
ekki haft tækifæri til að afla mjer full-
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kominna upplýsinga uni það, hvemig 
til hagar í löggjafarþingum annara 
þjóða að því er snertir hlutfallið milli 
tölu þingmanna og ibúatölu ríkjanna. 
Hygg jeg þó, að það komist hvergi í 
námunda við það, sem hjer á sjer stað 
hjá okkur í þessu efni. Jeg skal þó fús- 
lega játa, að staðhættir hjer útheimta 
nokkru fleiri þingmenn en annarsstað- 
ar, en jeg hygg, að hjer sjeu þó alt of 
margir þingmenn.

Enda þótt jeg hafi, eins og jeg hefi 
áður tekið fram, ekki kynt mjer þessa 
hlið málsins nógu rækilega, skal jeg þó 
tilfæra nokkur dæmi þessu til sönnunar.

1 Danmörku munu koma 7 þm. á 
hverja 100000 íbúa, á Englandi 1 þm. 
á hver 70 þús., Frakklandi 1 þm. á hver 
40 þús. og á Italiu eitthvað svipað þessu; 
en hjer höfum við 42 þm. fyrir hjer 
um bil 90 þús. manna. Stafar þetta að 
sumu leyti af því, að hlutföllin hljóta 
að verða önnur hjá smáþjóðunum, en 
jeg er þess fullviss, að þessi mismunur 
á okkur og öðrum þjóðum þarf ekki að 
vera svona rnikill í þessu efni.

Jeg vil ekki halda því fram, að þessi 
mismunur stafi af því, að við sjeum 
þeim mun ver gefnir en aðrar þjóðir, 
að færri mönnum sje ekki trúandi til 
þessa löggjafarstarfs, enda mun enginn 
vilja bera slíka ástæðu fram fyrir þing- 
mannafjölda okkar. pað hefir oft verið 
klifað á því, að við höfum of marga 
opinbera starfsmenn, og nærri því á 
hverjum degi koma fram ýmsar tillögur 
um að fækka þeim. Mjer hefir þvi dott- 
ið í hug að vita, hvort þingið vildi ekki 
líta sjer nær og fækka þá eitthvað þing- 
mönnunum. Sem stendur hygg jeg, að 
það mundi reynast allerfitt að komajram 
fækkun á kjördæmakosnum þm., og 
liggur því beinast við að ráðast á þá

landskjörnu. J?ar sem það er ef til vill 
ekki svo fljótlegt að sýna fram á til- 
verurjett landskjörinna þm. á þingi okk- 
ar, þá þarf jeg ekki að vera mjög lang- 
orður um það, hvers vegna þeir ættu 
að hverfa þaðan aftur. petta eru aðeins 
vandræðalegar leifar frá fyrri tímum, 
leifar af konungkjörnum þingmönn- 
um, og má þó segja, að þeir ættu miklu 
fremur rjett á sjer, voru miklu samfeld- 
ari heild í þinginu á sinni tíð. Fæ jeg 
því ekki sjeð, að landskjörnir þm. skapi 
neitt það hjer í þinginu, sem kjördæma- 
kosnum þm. væri um megn að gera. 
pá skal jeg játa, að ef þeir eru á annað 
borð, væri máske rjettara, að þeir mynd- 
uðu algerðan meiri hluta i Ed, eða þá 
að Ed. væri skipuð landskjörnum þm. 
einum. Jeg fæ ekki skilið, að nokkrum 
manni geti dottið í hug að halda, að 
þjóðarviljinn komi betur í ljós eða fái 
betur notið sín við landskjör. pað er 
síður en svo, því það verða jafnan 
stjórnmálaklíkurnar í Reykjavík, sem 
mestu ráða um þær kosningar og oftast 
skipa mönnum á listana. Vel má og 
vera, að það álit hafi komið fram, að 
með þessu móti veldust færustu og bestu 
menn i þessar trúnaðarstöður þjóðar- 
innar, en jeg skil þó ekki vel, hvers 
vegna þeir ættu ekki eins að geta kom- 
ist að í einhverju kjördæmanna, sem 
svo eru mjög kostum búnir til þessa. 
Skal jeg taka það fram nú þegar, að 
það, sem jeg hefi nú sagt um landskjörnu 
þm., er aðeins frá almennu sjónarmiði 
talað, og snertir því á engan hátt nú- 
verandi eða fyrv. landskjörna þing- 
menn sjerstaklega.

pá kem jeg að hinni aðalbreyting- 
unni, að Alþingi skipi að- 
eins eina málstofu. Jeg býst 
við því, að núverandi fyrirkomulag,
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deildaskiftingin, eigi að vera tryggara 
fyrirkomulag og trygging fyrir vand- 
legri meðferð málanna en ella, að fjár- 
málin og önnur þýðingarmikil mál 
verði á þann hátt rækilegar yfirveguð 
og fái betri úrlausnir, og er þetta að vísu 
rjett, að þetta er aðalkostur þessa skipu- 
lags. En jeg get heldur ekki fundið neinn 
annan. Á hinn bóginn er þetta miklu 
óhægra, bæði hvað snertir kostnaðinn 
og ýmislegt annað; það er vafningssam- 
ara og tímafrekara að miklum mun 
heldur en það yrði, ef þingið skipaði 
aðeins eina málsstofu. Væri þingið að- 
eins ein málstofa, mundi margt spar- 
ast á ýmsa lund. pingtíminn hlyti að 
styttast, starfmenn þingsins yrðu færri, 
þingtíðindin styttri o. fl. o. fl Og jeg 
álít engu minni tryggingu fyrir því, að 
málunum verði ekki flaustrað af sem 
óskapnaði, ef mitt ráð yrði upp tekið 
um ýms tryggingarákvæði, er í mínum 
brtt. felast. par á meðal eru ákvæði um 
4 umræður hvers máls, áður en afgreitt 
verður, og að ekki megi afgreiða sem 
lög önnur frv. en þau, er komi ekki síð- 
ar fram en viku eftir þingbyrjun, og 
svo frv. frá fyrri þingum. Undan þessu 
eru þó skilin öll stjórnarfrumvörp. Jeg 
er í engum vafa um, að þetta er til 
stórra bóta, hvort sem þingið er ein- 
eða tvískift, og vil því biðja háttv. þm. 
að athuga þetta atriði vel, áður en þeir 
vísa því á bug. pó jeg fyrir mitt leyti 
telji þetta nægilega tryggingu, þá dett- 
ur mjer ekki í hug að ætla, að ekki 
megi finna fleiri tryggingarákvæði, ef 
þörf er á, og væri jeg því fús að taka 
höndum saman við hvern hv. þm. sem 
er, að vinna að þvi, sem til bóta horfir 
þessu máli, og jafnvel vinna eitthvað 
til samkomulags, ef jeg fyndi áhuga og 
góðan vilja hjá hv. þm.

pá eru aðrar brtt., sem jeg hefi gert. 
Get jeg fvrst nefnt þá breytingu, að 
numið verði úr 29. gr. stjómarskrár- 
innar það ákvæði, að kosningarrjett til 
Alþingis hafi ekki þeir, er standa í skuld 
fyrir þeginn sveitarstyrk. parf ekki 
langt mál því til stuðnings, því öðru 
hverju undanfarið hafa komið fram radd- 
ir á þingi, sem fara í þessa átt, og virð- 
ist svo, sem þær hafi gott fylgi hjer. 
Líka liggur nú fyrir þinginu frv. um 
hreytingu á fátækralögunum, þar sem 
hið sama kemur fram. Má sjá af þessu, 
að sú stefna er nú svo rík að nema 
þetta burtu, að sjálfsagt er að ganga 
hreint að verki og fella það bur'tu úr 
stjórnarskránni sjálfri, en vera ekki að 
fara smátt og smátt í kringum stjórn- 
arskrárákvæðið með einstökum lögum.

pá er eitt atriði, sem allir hv. þing- 
deildarmenn hljóta að vera mjer sam- 
mála um, en það er kosning varaþing- 
manna fyrir alla þá þingmenn, sem 
kosnir eru hlutbundnum kosningum. 
Háttv. 4. þm. Reykv. (MJ) hefir áður 
minst á það hjer í hv. deild, og þarf 
jeg því ekki um það að ræða nú, enda 
er þetta sanngirnismál, sem allir háttv. 
þm. hljóta að vera á einu máli um. pað 
getur altaf farið svo, að minsti flokkur- 
inn, sem komið hefir manni inn á þing, 
missi þingmanninn, og myndi þá, ef 
ekki væri varamaður fyrir hendi, sterk- 
asti flokkurinn koma að manni í hans 
stað. „Teoretiskt“ sjeð gæti sterkasti 
flokkurinn náð þannig öllum þingsæt- 
unum fyrir kjörtímabilið, en það er 
einmitt atriðið, sem hlutbundnar kosn- 
ingar eiga að koma í veg fyrir. pað er 
ekki síst viðvíkjandi þessu atriði, sem 
er svo augljós sanngirniskrafa, að segja 
má, að þeir háttv. nefndarmenn, sem 
bundist hafa samtökum um að breyta
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engu, sem frv. fer ekki fram á, hafi 
bundist samtökum um að taka ekki 
rökum.

pá skal jeg snúa mjer að frv. sjálfu 
og breytingum þeim á stjómarskránni, 
sem þar er gert ráð fyrir.

pað er rjett hjá hv. 1. þm. Skagf. (M- 
G), að jeg er á móti því, að þingum 
verði fækkað. Voru við fyrstu umræðu 
færð ýms rök gegn því, og vil jeg ekki 
fara að endurtaka þau nú, en jeg ætla 
að benda hv. þm. á, að það bæri vott 
um ærið mikið hverflyndi hjá háttv. 
þingi, ef það færi nú að breyta þessu 
atriði, því að það var samþykt hjer á 
þingunum 1919 og 1920. Kom það þá, 
sem önnur atriði stjómarskrárinnar, til 
umræðu í stjórnarskrárnefnd, og voru 
þá allir háttv. nefndarmenn sammála 
um að láta það standa. Ekki gekk þetta 
þó mótmælalaust gegnum þingið, því 
brtt. kom í báðum hv. deildum um að 
hafa þing annaðhvert ár, en þær hlutu 
svo lítinn byr, að ekki fengust nema 2 
atkvæði með brtt. í annari deildinni, en 
5 í hinni.

Er það ærið kynlegt, ef þeir hv. þm., 
sem setið hafa á þingi frá þvi 1919, og 
þá greiddu atkvæði með því, að þing 
væri haft á hverju ári, færu nú að greiða 
atkv. á móti því. Skil jeg ekki, hvernig 
þeir fara að skýra þessa framkomu sína 
fyrir hv. kjósendum sinum, ef þeir hugsa 
til að bjóða sig fram aftur. Ætla þeir að 
halda því fram, að helmingur þinga síð- 
an 1919 hafi verið óþarfur, og að þeir 
hafi ekkert gagn gert á þeim? Eða að 
nú sje orðið svo bjart yfir þjóðarbú- 
skapnum og atvinnuvegum, að þingin 
sjcu óþörf, vegna þess, að nú sjeu engin 
vandamál lengur fyrir hendi? Jeg get 
ekki hugsað mjer, að hv. þdm. hugsi 
þannig. Tímarnir hafa ekki breyst svo

enn, að minni þörf sje á þingum á hverju 
ári nú en var 1919. Aftur á móti getur 
maður hugsað, að sú breyting komist 
á með tímanum, þegar aðstæður batna, 
að eigi verði þörf árlegra þinga, og fyrir 
því hefi jeg sett þá'heimild í brtt. mína, 
að með einföldum lögum megi breyta 
þessu ákvæði, svo að eigi þurfi að hrófla 
við stjórnarskránni. Er óþarfi fyrir hv. 
andstæðinga mína í þessu atriði að 
setja þetta ákvæði fyrir sig, því strax 
á næsta þingi má breyta því, ef þörf 
þykir.

pegar stjórnarskrárfrumvarpið var 
lagt fyrir Alþingi 1919, sagði þáverandi 
forsætisráðherra nokkur orð um þetta 
atriði, sem sýna glögt, að þá var alment 
álitið, að óhjákvæmilegt væri að halda 
þing á hverju ári. Ætla jeg, með leyfi 
liæstv. forseta, að lesa upp þessi orð. 
J?au eru svo:

„pá er eitt atriði, sem jeg býst ekki 
við að sæti neinum mótmælum, en 
það er, að Alþingi skuli haldið á 
hverju ári. Reynslan hefir orðið sú, 
að mestan hluta þess, sem af er þess- 
ari öld, hefir Alþingi verið haldið ár- 
lega. pessa virðist lika full þörf, eink- 
um vegna fjárlaganna, þvi að ólíkt 
mun reynast betur að gera fjárhags- 
áætlun, fyrir aðeins eitt ár í senn.“

pessi orð eru alveg í samræmi við 
það, sem haldið hefir verið fram hjer á 
móti fækkun þinga, og vil jeg benda hv. 
þdm. á, að þetta eru orð manns, sem við 
stjórnarstörfin var riðinn, og því ekki 
lakari dómari i þessu máli en margir 
þeir, sem nú vilja fækka þingunum.

pað var og rjett, sem hv. 1. þm. Skagf. 
(MG) sagði um afstöðu mína til fækk- 
unar ráðherra ofan í einn. Jeg álít full- 
forsvaranlegt að fækka þeim, ef þing-
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um verður ekki fækkað, og að hægt yrði 
að koma því í framkvæmd síðar, þegar 
tímar kyrrast, enda mun ráðherrafjölg- 
unin komin á aðallega vegna ófriðarins. 
Jeg hefi svo ekki miklu við að bæta, 
en vil geta þess áður en jeg sest niður, 
að ef einhver hv. þm. hjeldi, að jeg væri 
hjer á ferð með nýmæli, sem ekki hefðu 
komið hjer til mála áður, þá nær það 
engri átt. pað má kalla tilviljun eina, 
að stjórnarskrárnefndin frá 1919 lagði 
ekki til, að þingið yrði ein málstofa. 
Má sjá af gerðabók nefndarinnar, að til- 
laga hefir komið fram um það innan 
nefndarinnar, en verið feld með 6: 5 
atkv. Vona jeg, að þeir hv. þm., sem 
þessu hjeldu þá fram í nefndinni, styðji 
nú þessa tillögu mína.

porleifur Jónsson: Eins og hv. frsm. 
stjórnarskrárnefndar (MG) skýrði frá, 
og sjest af nál., höfum við 4 nefndar- 
menn getað fylgst að í því að fækka 
þingum, þannig, að þing verði lögbundið 
aðeins annaðhvert ár.

pað er aðallega af sparnaðarástæðum, 
að jeg gat aðhylst þá tillögu. pingin eru 
mjög dýr. Maður bjóst við, þegar þetta 
ákvæði var sett 1919, að þingin yrðu 
n.'un styttri, ef þau yrðu á hverju ári. 
En reynslan sýnir, að úr þeim hefir 
tcgnað fyrir því, þótt haldin hafi verið 
á hverju ári, og að þau hafa ekki orðið 
ódýrari en áður, enda hefir dýrtíðin ver- 
ið mikil síðan þetta ákvæði var sett. 
pjóðin stynur undan gjöldum við stjórn- 
arkostnaðinn, og hún þarfnast sparnað- 
ar þar, svo sem unt er og um munar 
að einhverju verulegu. pótti oss verða 
mundu sparnaður að því að fækka þing- 
unum og hafa þau ekki nema annað- 
hvert ár. Er jeg ekki hræddur um, að 
það hafi neitt ill áhrif á stjórnarfarið,

þótt þetta gamla fyrirkomulag verði tek- 
ið upp aftur. .

pá ætla jeg að víkja að brtt. okkar hv. 
þm. S.-p. (IngB). Við gátum fylgt því, 
að þingum yrði fækkað af sparnaðar- 
ástæðum, en við getum ekki sjeð, að 
nokkur verulegur sparnaður yrði að því, 
þótt ráðheirum yrði fækkað ofan í einn. 
pess vegna leggjum við til, að svo búið 
standi með tölu ráðherra sem nú er. 
pótt ráðherrum yrði fækkað, svo sem 
frv. fer fram á, þarf enginn að búast 
við, að við það sparist tvenn ráðheira- 
laun. Nei, það myndi verða að setja á 
stcfn landritaraembætti, eða eitthvert 
emhætti, sem svaraði til þess, og þyrfti 
að launa það eins hátt, svo að í mesta 
lagi myndu sparast laun eins ráðherra.

Landritarinn, eða hvað hann nú hjeti, 
þessi embættismaður, er í staðinn kæmi, 
myndi hafa nokkurskonar ráðherravald, 
en hefði þó enga ábyrgð fyrir þingi. 
Við hefðum í raun og veru tvo ráðherra, 
en annan þeirra fastan embættismann, 
sem ekki hefði stjórnskipulega ábyrgð. 
Jeg held, að það fyrirkomulag yrði ekki 
betra en það, sem nú er.

pá er líka aðgætandi, að ef svo færi, 
að þingum yrði fækkað, mundi oft koma 
til stjórnarinnar kasta að ráða fram úr 
ýmsum vandamálum milli þinga, upp 
á sitt eindæmi, og jeg hygg, að þá yrði 
betra, að þrír en einn færu með völdin, 
og bæru ábyrgð gagnvart þingi og þjóð.

Yfir höfuð held jeg það, að nú orðið 
sjeu þjóðmálin orðin svo margbreytt, 
að oflagt sje á herðar eins manns að 
hafa forustu þeirra, og jeg hygg, að sá 
maður þyrfti að sjá flest með annara 
augum. Aðalverk hans yrði að undir- 
skrifa það, sem haugaðist til hans og 
undirmenn hans kæmu með, og það lík- 
lega flest ólesið. Að lagasmíði býst jeg
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ekki við, að hann gæti unnið neitt að 
ráði, cg hann þyrfti að vera fjölhæfur 
mjög, ef hann ætti að geta sett sig inn 
í hina margvíslegu málaflokka.

Tökum t. d. á þingi. pá þyrfti hann 
að geta fylgst með og svarað til alls í 
öllum greinum atvinnumála, fjármála, 
samgöngumála, dómsmála, kirkju- og 
kenslumála o. s. frv., o. s. frv. Jeg held, 
hvað sem öðru líður, að um þingtímann 
mætti þetta engin liðleskja vera. það er 
ekki nóg að mæta aðeins í þinginu, 
heldur verður hann að vera reiðubúinn 
að svara fyrirspurnum, og stjórn og 
nefndir þingsins þurfa oft að talast við. 
Yrði hann því að mæta oft á nefnda- 
fundum og ráðgast við þær. Hann yrði 
yfir höfuð að vera alt í öllu og svara til 
cvo og svo margs. petta yrði erfitt, ef 
í lagi ætti að vera. Máske gæti afburða- 
maður komist fram úr því fá ár eða 
svo, en það yrði mikið strit og slit. 
Af þessum ástæðum hefi jeg þá trú, að 
stjórn landsins sje betur komin í hönd- 
um tveggja eða þriggja ráðherra en eins, 
en ekki af því, að jeg sje hræddur við 
neitt einveldi, eins og hv. 1. þm. Skagf. 
(MG) drap á.

pví hefur verið haldið fram, að ein- 
veldi hafi ekki Jafnan þótt slæmt áður 
fvr. Jeg skal ekki neita því, að ýmsir 
einvaldar voru afburðamenn, er þjóð- 
irnar gátu sætt sig við. En mönnum geðj- 
aðist þetta fyrirkomulag ekki til lengdar, 
og jeg efast um, að það sje nú eftir- 
sóknarvert.

En þetta er þó ekki aðalmótbára min 
gegn fækkun ráðherra, heldur hitt, að 
jeg tel það ærið starf fyrir 3 merin að 
hafa á hendi stjórn landsins og forystu 
í þjóðmálum. Að vísu hefur hv. frsm. 
(MG) verið sjálfur í stjórn, og gætu 
menn því vænst þess, að hann væri öðr-

Alþt. 1923, C. (35. löggjafarþing).

um fremur kunnugur þessum störfum. 
En mjer finst almenn skynsemi bendá 
í öfuga átt: að 3 ráðherrar muni hafa 
nægilegt að starfa og að starf þeirra sje 
svo nytsamt, að það borgi sig beinlínis 
að hafa slíka forystumenn fyrir öllum 
framkvæmdum.

Surnir líta svo á, að það væri þó betra, 
kcstnaðarins vegna, að spara ein ráð- 
herralaun og láta ráðherra vera einungis 
2. peim, sem er ant um þetta, vil jeg 
henda á, að til þessarar fækkunar þarf 
ekki stjórnarskrárbreytingu, heldur má 
ákveða hana með einföldum lögum. Og 
þessi fækkun gæti verið umtalsmál.

Jeg vil því leyfa mjer að halda því að 
hv. deild, að hún samþykki brtt. okkar 
hv. þm. S.-p. (IngB) á þskj. 151 og 
fylgi því, að þingum verði fækkað, eða 
að það verði tekið út úr stjórnarskránni, 
að þing sje haldið árlega. pað getur ekki 
orðið til hins verra, því að ef eitthvað 
sjerstakt kemur fyrir og stjórnin sjer 
sig knúða til að kalla saman aukaþing, 
getur hún auðvitað gert það, svo sem 
títt var áður, meðan regluleg þing voru 
einungis annaðhvert ár. Hjer er ekki á 
neinn hátt bannað að gera það.

Ýmsir menn hafa haft það á móti 
fækkun þinga, að auðveldara væri að 
semja fjárlög fyrir 1 ár heldur en 2. 
J?að er rjett, að svo gæti litið út. En 
þó að styttra sje að spá fram í tímann, 
þá. er það svo með núverandi tilhögun, 
að fjárlögin verða altaf spádómur, eða 
sjerstaklega tekjuhliðin, og hefir það 
þá ekki svo mikla þýðingu, hvort spáð 
er 1 eða 2 ár fram í timann. pað hefir 
þegar komið í ljós, að ýmsar nauðsyn- 
legar fjárveitingar hafa ekki verið teknar 
upp i fjárlögin, og þarf því að bera fram 
aukafjárlög, og sú mun verða raunin á, 
að þó að þing verði framvegis á hverju
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ári og fjárlög samin til 1 árs i senn, 
mundi þurfa að samþykkja fjárauka- 
lög á hverju þingi.

Að þessu sinni skal jeg ekki fara mik- 
ið út í brtt. háttv. þm. Str. (MP). Að- 
eins skal jeg víkja að því, að hann ljet 
þess getið, og lagði mikla áherslu á, að 
vjer4 nefndarmenn hefðum bundist sam- 
tökum um að taka ekki rökum. Vjer 
höfum engum samtökum hundist um að 
varna því, að brtt. komi fram, enda var 
það ekki hægt. En í nál. stendur, svo 
sem rjett er, að 4 nefndarmenn ætli 
ekki að koma fram með frekari brtt. 
en þar greinir, því að við álítum, að 
víðtækari breytingar gætu valdið því, 
að alt málið kæmist á ringulreið.

Jeg skal svo láta staðar numið, en 
vænti þess fastlega, að hv.- deild fylgi 
brtt. ckkar á þskj. 151.

Magnús Jónsson: pó að jeg eigi eina 
brtt. við stjórnarskrárfrv., má það ekki 
skiljast sem yfirlýsing um, að jeg sje 
í áhlaupshernum á stjórnarskrána, að 
svo komnu. pað er skoðun mín, að henni 
eigi að breyta svo sjaldan sem auðið 
er, og undir engum kringumstæðum fyr 
en einhver ákvæði hennar eru orðin al- 
veg óþolandi. Yfirleitt hygg jeg, að með 
tiðum breytingum tapi stjórnarskráin 
þýðingu sinni fyrir menn, og ef menn 
fara að leggja það í vana sinn að breyta 
henni 2. og 3. hvert ár, væri betra að 
stytta hana að mun og taka einungis 
aðalatriðin upp í hana, svo að þau fái 
þó að haldast. Hvað sem því líður, að 
þingið geti jafnan breytt lögum sínum, 
ættu að vera nokkur grundvallaratriði, 
sem ekki yrði breytt eða haggað við fyr 
en brýn nauðsyn kallar að.

Jeg er algerlega mótfallinn anda frv„ 
að breyta stjórnarskránni af sparnaðar-

ástæðum. Af því að hagur ríkissjóðs er 
ekki góður í eitt skifti, ætti ekki að ráð- 
ast á stjórnarskrána til þess að koma 
fram spaunaði, sem mjög er deilt um, 
hvort nokkur sparnaður er í raun og 
veru.

petta mætti virðast einkennilegur for- 
máli fyrir meðmælum með brtt. við 
stjórnarskrána. En brtt. er þó bein af- 
leiðing af því, sem jeg hefi nú sagt. 
Ef sjaldan á að breyta stjórnarskránni, 
verður að gera allar þær breytingar í 
cinu, sem mönnum þykja nauðsynlegar. 
Að gera einungis smábreytingar og sætta 
sig við, að margt standi enn þáístjórnar- 
skránni, er menn telja óheppilegt, i því 
liggur bein yfirlýsing um, að bráðlega 
þurfi að breyta henni aftur. petta er 
ástæðan til þess, að jeg bar fram þessa 
brtt.

Sá er munurinn á þessari brtt. minni 
og flestum hinna, að hún stendur í engu 
sambandi við sparnað. Hjer er farið 
fram á, að 2. málsgr. 58. gr. verði feld 
niður, um að breyta megi því með ein- 
földum lögum, að hin evangeliska lút- 
erska kirkja skuli vera þjóðkirkja á Is- 
landi. Auðvitað má segja, að ef altaf 
er verið að breyta stjórnarskránni; sje 
lítið meiri trygging fyrir ákvæðum henn- 
ar en annara laga. En þó er sá munur 
á, að henni verður ekki breytt, nema 
þjóðin sje spurð að. Og þar má ekki 
undanskilja þau stórmál, sem altaf er 
óráð að breyta skjótlega.

Jeg hygg, að allir hv. þm„ hvort sem 
þeir eru fylgjandi skilnaði ríkis og 
kirkju eða ekki, sjeu mjer samdóma um 
það, að þetta sje ákaflega mikið stórmál. 
Ríki og kirkja hafa lengi fylgst að, og 
væri erfitt að sjá fyrir afleiðingarnar, 
ef þau væru aðskilin. Og auk þess, sem 
þetta er stórmál, er ef til vill ekkert ann-
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að mál meira tilfinningamál fyrir allan 
þorra manna. Jeg ímynda mjer að vísu, 
að þingið mundi aldrei ráðast í aðskilnað 
ríkis og kirkju án þess að leita álits 
þjóðarinnar. pað má gera á ýmsan hátt, 
t. d. leggja það undir alþjóðaratkvæði. 
En fyrir þessu er hvergi gert ráð, og eng- 
in trygging er fyrir því, að þetta verði 
gert.

Jeg vona, að hv. þm. skilji — hvað 
sem líður skoðunum mínum í þessu efni 
— að hjer er ekki stefnt að því að gera 
skilnað ríkis og kirkju óframkvæman- 
legan, heldur er einungis trygt, að kjós- 
endur fái að láta í ljós skoðun sína á 
málinu. Jeg undrast annars stórlega, 
að þetta ákvæði skyldi komast inn í 
stjórnarskrána. Ef vjer, athugum sams- 
konar ákvæði í stjórnarskránni, sem 
breyta má með einföldum lögum, eru 
það æfinlega aukafyrirkomulagsatriði, 
svo sem t. d. tala þingmanna, en ekki 
fyrirkomulag þingsins í stærri atriðum, 
svo sem hvort hafa mætti einungis eina 
málstofu. Eins má breyta samkomu- 
tíma Alþingis, og ákvæðum 60. gr., um 
gjöld utanþjóðkirkjumanna, og er ekk- 
er við það að athuga. — Jeg vona því, að 
hv. þm. athugi brtt. mína með velvild 
og greiði fyrir henni, ef nokkur breyting 
verður á annað borð gerð á stjómar- 
skránni.

Jeg leyfi mjer að þakka hv. þm. 
Str. (MP) fyrir það, að hann hefir 
tekið það til greina, sem jeg mintist á 
við 1. umr., um varaþingmenn fyrir 
Reykjavík. En þó þykir mjer hann ekki 
hafa bætt úr þessu svo fullkomlega, sem 
jeg hefði óskað, og er það eiginlega af 
vangá, að jeg hefi ekki borið fram brtt. 
í þessa átt, og við 28. gr. að öðm leyti, 
en jeg mun gera það, ef brtt. hv. þm. 
falla og landskjörnir þingmenn sitja

áfram. — Að varamenn skuli vera jafn- 
margir sem þingmenn, er mjög skaðlegt 
ákvæði, sem þyrfti að breyta. Nú þegar 
er komið í Ijós átakanlegt dæmi þess. 
Varamaður eins listans er látinn, og hef- 
ir sá listi nú engan varaþingmann. Ef 
þingmaður þessa lista heltist úr lestinni 
á einhvern hátt, yrði að fara fram kosn- 
ing um alt land. petta er ákaflega baga- 
legt, e'n má bæta úr þvi án þess að gera 
neinn skaða, sem sje með því að orða 
greinina svo, að allir menn á hverjum 
lista skuli vera varamenn í sömu röð 
sem þeir standa á listanum. petta girðir 
fyrir þann mikla kostnað, sem auka- 
kosning um alt land mundi hafa í för 
með sjer. Jeg hygg og, að mönnum þyki 
nú fullerfitt að vekja áhuga allra lands- 
manna fyrir kosningu 3 þingmanna, 
hvað þá heldur ef kjósa ætti einn. Enda 
raskaðist þá hlutfallið, því að fjölmenn- 
asti flokkurinn mundi jafnan hreppa 
sætið, án tillits til þess, hvaða listi místi 
fulltrúa sinn.

Forsætisráðherra (SE): Jeg tók það 
fram við 1. umr., að jeg teldi ekki hyggi- 
legt að brevta stjórnarskrá, sem ekki 
væri eldri en þessi er. Jeg er sannfærð- 
ur um, að þegar gengið var frá stjómar- 
skránni á þingi 1920, hefir engum kom- 
ið til hugar, að svo fljótlega yrði hugsað 
til að breyta á ný grundvallarlögum 
þjóðarinnar. Jeg benti jafnframt á það, 
að ef á annað borð væri farið að breyta 
stjórnarskránni nú, mundu ýms atriði, 
sem miklar deilur hafa staðið um og ráðið 
var til lykta 1920, koma fram á ný. 
pessi spádómur minn hefir ekki verið 
lengi að rætast. Á þessum fáu dögum, 
sem liðnir eru síðan 1. umr. málsins 
fór fram, hafa komið fram tillögur um 
stórvægilegar breytingar. Menn kunna
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að segja, að flestar þessar brtt. muni 
falla, og má það vel vera. En þó að fáar 
nái fram að ganga á þinginu, hvað verð- 
ur þá, þegar málið kemur til atkvæða 
þjóðarinnar? Eru menn ekki sannfærðir 
um, að þá verður á ný fitjað upp á 
gömlu deilumálunum ?

Nál. sýnir, að nefndin er ekki sam- 
mála nema í fáum atriðum. Jeg álit 
nú, að ekki geti verið umtalsmál að 
breyta stjórnarskránni nema brýn 
nauðsyn beri til, og skal jeg þá athuga 
þær breytingar, er gefið hafa ástæðu 
til, að frv. þetta er komið fram. pó skal 
jeg taka fram strax, að svo mikilvægt 
mál sem breyting á stjórnarskránni ætti 
ekki að koma fram öðruvisi en frá 
stjórninni, eftir vandlegan undirbúning, 
og væri því rjettast að vísa málinu til 
hennar.

Mjer skilst, að hv. frsm. (MG) telji 
2 aðalástæður til þess, að breyta þurfi 
stjórnarskránni. Önnur ástæðan er sú, 
að fækka þurfi ráðherrum, hin, að 
fækka þingum. L'm fyrri ástæðuna skal 
jeg taka það fram, að eftir forsetaúr- 
skurði, sem fjell á síðasta þingi, var talið, 
að ákveða mætti, að ráðherrar skuli vera 
2, án þess að stjórnarskránni verði 
breytt. En að ráðherrar sjeu færri en 2 
kemur ekki til nokkurra mála. Ekki 
af því, að einn ráðherra geti ekki kynt 
sjer öll mál, er koma til hans kasta, 
heldur vegna þess, að jeg tel alveg óvið- 
eigandi að hafa ekki altaf i landinu mann 
með stjómskipulegri ábyrgð. En ráð- 
herra þarf j af nan að sigla á konungsf und, 
til þess að leggja stjórnarfrv. fyrir kon- 
ung og fá staðfestingu hans á nýjum 
lögum, og væri landið þá ráðherralaust 
nokkurn tíma ársins.

Ef vjer lítum til bankanna í Reykja- 
vík, eru 3 bankastjórar við hvorn bank-

ann. Ef nauðsyn er á 3 mönnum til að 
stýra einum banka, þá er ekki minni 
þörf á að hafa 3 menn til að stjórna 
öllu landinu. Jeg álít því enga ástæðu 
til að fækka ráðherrum, og með engu 
móli mega þeir vera færri en 2, og sje 
því enga þörf á að breyta stjórnar- 
skránni vegna þessa.

pá er hin ástæðan, að fækka þingum 
í sparnaðarskyni. Jeg hygg, að sá spam- 
aður mundi aldrei sýna sig í fram- 
kvæmdinni, ef dæma á eftir reynslunni. 
Aður var ákveðið, að þing skyldi vera 
annaðhvert ár, en þó voru þing árlega 
um langt skeið. J?að er engin ástæða til 
þess að ætla, að þegar viðskiftalíf þjóð- 
arinnar verður margbrotnara, minki hin 
sama knýjandi nauðsyn til að hafa þing 
á hverju ári. Að þessu verður þvi enginn 
sparnaður, þar sem þing mundi háð ár- 
lega eftir sem áður.

Jeg álít, að ekki sje hyggilegt að hafa 
þing sjaldnar en einu sinni á ári. 1 því 
er svo mikil trygging, að það hlýtur að 
margborga sig. Ef einhver stjórn kæm- 
ist til valda, sem færi mjög illa með völd 
sín, mundi það koma í ljós, hve illa 
það borgaði sig, að slík stjórn gæti setið 
í 2 ár án þess að þing kæmi samn. Og 
ef Alþingi samþykkir að fækka þingum, 
finst mjer það bera vott um þreytu og 
vantrú á sjálfu sjer, er jeg tel mjög 
ólieppilegt.

Hjer er komin byrjunin að nýrri 
stjórnarskrárbaráttu, nýjum eldi, um 
grundvallaratríði stj ómarskrárinnar.

Jeg skal ekki fara langt út í brtt. 
hv. minni hl., en jeg lít svo á, að aðal- 
ástæðan móti því, að Alþingi sje ein 
deild, sje sú, að með því sje minni trygg- 
ing fyrir þvi, að góð úrslit málanna fá- 
ist.

Að vísu er sá varnagli sleginn, að um-
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ræðurnar skuli vera 4, en það vegur 
ekki upp á móti tryggingu þessarar 
deildarskipunar, sem nú er, og það gæti 
auðveldlega orðið til þess, að sum mál 
fengju of fljóta afgreiðslu og ekki heppi- 
lega.

Auðvitað má deila um þetta, sem 
margt annað; fer hjer mikið eftir skap- 
gerð hvers einstaks, hverjum augum 
hann lítur á þetta, en eitt er víst, 
að það er altaf viðurhlutamikið 
að breyta þvi, sem vel hefir gefist, og 
vita ekki hvað við tekur.

pá leggur minni hl. til, að þingmönn- 
um verði fækkað um 6. Hinir lands- 
kjörnu afnumdir. pað má vera, að þm. 
sjeu fullmargir, en hitt er meira vafa- 
mál, hvort rjett er að afnema þá lands- 
kjörnu. Hugsunin með landskjörinu var 
sú, að fá með því heilnæmt íhald í efri 
deild, og auk þess var gengið út frá, að 
þeir mundu ahnent hafa yfir meiri 
þekkingu að ráða en þeir hjeraðskjörnu.

Yfirleitt held jeg, að það sje mjög 
athugaverð stefna, sem altaf bólar meir 
og meir á, að breyta hinu og öðru áður 
en nægileg reynsla er fengin. Mun heppi- 
legra að bíða eftir úrskurði reynslunn- 
ar, jafnt í 'þessum efnum sem öðrum. 
Vona jeg því, að sú verði niðurstaðan, 
að ekki verið hlaupið að því að breyta 
stjórnarskránni í þetta sinn.

Frsm. (Magnús Guðmundsson): Jeg 
ætla að byrja á því að svara hæstv. 
forsrh. (SE). Raunar hefir litið komið 
nýtt frá honum síðan við 1. umr. þessa 
máls, en þó hefir hann nú nokkuð 
harðnað í mótstöðunni.

Hann sagði, að þegar stjskr. hefði 
verið sett, mundi enginn hafa hugsað 
til svona snöggra breytinga á henni. Má 
vel vera, að þetta sje rjett, en það er al-

gengt, að lög eru sett, sem álitið er að 
lengi muni standa, en svo breytast 
ástæður og um leið þykir rjett, að lög- 
unum sje brevtt. petta er því engin 
ástæða móti breytingunni. Ef þessi 
ástæða gilti, væri afleiðingin sú, sem 
líka hæstv. forsrh. virðist helst hallast 
að, að engu beri að breyta nema því, sem 
staðið hefir lengi og reynst hefir gott 
og gilt.

Hann sagði, að spádómur sinn hefði 
ræst um það, að fleiri mundu á eftir 
koma með breytingar. pað er rjett. En 
mig undrar ekki þótt einhverjir stuðn- 
ingsmenn hans hafi orðið til þess, ann- 
aðhvort tilkvaddir eða ótilkvaddir, að 
koma fram með breytingar honum til 
geðs og til að reyna að ónýta málið.

pá heldur hann, að alt fari í bál og 
brand hjá þjóðinni, ef breytingar eru 
gerðar, en jeg þykist vita með vissu, að
hún er ekki mótfallin mínum brtt.

Hann sagði, að þetta frv., eða frv., 
sem gengju í þá átt, ættu að vera und- 
irbúin af stjórninni. Getur verið, en þeg- 
ar stjórnin vill ekki koma með þau, hver 
getur þá skipað henni það? Annars sýn- 
ist mjer, að stjfrv. fái ekki svo góða með. 
ferð á þinginu, að það geti talist nein 
meðmæli með neinu frv„ að það er stj- 
frv., eða það sje líklegra til lífs fyrir 
það.

pá taldi hann ófært að fækka ráðherr- 
um, sökum þess, að ef einn ráðherra 
væri aðeins, þá yrði hann oft að fara 
utan og þá væri landið ráðherralaust. 
pessi hæstv. ráðherra hefir áður verið 
einn ráðherra yfir landinu og var 'þá ut- 
an, og skeðu þó engin undur eða óhöpp 
mjer vitanlega við það.

pá taldi hann, að ekki mundi minni 
þörf þriggja ráðherra en þriggja banka- 
stjóra við' hvern banka. pessi þörf er
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alls ekki sambærileg, því að starfs- 
skiftingin er alt önnur. 1 bönkun- 
um geta engir lánað nema bankastjórn- 
in, allir verða að tala við þá, en i stjórn- 
arráðinu er flest afgreitt með brjefa- 
skriftum af starfsmönnunum. En jeg 
skal viðurkenna, að jeg álít bankastjór- 
ana óþarflega marga. J?á sagði hann, að 
ekki þýddi að ákveða um það, að þing 
skyldi haldið annaðhvert ár, það yrði alt 
að einu haldið árlega. En móti hverju 
er hann þá að berjast? En sannleikur- 
inn er, að mótstöðumenn frv. álíta þetta 
ekki, og því eru þeir auðvitað á móti því. 
Hygg jeg, að það yrði undantekning, ef 
aukaþing yrði haldið. pað sannar ekk- 
ert, þótt svo væri hjer á stríðsárunum, 
því að þá voru sjerástæður fyrir hendi, 
en engin líkindi eru til, að þær verði 
framvegis.

pá vildi hann gera mikið úr þeirri 
tryggingu, sem árlegt þing veitti. Jeg 
hefi lítið orðið þeirrar tryggingar var. 
Alít jeg, að yfirleitt sje fjárhagnum engu 
betur borgið með því, því að yfirleitt 
fara stjórnir sæmilega með fje lands- 
ins, og engu ver en þingin.

Hv. 4. þm. Reykv. (MJ) hefi jeg fáu 
að svara. Er jeg sannfærður um, að þótt 
gagngerð endurskoðun færi fram á 
stjórnarskránni, þá yrði hans breyting 
aldrei tekin til greina. Er annars dálítið 
undarlegt, að hann skuli koma fram 
með brtt. við frv., sem hann vill að 
falli, en auðvitað getur hann rjettlætt 
það með því, að verið gæti, að brtt. hans 
gæti flotið með, ef hinar yrðu samþyktar.

pá kem jeg að hv. þm. A.-Sk. (porl- 
J). Okkur skilur á um ráðherrafækkun- 
ina. Hann telur það engan sparnað. Jeg 
hefi viðurkent, að hjer sje ekki um mik- 
inn sparnað að ræða, en þó sparast hjer 
10 þús. kr. á ári. Hefir oft verið lotið

að lægra. pá taldi hann sig mótfallinn 
því, að landritaraembættið yrði aftur 
stofnað, því að hann væri óábyrgur 
fvrir stjórnarframkvæmdina. Jeg hefi 
nú ekki lagt til, að það yrði stofnað, 
heldur hefi jeg hugsað, að ef brtt. í 1. 
—4. gr. frv. yrðu samþ., þá yrði ákveðið 
að skipa því með sjerstökum lögum, 
hvernig fara skyldi með stjórn landsins, 
ef ráðherra dæi eða forfallaðist á ann- 
an hátt. Annars veit jeg ekki betur en 
að landritaraembættið hafi gefist vel, og 
nú er sá maður, sem gegndi því, orðinn 
ráðherra og valinn af þeim flokki, sem 
þessi hv. þm. tilheyrir, svo það er dálítið 
undarlegt, að hann skuli leggjast á móti 
því. Sje jeg ekki, að vandamál stjórn- 
arinnar sjeu meiri nú en áður; störfin 
aukast ef til vill nokkuð, en þeim er svo 
varið, að aðrir en ráðherrar geta gegnt 
þeim. Annars eru þessir gömlu dagar, 
sem háttv. þm. var að tala um, ekki 
svo gamlir. Breytingin er frá 1917, og 
hefi jeg ekki sjeð, að stórkostleg breyt- 
ing til batnaðar hafi síðan orðið.

pá kom hann með þá mótbáru, að 
það væri erfitt fyrir einn ráðherra að 
vinna að lagasmíði. pað er rjett, en ráð- 
herrar gera það alment ekki. Minnist jeg 
þess, að mörg merkileg og vandlega 
samin lög eru frá 1905 og 1907. Voru 
þau lög, að því er jeg hygg, samin af 
mönnum í stjórnarráðinu, undir eftir- 
liti ráðherra, og svo mundi enn geta 
orðið. pess er og að gæta, að ef þing 
er ekki haldið nema annaðhvert ár, þá 
sparast ráðherranum tími til löggjafar- 
starfa.

pá taldi hann vandkvæði á því fyrir 1 
ráðherra að standa fyrir málum sínum 
á þingi, svara fyrirspurnum o. s. frv. 
En ekki bar á því fyr, að þetta ylli sjer- 
stökum erfiðleikum.
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pá sný jeg mjer að háttv. þm. Str. 
(MP). Hann sagðist ekki hafa átt von á 
því, að málið yrði tekið á dagskrá i dag. 
petta þykir mjer undarlegt, því að jeg 
leyfði, að það yrði tekið af dagskrá í 
gær, með því skilyrði, að það kæmi á 
dagskrá í dag. Jeg hefi heyrt því fleygt, 
að þessar brtt. hv. þm. væru bornar 
fram í þeim tilgangi að eyðileggja frv., 
og jeg §et sagt það hreinskilnislega, að 
mjer er ekki f jarri að trúa þvi, að svo sje. 
Mjer virtist í nefndinni, að hann vildi 
losna við breytingar á stjskr. á þessu 
þingi; þó skildist mjer, að hann væri 
ekki mótfallinn fækkun ráðherra, ef 
þing yrði haldið árlega.

Hann sagði, að hann hefði ekki fengið 
nefndina til að hlusta á ástæður sínar 
fyrir brtt. petta er ekki rjett; hann hafði 
sjálfur ekki tíma til að koma á fundina, 
vegna einhverra annara starfa. En hitt 
er satt, að nefndin hafði athugað stjórn- 
arskr. gaumgæfilega og komist að þeirri 
niðurstöðu, að fleiri brtt. væru ekki 
heppilegar, og því engin ástæða fyrir 
nefndina að bíða eftir hv. þm.

Hann sagði, að aðrar þjóðir vildu ekki 
breyta stjórnarskrám sínum, nema að 
undangengnum byltingum. Við höfum 
ekki haft þann sið, og þótt jeg beri virð- 
ingu fyrir stjórnarskr., þá tel jeg hana 
ekki svo helgan hlut, að ekki megi 
breyta henni, ef ástæða er til. Hún er 
þó ekki annað en verk sjálfra vor, og 
hafi okkur mistekist, sýnist sjálfsagt að 
laga misfellurnar. Virtist líka, að hann 
gerði ekki sjálfur stjórnarskr. hærra 
undir höfði, þar sem hann líkti breyt- 
ingum á henni við breytingar á hunda- 
skatti o. fl.

Jeg veit ekki, hvað hv. þm. (MP) hefir 
viljað sanna með samanburði sínum á 
þingmannafjölda hjer og annarsstaðar,

því að ef hann hefir viljað hafa þing- 
mannatöluna þá sömu hjer og annars- 
staðar, borið saman við fólksfjölda, ættu 
þeir að vera 2 hjer á landi. það má vel 
vera, að þm. megi fækka, en það tekur 
sinn tíma, en þessa breytingu mína vil 
jeg strax fá, svo að spamaðurinn komi 
þegar.

En það get jeg sagt hv. þm. (MP), 
að jeg er alveg mótfallinn því, að Al- 
þingi verði ein málstofa; álit jeg óhætt, 
að við förum að dæmi frændþjóða vorra 
á Norðurlöndum, um að hafa tvær mál- 
stofur. Hversu lengi sem hv. þm. Str. 
(MP) teldi um fyrir mjer um það atriði, 
gæti hann ekki sannfært mig um ágæti 
þess. Jeg hefi oft rekið mig á, að betra 
er, að málin hljóti meðferð í tveimur 
deildum; þá leiðrjettist oft smámistök 
og misskilningur.

Mjer sýnist ekki, að tiH. hans um 4 
umræður í hverju máli komi þar að 
gagni, eða tryggi góða málsmeðferð.

Annars skal jeg geta þess, út af því, 
er hann áleit þessu máli flýtt óhóflega 
mikið, að málinu verður að hraða, eigi 
það að geta gengið fram, vegna þess, að 
ekki má gera ráð fyrir, að þingið standi 
lengur en til maíbyrjunar, og málið er 
ekki komið lengra en til 2. umr. hjer 
í deildinni. Tíminn er því ekki of mikill; 
það hlýtur hann að sjá.

Hv. þm. sagði, að það væri hringl- 
andaháttur úr þingmönnum að vilja nú 
fækka þingum, gagnstætt því, sem þeir 
hefðu samþ. 1919, og skildi ekki, hvern- 
ig þeir færu að rjettlæta það. (MP: Jeg 
sagði meira). pctta var aðalinntakið. 
(MP: Nei). Jú. Annars er það ekki 
nema rjett, að menn kannist við skoð- 
anaskifti sín í þessu efni, og fæ jeg ekki 
skilið, hvers vegna þeir mega ekki segja 
sannleikann. Breyttar ástæður hafa
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valdið þeirri skoðanabreytingu; svo 
verður það ávalt og hefir verið. En þetta 
snertir mig ekki, því að jeg hefi frá 
hyrjun verið á móti þinghaldi á hverju 
ári, eins og jeg er enn. Annars skilur 
okkur ekki mikið á um fækkun þinga. 
Jeg vil, að það standi í stjórnarskránni, 
að þing skuli háð annaðhvert ár, en því 
megi breyta með lögum. Hann vill, að 
þar standi, að þing skuli haldið hvert 
ár, en því megi breyta með lögum. petta 
er ekki mikill munur, og jeg skal ekki 
gera úr þessu verulegan ágreining, en 
hins vegar tek jeg það fram, að verði 
skoðun hv. þm. Str. (MP) ofan á, mun 
jeg á næsta þingi, ef jeg á þar sæti, koma 
með frv. um, að þing skuli aðeins haldið 
annaðhvert ár.

Umr. frestað.

A 35. fundi í Nd., föstudaginn 6. april, 
var f r a m h a 1 d i ð 2. u m r. um frv.

Jón Baldvinsson: pegar málin ganga 
svona seint, er ástæða til, að ýmislegt 
fyrnist, sem annars hefði verið dregið 
fram, og má vera, að jeg gleymi ein- 
hverju, sem jeg hefði þurft að taka fram.

Jeg skal fyrst vikja að nál. pað er 
mjög á reiki, og finst mjer það gefa 
þinginu hugmynd um, hvemig málið 
muni fara, þegar það kemur til þjóðar- 
innar. pessir 5 nefndarmenn eru að 
minsta kosti þriklofnir, og skoðanir 
þeirra eru svo sundurleitar, að ritari 
nefndarinnar, svo pennafær maður sem 
hann er, og auk þess lögfræðingur, hef- 
ir ekki treyst sjer til að setja saman nál., 
er gefur betri hugmynd uln afstöðu 
nefndarmanna. petta gefur ótvíræða

bendingu um, að þegar málið kemur 
til þjóðarinnar, muni verða vakin upp 
mörg ný atriði og deilur um þau, sem 
vjer getum nú ekki sjeð fyrir endann á.

pá skal jeg víkja að breytingum þeim, 
er felast í frv„ og gera að umtalsefni 
eitt atriði, sem rneira felst í heldur en 
tekið hefir verið fram. pað er lenging 
kjörtímabilsins. En með þessu er eigin- 
lega verið að fara krókaleiðir til þess að 
svifta þjóðina nokkru af þeim rjetti, sem 
liún hefir til íhlutunar um þjóðmál. Jeg 
skil vel, að mönnum muni ekki þykja 
árennilegt, svona rjett fyrir kosningar, 
að bera fram tillögur um að skerða og 
þrengja kosningarrjettinn. En þetta 
kemur í sama stað niður, því að þegar 
kjörtímabilið er lengt, fá kjósendur 
sjaldnar tækifæri til þess að láta til sín
taka.

pá er sú breyting, að þing skuli háð 
annaðhvert ár. Menn hafa deilt um þetta 
atriði, en ýmsir halda því fram, þar á 
meðal hv. frsm. (MG), að lítið erfiðara 
sje að gera úr garði fjárhagsáætlun fyrir 
2 ár heldur en eitt. Jeg get ekki skilið, 
hvernig auðið er að halda þessu fram. 
(MG: Jeg hefi aldrei sagt þetta). Hv. 
þm. taldi það lítið erfiðara, enda liggur 
það heinlínis í breytingunni. Nú, þegar 
þing er á hverju ári, veitir því sannar- 
lega fullörðugt að gera áætlun um eitt 
ár, hvað þá heldur 2. Auk þess verður 
að gæta, að mikið af gjöldum ríkissjóðs, 
svo sem öll Iaun embætismanna, eru 
háð alvikum, sem ekki verða sjeð fyrir. 
petta getur munað mjög miklu, ef á 
að spá 2 ár fram í tímann, og er í raun 
rjettri að renna blint í sjóinn. Og ef áætl- 
unin stenst ekki, verður stjórnin að 
ráða pram úr þvi á sitt eindæmi og þingið 
að láta sjer það lynda, hvernig sem tek- 
ist hefir. petta er að fjarlægja Alþingi
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í'rá þvi að hafa áhrif á, hvernig fje þjóð- 
arinnar er varið. Og með allri virðingu 
fyrir sljórninni, tel jeg þetta óheppilegt, 
og jeg hygg, að stjórnin muni ekki spar- 
samari á landsfje heldur en þingið. Fje 
það, sem þingið ráðstafar, kemur og öll- 
um almenningi að notum, en frekar 
hygg jeg, að það mundi brenna við hjá 
stjórninni, að hún ljeti gæðinga sína 
sitja í fyrirrúmi.

í sömu átt sem að fjarlægja kjósend- 
ur frá því að hafa áhrif á þingið og 
þingið frá því að hafa áhrif á fjármálin 
miðar fækkun ráðherra. pví var nokkuð 
lýst af hv. þm. A.-Sk. (porlJ), að ef einn 
ráðherra kæmi í stað þeirra 3, sem nú 
eru, mundu koma ábyrgðarlausir menn 
i stjórnarráðið, er færu með landsmál. 
pað er alveg óhugsandi, að einn maður 
geti til nokkurrar hlítar kynt sjer og ráð- 
ið fram úr öllum þeim málum, er koma 
til kasta stjórnarinnar. I þessu efni þýð- 
ir ekki að bera saman ástandið, sem nú 
er cg vjer hillum framundan, við það, 
sem var fyrir 10—15 árum. Ástæðurnar 
eru svo alt aðrar og gerólíkar, að ekki 
verða bornar saman.

pað, sem menn fá með þessari breyt- 
ingu, í stað þess, sem nú er, er að fjar- 
lægja þing og þjóð frá því að hafa áhrif 
á þjóðmál og fá þau i hendur sumpart 
ábyrgðarlausum mönnum. Að ráðherra 
beri formlega ábyrgð á þessum mönn- 
um gef jeg lítið fyrir. Jeg býst við, að 
þingið mundi ekki ganga hart að, ef 
embættismenn í stjórnarráðinu gerðu 
eitthvað það í fjarveru ráðherra, er því 
þætti miður.

Svo jeg víki aftur að 2 ára fjárhags- 
tímabilinu, er þing nú háð í ársbyrjim 
og þarf því að spá lengra fram í tím- 
ann heldur en meðan sumarþing voru, 
auk þess sem ástandið er nú svo miklu

Alþt. 1923, C. (35. löggjafarþing).

erfiðara. Hæstv. forsrh. (SE) gat þess 
rjettilega, að miklar deilur mundu rísa 
um þetta með þjóðinni, eins og jeg sýndi 
fram á í upphafi ræðu minnar. petta 
gæti orðið upphaf langrar stjórnarskrár- 
deilu, sem tefði fyrir nauðsynlegum inn- 
anlandsmálum. pessi stjórnarskrá hefir 
nú staðið skamma stund, og þó að jeg 
kysi, að ýmsum ákvæðum yrði breytt, 
verð jeg þó að vera því mótfallinn, að 
breytingar hv. frsm. (MG) nái fram að 
ganga. Um brtt. hv. þm. Str. (MP) skal 
jeg taka það fram, að jeg er hlyntur 
mörgum þeirra og álít þær til bóta, 
en jeg efast um, hvort tilvinnandi er að 
breyta nú stjórnarskránni þeirra vegna. 
Að minsta kosti mætti þá ekki sam- 
þykkja neitt af brtt. hv. frsm. (MG).

Hv. frsm. (MG) staðhæfir, að tillög- 
ur sínar hafi fylgi þjóðarinnar. Jeg skil 
ekki, á hverju hann byggir þetta. pað 
væri þá helst af því, að eitt af lands- 
málablöðunum hefir haldið því eindreg- 
Ið fram, að nægilegt sje að heyja þing 
annaðhvert ár, og skilja beri ummæli 
hv. þm. svo, að hann ætlaði að gera sam- 
band við það blað. (MG: Hvaða blað tal- 
ar þm. um?). pað er Tíminn, og jeg 
hygg, að hv. þm. mundi ekki vera svo 
öruggur, nema hann vissi, að hann hefði 
trygt sjer volduga bandamenn.

petta á að vera sparnaður: að fækka 
ráðherrum og hafa þing annaðhvert ár, 
pað getur verið, að hv. þm. (MG) geti 
reiknað svo út á pappírnum. En þetta 
verður einungis sparnaður i orði, og er 
jeg hræddur um, að svo muni ekki reyn- 
ast í framkvæmdinni. Reynsla undan- 
farinna ára sýnir, að þörf var á því að 
halda þing árlega, og jeg man ekki bet- 
ur en að eitt árið hafi þingið verið kall- 
að saman tvisvar. petta bendir í þá átt, 
að ekki sje gerlegt að breyta þessu. Og

23
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ef svo er mælt fyrir í stjórnarskránni, 
að með lögum megi ákveða að þing skuli 
háð annaðhvert ár, gæti það komið fyrir, 
að fjárveitinganefnd þættist einhvern- 
tima vera í kröggum, segði t. d. að sig 
vantaði 200000 krónur, og fengi sam- 
þykt lög um það, að þing skyldi ekki 
koma saman næsta ár. Á næsta þingi 
gæti fjárhagurinn hafa batnað svo, að 
þá yrði aftur samþvkt að hafa þing á 
hverju ári. pá væri þingið og þinghald 
orðið að fjárlagaatriði, sem verið væri 
að hringla með fram og aftur frá þingi 
til þings.

pegar um svo mikilsvert mál er að 
ræða sem það að fjarlægja þjóðina frá 
afskiftum af þinginu, skerða íhlutunar- 
rjett þingsins í fjármálum og auka vald 
stjórnarinnar í þeim efnum, er það 
óframbærileg ástæða, að með því spör- 
uðust nokkrir tugir þúsunda. Ókostimir 
eru svo miklir, að jeg þykist viss um, 
að Alþingi muni ekki vilja gefa stjórn- 
inni meira vald og draga fjárveitinga- 
valdið að miklu leyti úr höndum sjer 
fyrir þetta. pessir ókostir fylgja tillög- 
um hv. frsm. (MG), og skil jeg því ekki, 
að þær muni ná fram að ganga.

Magnús Pjetursson: Jeg hefði gjarn- 
an viljað, að fleiri hefðu tekið til máls 
áður en jeg stæði upp aftur, en þó eru 
nokkur atriði frá síðasta fundi, sem jeg 
get svarað nú.

Jeg skal byrja á að benda á prent- 
villu í brtt. mínum á þskj. 229, sem 
jeg hefi ekki tekið fyr eftir. f 8. brtt. 
stendur „orð 30. gr.“, en á að vera „orð 
39. gr.“, og verður þetta leiðrjett við 
næstu prentun.

Eiginlega hefi jeg fylstu ástæðu til 
að vera mjög ánægður með undirtektir 
þær, sem brtt. mínar fengu á síðasta

fundi, að minsta kosti með það, hve 
andmælendum mínum hefir tekist 
óhöndulega. pað er aðallega hv. frsm. 
(MG), og hæstv. forsrh. (SE) lítils hátt- 
ar, sem hafa lagst á móti þeim. Jeg geri 
ráð fyrir, að hv. frsm. (MG) hafi ekki 
ekki verið svo linur að hrekja brtt. mín- 
ar af þeirri ástæðu, að honum þyki af- 
drif þeirra svo auðsæ, að hann þurfi 
ekki að beita rökfimi sinni gegn þeim. 
pað væri hættulegt og gæti skilist svo, 
að engin rök væru til. Jeg hygg þetta 
ekki heldur vera ástæðuna. Jeg býst við, 
að jafnvandvirkur þm. sem hv. frsm. 
(MG) er, hafi íhugað brtt. mínar ná- 
kvæmlega, að jeg nefni ekki hina vand- 
legu yfirferð yfir alla stjórnarskrána, er 
hann gat um. pað má því gera ráð fyrir, 
að hann hafi komið með alt, sem hann 
hafði til brunns að bera.

Hæstv. forsrh. (SE) var að bera í 
bætifláka fyrir landskjörnu þingmenn- 
ina, að þeir ættu að hafa meiri þekkingu 
til brunns að bera og skapa ihald í þing- 
inu. Jeg verð að mótmæla því algerlega, 
að nokkurt íhald skapist með þvi fyrir- 
komulagi, sem nú er á kosningu lands- 
kjörinna þm. Reynslan hefir sýnt, að 
landskjörnir þm. eru ekkert íhaldssam- 
ari heldur en sumir kjördæmakosnir 
þm. Ef vjer lítum fram í tímann og 
hugsum oss, að tveir heilbrigðir flokkar 
mynduðust, framsækinn flokkur og 
íhaldsflokkur, og íhaldsflokkurinn ætti 
að setja upp lista við landskjör. Auðvit- 
að yrðu ekki allir íhaldsmennirnir kosn- 
ir. Og þó að þeir kæmu 1 eða 2 
mönnum að, hvaða gagn væri í því? 
En vitanlega koma slikir ihaldsmenn 
altaf líka meðal hinna kjördæmakosnu 
þingmanna. Hvort landskjörnir þing- 
menn hafa meiri þekkingu en aðrir, skal 
jeg ekki dæma um. En það er ljóst, að
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með núverandi fyrirkomulagi er engin 
trygging fyrir því, að þeir hafi 
meira til brunns að bera en aðrir menn.

pað hefir verið sagt um efri deild, að 
hún ætti að vera til þess að skapa íhald.
Mætti því ætla, að Alþingi hefði lagt í 
vana sinn að velja svo i þá deild, að í 
henni sætu rosknustu og ráðsettustu 
þingmennirnir. En raunin hefir orðið sú, 
að oft hafa einmitt yngstu og óreyndustu 
mennirnir verið valdir í efri deild.

pá er það frsm. hins klofna meiri hl. 
(MG), sem jeg verð að vikja orðum 
mínum að, og fyrst því, er hann beindi 
til hæstv. forsrh. (SE). Hann gaf það 
í skyn, að hæstv. forsrh. (SE) hefði 
fengið mig — sem flokksmann sinn — 
til þess að bera fram þessar brtt., í þeim 
tilgangi að eyðileggja frv. Jeg þarf ekki 
að gefa neina yfirlýsingu í þessu efni, 
því að jeg geri ráð fyrir, að hæstv. 
forsrli. (SE) geti skýrt máhð eins vel. 
En mjer finst nokkuð undarlegt, að hv. 
þm. skuli vera að bera þetta fram, því 
að jeg þykist þess fullvís, að hv. þm. hafi 
vitað, áður en 1. umr. fór fram og 
hæstv. forsrh. (SE) sagði þau orð, er 
hv. þm. vitnaði til, að jeg ætlaði að 
bera fram frekari brtt. (MG: Hvemig 
átti jeg að vita það?). Á orðum mínum 
utan þings og innan áður. Jeg gæti þá 
með sama rjetti lagt þá spurningu fyrir 
hv. frsm. (MG), hvort það var fyrir 
tilstilli Tímans, sem hann kom fram 
með þetta frv. pví allir vita, hvaða stefnu 
það blað hefir tekið upp í þessu máli, 
og það átti frumkvæðið að því.

pá sagði hv. þm. (MG) að þjóðin 
myndi ekki verða á móti þessum breyt- 
ingum. J?að var gott að fá þá yfirlýsingu 
hv. þm. (MG). Nú verður skiljanlegt, 
af hverju frv. er fram komið. pað eru 
kosningarnar, sem í hönd fara, sem hafa

vakið þessa getnaðarþörf hjá hv. flm. 
Ella hefði hann fyrir löngu verið búinn 
áð koma fram með það, því að nóg voru 
tækfærin og það talsvert veglegri en nú. 
(MG: pá hefði breytingin kostað auka- 
þing). pað er líka einmitt það, sem hún 
átti að gera. pegar slík mál koma fram, 
er rjett, að kosningarnar snúist um þau; 
annars sjest ekki, hvort þetta eða hitt 
er vilji þjóðarinnar. Og það mun ein- 
mitt hafa verið upprunalega ætlun lög- 
gjafanna, sem settu þettaákvæðiistjórn- 
arskrána, að þegar um stjórnarskrár- 
breytingu væri að ræða, þá skyldi á 
þennan hátt tryggja það, að sú breyting 
væri að þjóðarvilja, með þvi að láta 
kcsningarnar snúast um það eitt atriði 
og ekkert annað.

pað er annars leiðinlegt að heyra það, 
hve hv. flm. (MG) sýndi mikla viðleitni 
í því að sneiða hjá sannleikanum i ræðu 
sinni á síðasta fundi, um þetta mál. 
Af þessum sökum leiddist jeg til að gera 
einum samnefndarmanni hans rangt til, 
þar sem jeg trúði orðum hv. frsm. (MG) 
og tók þá alla í einu númeri. En síðan 
hefi jeg bæði sjeð það í gerðabók stjórn- 
arskrárnefndar, að hv. 1. þm. G.-K. (Ep) 
hefir ekki verið þsy sannur að sök, enda 
hefir hann síðar viðurkent það við mig, 
að hann hafi aldrei sett sjer þetta veglega 
takmark, að vera á móti öllum öðrum 
breytingum á stjórnarskránni en þeim, 
er frv. flytur, og þótti mjer vænt um að 
heyra það.

pá mun hv. flm. (MG) hafa gengið 
fullnærri sannleikanum, er hann gaf þá 
skýringu, að meiri hl. hefði tekið þessa 
afstöðu til brtt. minna af þvi, að hann 
hefði, eftir ítarlega athugun stjórnar- 
skrárinnar, komist að þeirri niðurstöðu, 
að engu þyrfti þar öðru að breyta. pað 
er þessi ítarlega athugun, sem jeg dreg
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dálítið í efa. Af þeim fundum, sem 
nefndin hefir haldið, eru aðeins tveir, 
sem jeg hefi ekki getað verið á. Sá fyrrí 
var í hyrjun nefndarstarfanna, og gat 
jeg ekki sótt hann sökum anna. I síð- 
ara skiftið var jeg veikur, og notuðu hv. 
samnefndarmenn mínir tækifærið til að 
koma fram með þessa spaklegu ályktun 
og gera út um málið á þann hátt. En 
eitt sást þeim yfir: að geta um þessa 
itarlegu yfirvegun stjórnarskrárinnar i 
gerðabókinni. par er hana hvergi að 
finna, og mjer er næst að halda, að 
eins sje það um þessa „ítarlegu yfir- 
vegun“, að hún sje ekki enn þá orðin til. 
pað þýðir því ekkert að ætla sjer að slá 
ryki í augu manna með öðru eins og 
þessu. pað hefði verið langtum rjettara 
af hv. meiri hl. að kannast við það, að 
hann hafi, til hægðarauka, ætlað að 
reyna að notast við flaustursafgreiðslu, 
sem ósæmileg er stjórnarskránni.

Háttv. flm. (MG) hefir altaf verið að 
klifa á því, að stjórnin fari eins vel með 
fje þjóðarinnar og Alþingi. pað þýðir 
ekkert að vera að deila um slíkt. En eitt 
er víst, og það er, að hvort sem stjómin 
fer vel eða illa með fje þjóðarinnar, þá 
fer hún heimildarlaus.t og ólöglega með 
það fje, sem Alþingi hefir ekki fyrirsagt 
henni hvernig nota skyldi. En Alþingi 
hefir aftur á móti valdið til þessa, hvern- 
ig sem það svo ver fjenu.

Jeg var hissa, er jeg heyrði það koma 
fram hjá hv. þm. A.-Sk. (porlJ), sem 
er formaður fjvn., að fjárlögin væru í 
raun rjettri aðeins spádómur, og heyra 
hann styðja sitt mál með slíkri röksemd. 
Jeg vil þá leggja það til, ef þingið af 
þessum sökum ætlar sjer að taka upp 
þann sið að leggja fjárveitingavaldið í 
hendur stjórnarinnar, að þetta verði alt 
gert miklu einfaldara og þingtíminn

um ’leið sparaður í stórum stíl. petta 
mætti hæglega gera með því, að þingið 
tiltæki aðeins, hve miklar skyldu tekjur 
og gjöld ríkisins á hverju fjárhagsári, 
og stjórnin útbýtti svo fjenu eftir sínu 
viti og vild. (MG: Eru það nú rök!). 
pað eru engu verri rök en það, að stjórn- 
in fari betur með fje en Alþingi, og á 
þessu er aðeins stigmunur og frv., stefn- 
an er sú sama.

pá fanst mjer til um, hve krakkalega 
hv. flm. (MG) fór, er hann sagði, að 
það væri jeg, sem óvirða vildi stjórnar- 
skrána með smábreytingum. pað er 
þessi látlausa, en ofurlítið einfalda rök- 
semd krakkanna, þegar einhver jafningi 
þeirra álasar þeim eða sneypir, þá er 
það að segja: „Nei, þú ert það, þú ert 
Ijótur!“ o. s. frv. pykir mjer sýnt, að 
ekki er hin barnslega einfeldni enn máð 
úr huga hv. þm. (MG).

Mjer þótti annars vænt um að heyra, 
að hv. þm. (MG) er ekki mótfallinn 
fækkun þm. Hann kvaðst vilja íhuga 
það. En hvi mátti stjórnarskrárnefndin 
ekki íhuga það? Jeg býst við, að það 
hefði varla orðið mjög hættulegt, því 
þótt hún hefði komið sjer saman um 
að fækka kjördæmakosnu þm., þá býst 
jeg varla við, að hv. þm. hefðu yfirleitt 
reynst svo kjarkmiklir rjett fyrir kosn- 
inguna, að fara að svifta kjördæmin þm. 
sínum.

pá kvað hv. þm. (MG) það meðmæli 
með tviskiftingu þingsins, að þannig 
væri það einnig hjá frændþjóðum okk- 
ar. pað tel jeg ljettvæg rök. Jeg býst 
við, að heppilegast verði fyrir okkur, 
í því tilliti, að aka seglum eftir þeim 
vindum, sem blása hjá okkur, en ekki 
því, hvernig vindstaðan er hjá öðrum 
þjóðum. Auk þess villist hv. þm. á því, 
að þessu sje svo háttað hjá frændþjóð-
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um vorum. Jeg veit ekki til þess, að þing 
þeirra skifti sjer sjálft í deildir, eins 
og á sjer stað hjá okkur. Jeg skal játa, 
að reynslan hefir stundum sýnt, að gott 
sje að hafa tvær deildir. En hún hefir 
líka oft sýnt það gagnstæða. Með þessu 
fyrirkomulagi, sem er, kastar neðri deild 
cft áhyggjum sínum yfir á þá efri og 
ætlar henni að laga það, sem hún sjálf 
hefir kastað höndum til. Væri engin efri 
deild, myndi sú eina deild finna meira 
til áhyrgðar sinnar og vanda sig meira 
í störfum sínum.

pá kvartaði hv. þm. um það, að mjer 
þætti ekki málinu liggja mikið á, er jeg 
mæltist til þess, að það væri tekið út af 
dagskrá. pað var nú bara þessi eini dag- 
ur, sem um var að ræða, og þarf hv. þm. 
(MG) ekki að blöskra það. Aftur á móti 
lá við að mjer blöskraði, er þessi hv. 
þm. (MG) gerði það að skilyrði fyrir 
leyfi sínu, að málið yrði tekið til umr. 
daginn eftir, og fór svo að rekast í því, 
að það væri gert. Heldur hv. þm., að 
hann hafi nokkuð um þetta að segja? 
pað er forseti, sem samkvæmt þing- 
sköpunum hefir fult vald til að taka 
mál út af dagskrá, og þarf hann ekki 
samþykki neinna þm. til þess.

pá gat hv. þm. ekki skilið það rjett, 
er jeg spurði, hvernig þeir þingmenn, 
sem setið hefðu á þingi árum saman, 
án þess að finna neitt að þessum árlegu 
þingum, ætluðu að verja þá skoðun, að 
óþarft sje að hafa þing nema annaðhvert 
ár. Jeg átti þar ekki við, að svo erfitt 
væri að verja þetta, að skifta um skoð- 
un. Hitt átti jeg við, hvernig þeir ætluðu 
að gera grein fyrir þingsetu sinni þessi 
ár, sem þing hefir verið háð árlega. 
Hvað þeir ætluðu að segja þjóðinni, að 
þeir hefðu verið að gera í þinghúsinu. 
pað er í rauninni dálítið broslegt, ef

þingið í alvöru ætlaði sjer þann vitnis- 
hurð, að það hafi nú setið hjer ár eftir 
ár aðgerðalaust og til einskis gagns.

Jeg gæti trúað því, að sumir hv. þm. 
myndu fremur hallast að því, að þing 
væri árlega, ef þeim væri gefin trygging 
fvrir því, að þau yrðu stutt. Gott og vel. 
Jeg er fús að benda á auðvelda leið til 
að stvtta þingin. Hún er sú, að fjárveit- 
inganefnd sje kosin í lok hvers þings og 
látin koma saman hálfum mánuði áður 
en þing byrjar. pá þyrfti ekki að standa 
á störfum hennar. petta tel jeg rjettara 
en að vera að hlaupa slík gönuhlaup, 
sem hjer er um að ræða. (MJ: Hvemig 
fer þá með fjvn. rjett fyrir kosningar?). 
pau þing, sem væru næst á eftir kosn- 
ingum, mættu vel vera lengri, ef ekki 
er hægt að finna leið þessu til bjargar. 
pað er annars ekki svo, að þessi hug- 
mynd sje allsendis ný. Jeg hefi fyrir 
nokkrum árum átt tal um þetta við 
Pjetur heitinn Jónsson, fyrverandi ráð- 
herra, og fjelst hann á, að þetta myndi 
talsverður búhnykkur. Sömuleiðis oft 
við landlækni, sem einnig hefir talið 
þetta ágætt ráð. Og ekki þarf á stjórnar- 
skrárbreytingum að halda til að koma 
þessu fram. Og jeg býst við, að benda 
megi á ýmsar fleiri leiðir til að spara 
þingkostnaðinn,án þess aðgrípatilþeirra 
örþrifaráða, sem hjer er um að ræða. 
Jeg skal t. d. benda á, að ein leiðin er 
sú, sem jeg her fram í mínum brtt., 
að ekkert frv. væri tekið til greina af 
þinginu, til fullnaðarúrslita að minsta 
kosti, nema það væri komið fram í síð- 
asta lagi viku eftir að þing er sett. petta 
myndi áreiðanlega verða til að stytta 
þingtímann að nokkrum mun. Nú er 
þetta svo, að fæstir þm. vita, hvað í 
þessum frv. stendur, nema þá þeim, 
sem fara gegnum þær nefndir, sem þeir
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eru í. Auk þess er miklu verra að at- 
huga nokkurt mál til hlítar, þegar frv.- 
moldviðrið er svona mikið. Að vísu 
mætti gera þetta með því aðeins að 
breyta þingsköpunum, en frá þingsköp- 
um má veita afbrigði, og er því miklu 
tryggara og vænlegra til gagns að hafa 
þetta í stjórnarskránni sjálfri.

Jeg hefi heyrt það á sumum hv. þm., 
að þeir sjeu þvi hlyntir, að landsk. þm. 
væru lagðir niður, en þinginu skift eftir 
sem áður. pað má vera, að þeir hafi 
nokkuð til síns mál. Gætu þeir komið 
fram með brtt. þessa efnis við 3. umr., 
ef þeim sýndist svo. Jeg vil annars benda 
hv. deild á það, að jeg hygg það rjett- 
ara, með tilliti til eftirtímans, að þessum 
brtt. mínum sje leyft að fara til 3. umr., 
hversu sem svo fer úr því. pá væri ekki 
hægt að segja, að þingið hafi farið óvar- 
lega í þvi að drepa svo skjótt það, sem 
þjóðin kemur áreiðanlega til að leggja 
sinn dóm á síðar. pví það ætla jeg að 
fullvrða, að þótt hv. þm. þori ekki nú 
að samþykkja þessar brtt., þá munu þær 
komast fram síðar. pví það er áreiðan- 
legt, að þm. sem hugsa um spamað al- 
varlega, en ekki til þess eins að krydda 
með kjósendaræður, munu taka þetta 
mál upp síðar.

Ingólfur Bjarnarson: pað eru bara 
nokkrar skýringar, sem jeg vildi gefa. 
Hv. 1. þm. Skagf. (MG) gaf í skyn áð- 
an, að mótbára okkar hv. þm. A.-Sk. 
(porlJ) gegn því að hafa aðeins 1 ráð- 
herra, hefði verið í því fólgin, að við 
teldum, að af því mundi leiða einhvers- 
konar einveldi, sem við hefðum óttast 
mjög. petta er ekki alls kostar rjett 
skilið eða frá skýrt. Aðalástæða okkar 
fyrir því að vera á móti ráðherrafækk- 
uninni var auðvitað sú, að með þessu

fyrirkomulagi hlyti að verða lakar sjeð 
fyrir framkvæmdum stjórnarinnar og 
starfsemi yfir höfuð en verið hefir, sem 
vitanlega er svo margháttuð, umfangs- 
mikil og vandasöm, að ofætlun væri ein- 
um manni að inna það alt af hendi. 
Hv. þm. A.-Sk. (porlJ) hefir annars 
skýrt þetta til hlítar, og get jeg því slept 
því að fara ítarlegar út í það. Hinu 
hjeldum við að vísu fram jafnhliða, að 
ef þingum yrði fækkað, þá yrði þvi frá- 
leitara að hafa aðeins einn ráðherra, 
bæði sökum aukinna stjórnarstarfa, sem 
af þingafækkuninni leiddi, og svo hins, 
að af henni leiddi einnig aukið stjórnar- 
vald, sem hæpið væri að telja heppilegt 
að leggja í eins manns hendur. pau 
rök hv. 1. þm. Skagf. (MG), að aðeins 
hafi verið nauðsyn 3 ráðherra meðan 
stríðið stóð yfir, og sje nú því horfin, 
er það er á enda, eru að mínu áliti 
heldur hæpin. pví þótt heimsstyrjöldin 
sje nú liðin hjá, þá er vafasamt, að erfið- 
leikar þjóðarinnar hafi nokkurn tima 
verið meiri en einmitt nú, eða horfumar 
jafnkvíðvænlegar. pessi rök eru þvi 
næsta'lítils virði lil að sanna það, að 
við getum nú komist af með einn ráð- 
herra. Hafi verið þörf á að hafa 3 ráð- 
herra á ófriðarárunum, þá er áreiðan- 
lega þörf á því enn, eftir þeim horfum, 
sem fyrir hendi eru. Jeg skal taka það 
skýrt fram, sem hv. þm. A.-Sk. (porlJ) 
mintist að vísu á, að við, sem berum 
fram brtt. á þskj. 151, tókum það skýrt 
fram i nefndinni, að við gætum vel felt 
okkur við að ráðherrum sje fækkað um 
einn. En við gerðum enga till. í þá átt, 
vegna þess, að það var samhuga álit 
nefndarinnar, að engrar stjórnarskrár- 
breytingar þyrfti með til að fá því fram- 
gengt.

pá verð jeg að geta þess, að mjer þótti
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hv. þm. Str. (MP) gera heldur mikið 
úr samtökum nefndarinnar um að vera 
á móti öllum brtt. við frv. En hitt mun- 
um við hafa látið í ljós og lýst þar yfir, 
að við teldum óheppilegt að hugsa til 
nýrra cg mikilla breytinga á stj.skr. að 
þessu sinni. Enda ekki sambærilegt að 
koma fram með alveg nýjar og stórfeld- 
ar gerbreytingar, sem lítill tími verður 
til að grandskoða, svo sem eru brtt. hv. 
þm. Str. (MP) á þskj. 229, eða þó farið 
sje fram á það eitt að færa þingafjöld- 
ann í sama horf og lengst af hefir verið 
og vel reynst. par er ekki um óþekta 
nýung að ræða. En það er það eina at- 
riði, sem við hv. þm. A.-Sk. (porlJ) 
leggjum til, að breytt verði i stjórnar- 
skránni.

Bjarni Jónsson: Jeg hefi heyrt það 
borið fram fyrir því frv., sem hjer liggur 
fyrir til breytinga á stjórnarskr., að það 
væri til sparnaðar. Jeg hafði hugsað 
mjer, eftir undanfarandi margra ára 
baráttu um stjórnarskrána, að hún 
mætti bíða nokkur ár, meira að segja til 
1940, þegar sambandslögin verða at- 
huguð, — En þó að breyting á stj.skr. 
væri nú ekki látin bíða svo lengi, þá 
mátti að minsta kosti fresta henni fram 
yfir 1930, og láta stjórnarskr. óhreyfða 
þetta árabil.

Tillögur þær, sem fram hafa komið 
til breytinga, einkum þær, sem fyrst 
komu fram, eru alóþarfar; en sumar 
af tillögum hv. þm. Str. (MP) eru góð- 
ar og hafa áður komið til athugunar 
i þinginu; en fyrst þær voru ekki teknar 
þá til greina, er ólíklegt, að þær komist 
fram nú. Og fyrst farið var að bera fram 
aðrar breytingar á stjórnarskr., þá var 
ekki nema sjálfsagt, að þessar, sem 
rjettlátari eru, kæmu líka. Hvað ætla

þeir svo að spara með þessu? Ein ráð- 
herralaun eða því líkt, i hæsta lagi. Og 
hvað kostar það, ef stjórnarskrárbreyt- 
ing verður samþykt? Kosningar fara 
fram hvort sem er, munu þeir svara. 
En það getur enginn látið sjer detta í 
hug, að nýkosið þing gangi að þessu 
breytingabraski, sem þessi deyjandi 
samkunda kann að samþykkja. Svo þarf 
aftur nýjar kosningar, og hefi jeg reikn- 
að með, að þannig mundi ganga að 
minsta kosti 5 sinnum — koll af kolli, 
— eftir fyrri ára reynslu. Siðast þegar 
gengið var frá stjórnarskránni var það 
aðeins tilviljun, að samkomulag náðist.

pað er litið svo á af þingmönnum, að 
þingið sje óþarflega langt, og þó játa 
þeir, að nú sjeu hinir mestu vandræða- 
tímar, sem yfir þjóðina hafi komið á 
síðari árum. Er þá lausnin sú, að reka 
þingmenn heim? Að forðast að þingið 
sitji til þess að hjálpa þjóðinni út úr 
vandræðunum og segja í öðru orðinu, 
að á þeim timum, sem nú eru, sjeu þing- 
menn óþarfir og að þeir geri ekkert, — 
það er dálaglegur vitnisburður, sem 
þessir þingmenn gefa sjálfum sjer með 
því. Jeg vii ekki gefa sjálfum mjer þann 
vitnisburð. Jeg vil ekki sitja heima auð- 
um höndum og horfa á aðgerðaleysi og 
ólag þeirra, sem með völdin fara. Jeg 
tel mig geta gert þjóðinni meira gagn
á þingi en heima.

Hvað kostar svo hver kosning? pað, 
sem greitt er af opinberu fje, mun láta 
nærri 7—10 þús. krónum til kosninga- 
koslnaðar. En þar með er minst talið. 
Jeg hefi í útreikningi mínum bygt á, 
að í landinu væru 30 þús. alþingiskjós- 
endur; en búast má við, að ekki taki 
nema helmingur kjósenda þátt i kosn- 
ingum. Jeg hefi reiknað þeim 15 þús. 
dagsverk til kosninga, dagsverkið hefi
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jeg reiknað samkvæmt meðalverði allra 
meðalverða á kr. 9.80. Vera má, að 
það lækki á næsta 5 ára bili, en jeg hefi 
lagt ríflega í. pó það geti ekki talist, að 
menn eyði nema einu dagsv. til kosninga 
í kaupstað — og tæplega það — þá verð- 
ur það meira víðast í strjálbygðum 
sveitum, þar sem allir þurfa að fara af 
heimilinu á kjörstað, og jafnvel skiftast 
á að vera heima. Jeg held þvi, að ekki 
sje hægt að telja þennan reikning óvar- 
legan, þvert á móti; jeg geri ráð fyrir 
að reiknað sje með lægstú tölum. Sam- 
kvæmt þessu yrði kostnaður við almenn- 
ar kosningar alls 150 þús. kr. Ef til vill 
má ráðast á einhverja af þessum reikn- 
ingsliðum. En þá er enn eitt, sem jeg 
gæti talið á móti og bætt við, en það er 
bifreiðakostnaður í bæjum við flutning 
kjósenda á kjörstað, og jafnvel í sveit- 
um; svo er tímatöf þingmannaefna og 
annara, kaup „agitatora“ o. s. frv. 
þannig kemur ýmislegur aukakostnað- 
ur; svo að þó jeg reikni kaupið hátt, þá 
er mjer óhætt að segja, að mínar tölur 
sjeu ekki nema %—V2 af þeim raun- 
verulega kostnaði.

j Fimm aukakosningar kosta því alls,
! eftir reikningi mínum, 750 þús. kr. Væri
j sú upphæð látin standa á vöxtum með
j 6% til 1940, mundi hún þá verða
j 2025000 kr. petta er nú allur spamað-
i urinn, sem á að koma.
j Frá þessu mundu einhverjir vilja

draga þingkostnað annaðhvert ár og ein 
j ráðherralaun. pessum frádrætti hefðu
j flm. breytinganna átt að gera ráð fyrir;

en jeg geri það ekki. A meðan þrefið 
um stjórnarskrána stendur yfir, má bú- 
ast við þingi á hverju ári. Auk þess, sem 
hjer hefir verið talið, verður hiti og 
ófriður um alt land, sem sprengir ýms 
nauðsynjamál, af því að þau dragast að

óþörfu inn í deilurnar. petta tel jeg 
með afleiðingunum. En þeir ættu að 
taka það til athugunar að stofna ekki 
að þarflausu til margra ára ófriðar um 
stjórnarskrána.

Jeg hefi ekki enn tahð það til, að rent 
er blint í sjóinn um áhrif og afleiðing- 
ar af þessum breytingum. í raun og veru 
yrði einn ráðherra einvaldur um fjár- 
málin. Jeg hefi ekki reiknað kostnað- 
inn, sem af því leiðir, ef tekið yrði upp 
aftur tveggja ára fjárhagstímabil. pað 
fer alt eftir því, hvernig tekst að velja 
þennan eina ráðherra, sem í rauninni 
verður hið eina f járveitingavald. pví að 
hvað þýða tveggja ára fjárlög, þegar ein- 
valdsráðherra vantar fje? Eina ánægjan 
af þessu stjórnarfyrirkomulagi væri þá 
sú, ef tækist að finna góðan einvald, því 
að það telur háttv. 1. þm. Skagf. (M- 
G) besta fyrirkomulagið. En þjóðfull- 
trúaskipulagið hefir verið tekið upp í 
heiminum vegna þess, að einveldið hef- 
ir gefist illa. Fulltrúunum líðst ekki 
lengi óreiðan, og auðveldara er að 
losna við þá heldur en einvaldinn, ef 
þeir gefast illa; og þá fær þjóðin sjer 
aðra nýja í staðinn.

pað eru yfirráð þjóðfulltrúanna yfir 
fjenu og meðvitundin um að þjóðin 
beri sjálf ábyrgð á meðferð fjárins, sem 
alt veltur á. pað er sú heilbrigða fjár- 
glöggvi. En gömul reynsla okkar hefir 
sýnt, að lítið verður úr henni, þegar 
fjárlög eru sett til tveggja ára í senn. 
En sú fjeglöggvi, sem telur aurana og 
hundruðin til listamanna, fátækra náms- 
manna og sjúkra, ætti að vita, að það 
er glapræði og dýrt spaug að fá einum 
manni í hendur fjárvaldið í tvö ár, eða 
svo mörg, sem þingmönnum kemur 
saman um.

Eitt er það, sem þarf að vera ljóst
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\ fyrir mönnum, að meira þarf til held- 
ur en að setja lögin. pjóðin þarf að 
hlýða þeim og bera virðingu fyrir þeim. 
En til þess að hún geri það, þurfa þing- 
mennimir sjálfir að virða sín eigin verk, 
en vera ekki sífelt að hræra í þeim eins 
og griðka með þvöru í grautarpotti. 
pessi árlega grautárþvara þingsins er 
það, sem orsakar og eykur alla ólög- 
hlýðni í landinu. Ef stjórnarskráin sjálf 
fær ekki einu sinni að vera í friði, eftir 
aðeins fjögra ára reynslu, án þess að 
hrært sje í henni, þá er ekki von að 
virðing sje borin fyrir lögum hjer í landi.

Hvað gera Englendingar í þessum efn- 
um? Hversu langt er síðan að „magna 
charta“ var gefin þjóðinni. Og þó að 
þeir síðan hafi komið fram nauðsynleg- 
um breytingum á sínu stjórnarfari, þá 
hafa þeir þó sjeð grundvallarlög sín í 
friði, og eigi leyft sjer að hafa þau að
leiksoppi á hverju ári.

pessar stjórnarskrárbreytingar, með
þinghald annaðhvert ár, eru einhverj- 
ar þær fráleitustu tillögur, sem komið 
hafa fram á seinni árum. Reynsla síð- 
ustu ára, sem þinghald var annaðhvert 
ár og tveggja ára fjárlög, sýnir ljóslega, 
að þetta var fullerfitt. Allir vita, að 
stjórnin þurfti þá oft að fara með fje 
án lagaheimilda; hún gat ekki annað. 
pegar. þannig reyndist, að yfirlit gat 
ekki fengist yfir fjármálin um tveggja 
ára bil, þá var hallast að þinghaldi á 
hverju ári.

Nú lúka allir upp einum munní um, 
að þessir tímar sjeu hinir alverstu neyð- 
artímar. pá á ekki að fækka þingunum, 
eins og hvatt er til með þessum breyt- 
ingum, heldur lengja þau; þá draga þau 
úr vandræðunum.

Sá tveggja milj. kr. kostnaður, sem 
leiðir af endurnýjaðri stjórnarskrár-

Alþt. 1923, C. (35. löggjafarþing).

baráttu, fer bókstaflega í súginn; og 
væri því fje betur varið til þess að 
lengja starfstíma þingsins til að styðja 
stjórnina í því að fara betur með fjár- 
málin og gefa sjer lengri tíma til að 
vinna að málunum.

Slík vinnubrögð, sem þetta frv. ber 
vott um, eru vond vinnubrögð og dýr. 
Hjer er unnið illa vegna tímaskorts, til 
stórskaða fyrir þjóðina. pað tekur oft 
tvö ár að koma á þarflegum lögum, sem 
hægt hefði verið að ljúka við á einu 
þingi, ef tveimur vikum hefði verið 
bætt við þingtímann, og varið til lög- 
gjafarstarfs.

pessi eilífi sparnaðarósparnaður, sem 
hjer er hafður í frammi, ásamt þeim 
sparnaðarjarmi, sem háður er árlega 
hjer í þinginu, er til vandræða og mink- 
unar fyrir þjóðina.

Forsætisráðherra (SE): Jeg vil i 
stuttu máli svara nokkrum orðum, sem 
hv. frsm. (MG) vjek að mjer í ræðu 
sinni við síðustu umræðu. Honum fór- 
ust svo orð, að jeg væri ákveðnari á 
móti stjórnarskrárbreytingu nú en áð- 
ur. En þetta er ekki rjett. Jeg var raun- 
ar hás, og talaði lítið við 1. umr., en tók 
þó skýrt fram afstöðu mína til breyt- 
ingarinnar og fór alveg eins langt þá 
eins og síðar. Hann vjek sömuleiðis að 
þeim spádómi mínum, að ef einu sinni 
væri farið að hrófla við stjórnarskránni, 
myndu margar fleiri breytingar sigla í 
kjölfarið og gömul deiluefni rísa upp. 
Og jeg benti hv. frsm. á, að það væri 
þegar komið á daginn. Hann sagði, að 
jeg hefði fengið flokksbróður minn 
til að bera fram brtt. við stjórnar- 
skrána, til þess að láta spá mína rætast. 
Jeg veit, að mjer er varla nauðsynlegt 
að fara að bera þetta af mjer, því fáir

24
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munu trúa því, að jeg færi að biðja um 
að komið væri með breytingar á stjórn- 
arskránni, sem jeg legðist svo strax á 
móti. Enda hefi jeg. satt að segja ekki 
orðið var við svo sjerstakan stuðning 
hjá hv. þm. Str. (MP). pykist jeg ekki 
þurfa að fara fleiri orðum um þessa til- 
gátu, enda býst jeg ekki við að háttv. 
frsm. hafi talað í alvöru, er hann kast- 
aði henni fram. Sannleikurinn er sá, 
að þessar brtt., sem komnar eru og 
munu koma, eru ekki nema eðlilegar og 
sýna það eitt, hvað skoðanir manna á 
ýmsum atriðum stjórnarskrárinnar eru 
margbreytilegar.

Hv. frsm. hneykslaðist á því, er jeg 
sagði að breytingar á stjómarskránni 
ættu að koma frá stjórninni og hún ætti 
að undirbúa mál eins og þessi fyrir 
þingið, en hann kvaðst ætla eftir öðr- 
um stjórnarfrumvörpum að dæma, að 
ekki væri mikils að vænta af þeim und- 
irbúningi. En því er að svara, að hafi 
stjórnin búið frv. sín illa undir þingið, 
þá fái það sjer aðra betri. Annars játa 
jeg, að jeg sje ekki hvaða ástæða er -til 
þess fyrir hv. frsm. (MG) að víkja þessu 
að stjórninni. 1 einu frv. vantaði raun- 
ar eitt ákvæði í textann og var vikið að 
því í aths. við frv. Jeg býst við að það 
sje þetta, sem hv. frsm. á við, og geta 
menn þar af sjeð, hve smávægilegar 
forsendur hans eru fyrir þessum dómi 
á stjórnina. pá bjóst hann við því, að 
það væri af afbrýðisemi, að stjórnin 
hefði snúist í móti þessum brtt. En síst 
öfunda jeg hv. þm. af þessum brtt., og 
ekki vildi jeg sjálfur hafa komið með 
þær. Og hvernig svo sem afstöðu okkar 
hv. frsm. (MG) er háttað, er það ástæðu- 
laust fyrir hann að gera mjer þær get- 
sakir, að jeg komi þannig fram gagn- 
vart honum eða vilji yfirleitt kasta

nokkrum steini í götu hans. Jeg kvaðst 
ætla að sú yrði reyndin á, að þing yrðu 
á hverju ári, þó brtt. næðu fram að 
ganga, og spurði frsm. (MG) þá, fyrir 
hverju þá væri barist. En þvi er að 
svara, að jafnvel þó vjer samþyktum þá 
breytingu, mundi hún samt aldrei kom- 
ast inn í stjórnarskrána, kjósendur 
myndu sjá fyrir því. En það er annað, 
sem vjer hræðumst. Vjer óttumst, að 
aðrar enn þá óheppilegri breytingar 
clti þessar og vaktir verði upp gamlir 
eldar með þjóðinni. Úndirtektirnar í 
hv. deild spá engu góðu um frið í fram- 
tíðinni. Margir þeirra hv. þm., sem tala 
á móti brtt. nú, mundu, þó þær yrðu 
að þessu sinni samþyktar á þinginu, 
ckki hætta að láta til sín heyra, og það 
er vafalaust, að þjóðin mundi taka fult 
tillit til þeirra. pessu máli hefir verið 
haldið uppi sem sparnaðaratriði, en ef 
vjer lítum aftur í tímann, og það er 
altaf heppilegt, ef gera skal áætlanir um 
fjármál, þá sjáum við að á árunum 
1900—1921 hafa verið haldin 17 þing, 
aðeins 4 ár hafa þau fallið niður. Ef 
vjer reiknuðum út frá því, verður sparn- 
aðurinn ca. 33 þús. kr. á ári. pað er alt 
og sumt.

Hv. frsm. kvað mig vilja gera mikið 
úr þeirri tryggingu, sem fengist með ár- 
legum þingum, að stjórnin færi ekki um 
lengri tíma ein með völdin. petta er 
satt, og hefir verið sýnt fram á, hversu 
það er þýðingarmikið atriði. pá talaði 
hann um það, að þingin 1907 og 1909 
hefðu afgreitt ýms mjög merk lög. pað 
er alveg rjett, en jeg verð að benda á 
það, að timarnir eru mjög breyttir frá 
þvi, sem 'þá var. pá var farið eftir föst- 
um grundvallarreglum, sem menn litu 
til og virtu. En óróinn er orðinn meiri og 
byltingarnar tíðari í heiminum nú en
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þá var. Og það er ekki síst þess vegna, 
að nauðsynlegt er að hafa árleg þing.

pað má kannske segja, að það hafi 
verið að bera í bakkafullan lækinn fyr- 
ir mig að fara að standa up.p hjer til 
andsvara hrtt., svo margar ástæður og 
veigamiklar sem þegar hafa verið bornar 
fram á móti þeim af munni ýmsra hv. 
þm. En jeg gat ekki látið þessa umr. 
fara svo framhjá mjer, að jeg gerði ekki 
athugasemdir við það, sem háttv. frsm.
(MG) vjek að mjer. Hann kvað það sið, 
að breyta lögum, ef þau þættu athuga- 
verð. En hann gætir þess ekki, að öðru— 
vísi stendur á með stjórnarskrána en 
önnur lög. Hún er grundvöllurinn, vig- 
girðingin um þau grundvallarákvæði, 
sem mestu máli skifta þjóðina. pvi er 
það, að erfiðara er þjóðinni gert fyrir um 
það að breyta henni heldur en öðrum 
lagabálkum. Vona jeg það að lokum, að 
háttv. deild athugi það, að stjórnarskrá 
vor er yfirleitt frjálsleg og vel gerð, 
og að breytingar þessar á henni yrðu 
áreiðanlega stórt spor aftur á bak. Og 
merkilegt er það að ætla sjer að koma 
fram með brtt. af sparnaðarástæðum, 
þar sem þing hefir verið háð á hverju 
ári frá 1911 til 1919 og eitt árið tvisvar 
sinnum, rneðan ákvæðið um þing ann- 
aðhvert ár var þó enn þá í stjórnar- 
skránni.

Jón porláksson: Jeg ætla ofurlítið að 
minnast á brtt. hv. þm. Str. (MP). pað 
eru þrjár aðalbreytingar, sem hann fer 
fram á, það fyrst, að fækka þm., í öðru 
lagi að þurfamenn skuli öðlast kosn- 
ingarrjett, og þriðja, að aðeins ein mál- 
stofa skuli verða, með öðrum orðum: 
óskift þing.

Um fyrstu breytinguna er það að 
segja, að hún er fyrirkomulagsatriði, en

ekkert stefnumál. Enda má með lögum 
fækka þm., nema hvað stjórnarskránni 
verður að breyta, ef landskjörnir þm. 
verða numdir burt, og get jeg að mínu 
leyti sagt það, að mjer er ekkert sárt 
um þá, og óhæfilega mikil fyrirhöfn 
við kosningu þeirra.

Um hin tvö atriðin er það aftur á 
móti að segja, að þau eru bæði stefnu- 
mál, enda hefir flm. (MP) fengið við- 
urkenningu fyrir þær brtt. úr þeirri átt, 
sem hún átti að koma, nefnilega frá 
hv. 2. þm. Reykv. (JB), þeim eina þm., 
sem hefir beinlínis á stefnuskrá sinni að 
kollvarpa núverandi þjóðskipulagi. pað 
eitt ætti út af fyrir sig að vera nægi- 
legur dómur á báðar þessar brtt., að 
vísa til þessa. pað má kannskesegja sem 
svo, að það skifti litlu máli, eins og 
kosningarrjetturinn er nú orðinn rúm- 
ur, að veita þurfamönnum hann líka, 
en hitt er að minsta kosti stórkostlegt 
atriði, að hafa óskift löggjafarþing. Jeg 
veit til þess, að sum ung ríki hafa reynt 
það, en alstaðar gefist svo illa, að mjer 
vitanlega er það fyrirkomulag hvergi 
notað nú, og verður liklega hvergi not- 
að fyrri en sameignarfyrirkomulagið 
fer að láta ljós sitt skína yfir heimin- 
um! Háttv. þm. Str. (MP) viðurkendi 
raunar þýðingu þess, að hafa tvískift 
löggjafarþing, sem vörn gegn óhæfilega 
miklum og ljelegum lagatilbúningi, og 
í framsöguræðu sinni gat hann þess, að 
yrði óskiftu þingi komið áj þyrftu ein- 
hver varúðarákvæði að koma í staðinn 
og benti á t. d. að hafa fjórar umræð- 
ur, en beiddist þess annars, að menn 
vildu koma með einhverjar aðrar heppi- 
legar tillögur í þá átt. pannig hefir hann 
sjálfur viðurkent aðalmótbárumar gegn 
þessari tilhögun, auk þess, sem þetta 
sýnir ljóslega, hvað brtt, hins hv. þm.
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eru fljóthugsaðar og vanhugsaðar. pað 
er margt, sem enn mætti um þessar 
brtt. segja, en jeg ætla þó að láta hjer 
staðar numið.

pá eru það tvær breytingar enn þá 
á stj.skr., sem frv. fer fram á, sem sje 
að halda þing annaðhvert ár og fækka 
ráðherrunum niður í einn, en þá sjálf- 
sagt með þeirri hugsun á bak við, að 
taka upp landritaraembættið eða 
stofna annað á borð við það. Báðar 
liafa þessar tillögur sætt andmælum, sú 
fyrri þó eingöngu af hæstv. forsrh. og 
flokksbræðrum hans, og var það því 
ekki að ófyrirsynju, að hann lagði 
áherslu á, hvað þær raddir væru veiga- 
miklar. Aðalmótbárurnar voru þær, að 
skaðlegt væri að vera of oft að hrófla 
við stjórnarskránni. pað viðurkenna 
líka allir. En allur fjöldi manna, utan 
þings að minsta kosti, lítur svo á, að 
sú stefna eigi að ná lengra en til stjóm- 
arskrárinnar, og er þeirrar skoðunar, að 
í flestum tilfellum verði nægilegt, að 
þing komi saman annaðhvert ár til að 
búa til ný lög og breyta þeim, sem fyr- 
ir eru. pinginu er heldur ekki ætlað að 
annast stjórnarstörf, en þó er sú raun- 
in á, að ráðherrarnir leita að staðaldri 
til ýmsra þingnefnda með mál, sem eru 
framkvæmdarmál en ekki löggjafar- 
mál. það er máske ekki rjett, að áfell- 
ast stjórnina fyrir þetta, þegar þing 
standa yfir á annað borð, en hún á 
samt sem áður að komast af án þess 
að hafa stöðugt þingnefndir sjer við 
hönd til að ráða fram úr málum sínum, 
og hafa þær þannig fyrir nokkurskonar 
yfirstjórnendur. pað á ekki að halda 
þing á hverju ári til þess. Og almenn- 
ingur ályktar svo, sem ekki sje nauð- 
synlegt að hræra árlega í löggjöfinni, 
en löggjöfin er það, sem þingið á að

annast. pá gera þessar „mörgu og veiga- 
miklu raddir“ mikið úr því, að þingið 
eigi, af sínu mikla viti, að ráða fram úr 
vandamálum þjóðarinnar, þrátt fyrir 
það, að alment er viðurkent, að lög- 
gjafarsamkomur sjeu fremur ljelegt 
verkfæri til þeirra hluta. En sú heil- 
brigða skynsemi og rólega yfirvegun, 
sem málinu mætir utan þings, segir, að 
þingið hafi gengið betur frá lögum sín- 
um og vandað meir störf sín meðan það 
var haldið aðeins annaðhvert ár. Astæð- 
an auðvitað sú, að stjórninni vanst þá 
betri tími til að búa málin undir þingið, 
cnda mun engum hlandast hugur um, 
að lagasmíði hafi verið einna vönduð- 
ust á árunum 1904—1912, meðan 
ákvæðinu i stjórnarskránni, um þing- 
hald annaðhvert ár, var fylgt. Menn 
finna til þess, að fjárhagurinn sje erfið- 
ari en áður og skuldabyrðin miklu 
þyngri en menn hafa gert sjer vonir um 
að landið sje fært um að bera. En menn 
treysta því ekki, að þinginu takist að 
bæta úr því með þvi einu að sitja ár- 
lega á rökstólum og skeggræða. Auk þess 
sjá menn, að þinghaldið verður því sem 
næst helmingi dýrara með því fyrir- 
komulagi, sem nú er, því allar vonir 
manna um það, að þingtíminn styttist, 
ef þing er árlega, hafa brugðist fram 
að þessu.

Jeg fyrir mitt leyti er alveg óhrædd- 
ur við það að leggja slíka stjórnar- 
skrárbreytingu undir úrskurð þjóðar- 
innar, þó hæstv. forsrh. (SE) sje það 
ekki. pví jeg er alveg viss um það, að 
mikill meiri hluti kjósenda vill ekki ein- 
ungis hafa þessa heimild til að hafa 
þing aðeins annaðhvert ár, heldur mun 
hann heimta það, að stjórnin framfylgi 
þessu, nema einhver alveg sjerstök stór- 
mál sjeu á döfinni, eða stórkostlegt um-
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rót í umheiminum, svo sem var, þegar 
Norðurálfuófriðurinn gaus upp, öllum 
að óvörum. En slík ósköp hafa hingað 
til ekki komið fyrir nema svo sem einu 
sinni á öld.

pá ætla jeg að minnast örlítið á breyt- 
iriguna á stjórninni. Mjer fanst það á 
hv. þm., að þeim sje sárt um að missa 
ráðherrana sína, og jeg get eiginlega 
ekki láð það flokki, sem hefir meiri 
hluta nú sem stendur, að honum þyki 
sætt á bragðið að geta ráðið yfir þrem- 
ur ráðherrasætum. Jeg skil því að þessu 
leyti afstöðu hv. þm. A.-Sk. (porlJ) og 
hv. 1. þm. S.-M. (SvÓ). En það, sem að- 
allega vakir fyrir mjer í þessu máli, er 
það, að með núverandi tilhögun getur 
landið ekki átt von á því að fá viðun- 
anlega góða stjórn. petta er ekki af því 
sprottið, að landinu þurfi i sjálfu sjer 
að vera ver stjórnað af þrem ráðherr- 
um en einum, heldur af því, að land- 
ritaraembættið vantar nú, en það var til 
þess stofnað í upphafi, að fá nægilega 
festu í stjóm landsins. Til þess að gera 
þessa hugsun mína nægilega skiljanlega, 
verð jeg að skýra stuttlega frá því, hvaða 
skipulag er á þessu víða erlendis, t. d. 
í .nágrannalöndunum. Málunum er þar 
skift niður á skrifstofur og sjerstakur 
forstjóri yfir hverri skrifstofu, eða skrif- 
stofustjóri. En yfir hverjum flokki skrif- 
stofa, t. d. öllum þeim, sem með at- 
vinnumál fara, er svo annar sjerstak- 
ur yfirmaður, sem á íslensku hefir 
venjulega verið nefndur deildarstjóri, 
og svarar það til landritaraembættisins 
hjer. En þetta er fast embætti og óbund- 
ið öllum stjórnarskiftum, og maðurinn, 
sem gegnir því, hefir kunnugleika á og 
yfirlit um öll þau mál, sem undir skrif- 
stofuflokk hans heyra, og' á að geta 
haldið þar samræmi og yfirliti, sem

hinir einstöku skrifstofustjórar geta að 
sjálfsögðu ekki haft. í þennan mann 
isækja svo hinir nýju ráðherrar þekkingu 
sína á því, sem á undan er gengið í mál- 
um þeim, sem undir þá heyra.

En með núverandi skipulagi hjer 
hafa ráðherrarnir ekki í annað hús að 
venda en til hinna einstöku skrifstofu- 
stjóra, sem ekki þekkja annað en sína 
skrifstofu, þannig, að alt samræmi fer 
út um þúfur, af því að enginn fastur 
maður er nú til í stjórnarráðinu, sem 
hafi yfirlit um allar skrifstofumar, eins 
og landritarinn hafði áður. Nú mun 
einnig vera svo komið, að fylgt er sitt 
hvorri reglunni í afgreiðslu mála, eftir 
þvi i hvaða stjórnardeild þau eru. Auð- 
vitað getur svo verið, að einhver skrif- 
stofustjóri hafi setið svo lengi, að hann 
sje orðinn vel kunnugur, en það þarf 
ekki að vera, og engin trygging er fyrir 
því. J?að mun heldur ekki vera hægt að 
taka sem skrifstofustjóra mann utan að, 
þó ýmsum virðist svo sem slík embætti 
ættu að standa opin, t. d. góðum sýslu- 
mönnum utan af landi, heldur verð- 
ur að taka í þau mann úr stjórnarráð- 
inu sjálfu, ef ekki á alt samhengi í 
framkvæmdarstjórninni að fara út um 
þúfur.

Enn eitt aðalatriði í þessu sambandi er 
það, að landritarinn átti áður að gæta 
fjárhags landsins fremur en nokkur 
annar embættismaður, sjá um samræmi 
þar og halda í horfinu, þó stjórnarskifti 
yrðu. Og þó þetta væri oft á þeim árum 
erfitt og all-umfangsmikið, og miklar 
greiðslur og fjárkröfur, má segja það, 
að yfirleitt hafi fjárhagnum þá verið 
haldið í rjettu horfi. Síðan hefir fjár- 
hagurinn að ýmsu leyti komist á ringul- 
reið, og þó að sjálfsögðu megi segja, að 
því hafi að ýmsu leyti ráðið utanaðkom-
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andi ástæður, er þó enginn efi á því, að 
jafnframt hefir ráðið þar miklu um það 
atriði, að enginn fastur punktur var 
lengur til í fjármálastjórninni, enginn 
embættismaður fastur og nægilega hátt 
settur, sem gæti haldið samræminu og 
haft yfirlit og markað aðallínumar frá 
ári til árs út frá þekkingu sinni og 
reynslu, sem nýir og nýir ráðherrar geta 
skiljanlega ekki haft. J?ví þó að slíkur 
embættismaður hafi ekki nema tillögu- 
rjett í orði kveðnu, en viðkomandi ráð- 
herra beri ábyrgðina, fer þó sjálfsagt 
ætíð svo, að ráðherrann getur ekki geng- 
ið fram hjá tillögum hans og áliti og 
ekki án þess verið. Jeg sje þvi enga von 
þess, að núverandi ástand batni fyr en 
tekið er upp aftur landritaraembættið, 
og það jafnvel með nokkru meira em- 
bættisvaldi en áður var. Hitt er auðvit- 
að annað mál, og ekki tiltökumál, þó 
einstökum mönnum, sem í embættinu 
sitja, geti skjátlast í einstöku atriðum. 
Og þó jeg hafi orðið til þess hjer í deild- 
inni, að benda á eitt slíkt atriði, þá sann- 
ar það auðvitað ekkert um embættið 
yfirleitt.

En aðalatriðið er það, að með landrit- 
araembættinu ætti jafnan að vera feng- 
in trygging fyrir því, að í stjóminni 
sitji einn maður, sem valinn sje yfirleitt 
með tilliti til hæfileikanna, en með 
þriggja ráðherra skipulaginu er engin 
trygging fyrir þvi, að ráðherrarnir sjeu 
valdir á þennan hátt. Einkum koma 
gallarnir á þessu skipulagi fram, þar 
sem flokkaskipunin er eins riðluð og 
óákveðin og nú er hjer- og stjórnin er 
oftast nær valin með sambræðslu eða 
hrossakaupum, sem venjulega eru 
nefnd, milli þeirra þingflokka, sem 
stjórnina vilja styðja. pað þarf heldur 
ekki að vera að dylja þann sannleika i

þessu sambandi, að ráðherrarnir munu 
ekki ósjaldan vera valdir fremur með 
tilliti til þess, hversu líklegir þeir væru 
til þess að verða þægilegir í vikum fyrir 
flokksstjórnina, heldur en af því, að 
menn hefðu traust á þeim að öðru leyti. 
pessi tilhögun um 3 ráðherra, sem eru 
þingbundnir í reyndinni, þó konungur 
útnefni þá í orði kveðnu, væri nú samt 
viðunanlegri, ef jafnan væri í stjórn- 
inni þessi fasti embættismaður, sem jeg 
hefi talað um. En þar sem flestir menn 
álíta okkur það ofviða að hafa þannig 
4 menn í stjórninni, og heldur ekki 
nóg handa þeim að starfa, er jeg fyrir 
mitt leyti fylgjandi því, að fækka ráð- 
herrunum, með því móti að landritara- 
embættið verði jafnframt tekið upp aft- 
ur. Landritarinn ætti svo eins og áður að 
annast daglega afgreiðslu málanna yfir- 
leitt, nema sjerstaklega standi á. prátt 
fyrir þetta get jeg að ýmsu leyti sett 
mig inn í hugsunarhátt þeirra manna, 
sem vilja hafa ráðherrana tvo.

En yfirleitt er nokkuð líkt að segja 
um þessa ráðherrafækkun og þinga- 
fækkunina. J?að er viðurkent af .flest- 
um, að landinu hafi verið betur stjórn- 
að undir fyrra fyrirkomulaginu og að 
löggjafarstarfið hafi gengið betur þá, 
og þess vegna eigi að breyta aftur.

Jeg vil svo enda mál mitt á því, að 
jeg geri ekki ráð fyrir, að ráðherra- 
fækkunin nái fram að ganga eftir und- 
irtektunum nú, þó að jeg telji hana 
ekki síður til stórra bóta en þingafækk- 
unina, og það svo, að jeg get ekki greitt 
frv. í heild sinni atkvæði, ef ráðherra- 
fækkunin verður feld niður. J?ví jeg tel 
rjettara, að ef farið verður með málið 
á annað borð út til þjóðarinnar, þá 
verði þetta hvorttveggja látið fylgjast 
að, því það gæti orðið torveldara að fá
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framgengt annari breytingunni, ef hin 
væri áður fengin.

Forsætisráðherra (SE): Jeg vil reyna 
að forðast endurtekningar og skal vera 
mjög stuttorður. Jeg verð þó, að gefnu 
tilefni, að gera nokkrar atugasemdir við 
ræðu hv. 3. þm. Reykv. (Jp). Jeg er 
sammála honuni í því, að þingið eigi 
ekki að blanda sjer inn í hin eiginlegu 
stjórnarstörf (administrationina). En 
jeg sje ekki, að ferðir mínar til hv. alls- 
herjarnefndar nú geti gefið tilefni tilum- 
mæla háttv. þm. (JJ>), því jeg veit ekki 
til, að jeg hafi rætt nein mál við háttv. 
nefnd önnur en Spánarmálið og land- 
helgisgæsluna. Taldi jeg það skyldu 
mína að skýra þingnefndinni frá þeim 
málum, enda mundi það hafa verið tal- 
in vanræksla, ef jeg hefði ekki gert það, 
í hvaða þingi sem var.

Um stjórnarfyrirkomulagið á þeim 
gullnu tímum, sem þennan hv. þm. (J- 
J>) dreymir um, þarf jeg ekki að fjöl- 
yrða. Tímarnir og ástandið alt er nú 
svo gerbreytt síðan, að ekki er saman ber- 
andi við það, sem þá var. Deildarstjóra- 
fyrirkomulagið, sem hann talaði um í 
sambandi við landrítaraembættið, er 
heldur ekki rjett skilið hjá honum. pví 
skrifstofustjóramir hjer eru einmitt al- 
veg samskonar embættismenn og deild- 
arstjórarnir, sem hann talaði um, en 
embætti á borð við landritaraembættið 
hjer er ekki til annarsstaðar á Norður- 
löndum. Annars er engin reynsla feng- 
in fyrir því, og ekkert hægt um það að 
fullyrða, hvernig hið gamla skipulag 
hefði reynst á hinum nýju og breyttu 
tímum, sem síðan hafa komið. Er það 
kunnugt, að margfalt meira erfiði hefir 
nú mætt á stjórninni heldur en í fyrri 
daga. pannig er það, að þessar snöggu

og miklu breytingar í fjárhagslegu lifi 
þjóðarinnar gera alt aðrar kröfur til 
stjórnendanna en áður; mundi og þess- 
ara breytinga eins hafa orðið vart, þótt 
gamla fyrirkomulagið hefði haldist, sem 
hv. 3. þm. Reykv. (Jp) hefir svo mikla 
tröllatrú á. pað eru draumórar einir að 
halda þvi fram, að hjer gæti ekki sömu 
áhrifa á þessu sviði og annarsstaðar.

pá sagði þm., að það væri óhugs- 
andi, að stjórnin tæki duglega menn úr 
hópi lögfræðinga utan stjórnarráðsins 
fyrir skrifstofustjóra í stjómarráðinu. 
Jeg held nú, að reynslan sýni alt ann- 
að. pegar jeg var fjármálaráðherra, tók 
jeg sýslumann utan af landi og gerði að 
skrifstofustjóra í minni deild, og jeg 
verð að segja það, að jeg hefi ekki iðr- 
ast eftir það verk mitt, fyr nje síðar. 
pað liggur og í augum uppi, að sýslu- 
menn eru svo nákunnugir öllum um- 
boðsstörfum, að þeir hljóta að vera 
manna færastir til að gegna slikum em- 
bættum. Hvað viðvíkur núverandi 
stjórn, þá mun sú stjórn vandfundin, 
sem allir væru ánægðir með; en sje svo, 
að þingið hafi verið óheppið í vali sínu 
á stjórninni, þá liggur næst fyrir, og 
vandinn hægur, að skifta um og fá aðra. 
pessu má alls ekki blanda saman, hæfi- 
leika stjórnarinnar til að fara með völd- 
in og stjórnarskránni. pað mun engin 
sú stjórnarskrá til vera, sem getur girt 
fyrir misfellur í stjórnarfarinu. pað eru 
og ekki þeir ábyrgðarlausu, sem mest 
veltur á um stjórn landsins, heldur ein- 
mitt þeir, sem ábyrgðina hafa. Setjum 
svo, að gamla fyrirkomulagið, með land- 
ritarann, yrði tekið upp aftur, þá væri 
þó alt undir stjórninni komið, hvernig 
landritarinn yrði. Jeg verð því að halda 
því fram, að alt er undir því komið, 
hvernig þeir menn eru, sem ábyrgðina
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hafa. Og jeg segi það, að það er engum 
ráðherra ofætlun að setja sig inn í öll 
þau störf, sem fyrir koma í stjórnar- 
ráðinu, eða þau mál, er undir hans úr- 
skurð koma. Jeg geri ekki ráð fyrir, að 
nokkur ráðherra með ábyrgð sje til, sem 
felli úrskurð um mál, án þess að hafa 
sett sig inn í þau frá rótum. Eigi ann- 
aðhvort að fara að fækka þingunum eða 
ráðherrum, skal jeg glaður samþykkja 
fækkun ráðherranna heldur en þing- 
anna. En komi sú tillaga fram að fækka 
ráðherrunum, vil jeg ekki berjast á 
móti henni; en jeg vil benda á þá sam- 
líkingu, sem nýverið hefir verið komið 
með um bankanna, að sje þörf fyrir 
þrjá bankastjóra fyrir hvorum þessara 
litlu banka, ætti ekki síður að vera þörf 
þriggja ráðherra til að stjórna landinu 
öllu. Jeg held því og fram, eins og jeg 
hefi þegar tekið fram áður um þetta 
mál, að þegar ráðherrann fer utan á 
fund konungs, til að leggja fram fyrir 
hann lög, og í öðrum embættiserindum, 
þá hljóta menn að bera fram þá kröfu, 
að einhver maður með fullri ábyrgð á 
stjórninni sje kyr eftir í landinu. pað 
getur alveg eins alvarlega hluti borið 
að höndum á þeim tímum, sem ráðherr- 
ann er utan, og því er ekki rjett að 
svifta þjóðina þeim mönnum, sem 
ábyrgð geta borið á því, hvernig fram 
úr þeim málum verður ráðið.

pó að ráðherrann eigi nú að bera 
ábyrgðina á landritaranum, er það vit- 
anlegt, að hann yrði ekki hengdur fyrir 
þau verk, sem landritarinn fremdi 
meðan ráðherrann væri utan, og gat því 
ekki vitað um. pað er því vafasamt, að 
hann gæti eða yrði látinn bera ábyrgð 
á slíku. þess vegna verða að vera að 
minsta kosti 2 ráðherrar.

Umr. frestað.

Á 43. fundi í Nd., mánudaginn 16. 
apríl, var frv. tekið til f r h. 2. u m r.

Forseti tók málið af dagskrá.

A 44. fundi í Nd., þriðjudaginn 17. 
apríl, var enn fram haldið 2. 
u m r. um frv. (A. 30, n. 148, 151, 229, 
246).

Björn Hallsson: pað er nú nærri hálf- 
ur mánuður síðan mál þetta var sein- 
ast á dagskrá og umræðum frestað hjer 
i hv. deild. Er því eðlilegt, að farið sje 
að fyrnast yfir ýmislegt, sem hjer var 
sagt seinast, og lika, að jeg endurtaki 
sumt, sem annars hefði ekki orðið. En 
mjer finst tæplega fara vel á þvi, að 
eins þýðingarmikið mál og þetta skuli 
vera látið sitja á hakanum fyrir smá- 
málum. En þau ganga svona stundum 
hjá okkur, vinnubrögðin. Litilsverð mál 
taka oft langan tíma frá þinginu, og 
svo verður að lokum að kasta höndun- 
um til þeirra, sem meira er um vert. 
Jeg vil nú beina þeirri spurningu til 
deildarinnar og hæstv. forseta, hvort 
ekki sje nú ráð að fara að vinsa úr þau 
niálin, sem einhverja verulega þýðingu 
hefir að gangi fram, og hin sjeu svo lát- 
in eiga sig. Með því eina móti gæti ef 
til vill orðið einhver von um, að þingið 
þyrfti ekki að standa langt fram á sum- 
arið.

Jeg var víða spurður um það eystra, 
áður en jeg fór til þings, hvort ekki 
myndi beinn sparnaður að því að fækka 
þingunum, halda þau aðeins annað- 
hvert ár. Jeg var því samþykkur fyrir 
mitt leyti, en taldi óvíst, að þingið vildi 
ganga inn á þá braut að gera nú breyt- 
ingar á stjórnarskránni, og því siður, að 
um þær næðist fult samkomulag.
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pegar frv. á þskj. 30 kom fram, leist 
mjer strax vel á það, og mun jeg ljá því 
fylgi mitt hjer í þessari hv. deild. Get 
jeg ekki annað fundið en að því fylgi 
verulegar sparnaður, með því fyrst og 
fremst að fækka þingunum. pegar tekið 
var upp það atriði í stjórnarskrána á 
þinginu 1920, að þing skuli koma saman 
á hverju ári, var meðal annars sú ástæða 
færð fyrir árlegum þingum, að þau yrðu 
styttri en þing annaðhvert ár, og því 
lítið eða ekkert dýrari. En reynsla þess- 
ara ára, sem síðan eru hðin, hefir ekki 
stutt það. pingin eru nú yfirleitt eins 
löng og áður. Orsakir þess liggja í aug- 
um uppi. Fyrst og fremst verður því 
meiri málafjöldi og lagabreytingar fyrir 
þingunum, því oftar sem þau eru háð, 
og hætt er við að mörg af þeim málum 
verði óþörf, eða svo bendir reynslan til. 
Er oft illa varið tíma og peningum til 
þess að þvæla þau, og mættu mörg þeirra 
að skaðlausu hvíla sig eða sofna alveg. 
Hins vegar verður betlið til þingsins enn 
þá meira, því oftar sem kostur gefst á 
að kvabba, en eins og menn vita, hefir 
þetta mjög tafið störf fjvn. og lengt' 
þingtímann. par sem nú þingin undan- 
farin ár hafa kostað 2—3 hundruð þús- 
und krónur, er það ekki litið, sem spar- 
ast, jafnvel þótt gera mætti ráð fyrir 
lengri þingsetu, sem jeg efast um að 
yrði, þótt þing sje háð annaðhvert ár. 
pó skal jeg játa, að ekki er ólíklegt, að 
svo yrði.

pá er þessu fundið það til foráttu, að 
með þvi sje kastað of stórum bagga á 
herðar stjórnarinnar, og vald hennar 
um leið aukið um of. petta gekk þó alt 
vel á meðan einn var ráðherra ásamt 
landritara, og mætti það eins verða hjer 
eftir. Mjer sýnast f járaukalögin geta náð

Alþt. 1923, C. (35. löggjafarþing).

nógu hárri upphæð nú undanfarið, þrátt 
fyrir árleg þing.

Vitanlega heyrast alltaf annað slagið 
raddir um það, að þing sje háð alt of 
stuttan tíma árlega. T. d. er alþekt skoð- 
un hv. þm. Dala. (BJ) á því efni, sem 
vildi ef til vill helst, að þing stæði yfir 
alt árið. Tók hann í þann strenginn sein- 
ast, er hann talaði í þessu máli. pað er 
þó augljós sparnaður í því, að þingið 
lcsni annaðhvert ár við að sitja undir 
óþöi fum ræðum hans, og jafnvel sumra 
annara hv. þm., og myndu landinu þar 
sparast drjúgir peningar, sem ella færu 
í prentunarkostnað og annan óþarfan 
þingkostnað. (BJ: Jeg felst ekki á það, 
að mínar ræður í þinginu sjeu óþarfar, 
en jeg skal játa, að ræður hv. 2. þm. 
N.-M. (BH) eru það). Um það býst jeg 
þó við að gætu orðið skiftar skoðanir, 
en það sannast á hv. þm. Dala (BJ), að 
hverjum þykir sinn fugl fagur. En svo 
kunnugur ætti hann að vera orðinn hv. 
þm„ að hann vissi það, að margra leið- 
indastunda hefir hann aflað þeim með 
sinni alkunnu og óþörfu mærð.

pá kem jeg að fækkun ráðherranna. 
pessi þríhöfðaða stjórn myndaðist víst 
bæði af því á þinginu 1916, að flokka- 
riðlið var svo mikið, að ekki var hægt 
að koma sjer saman um einn ráðherra, 
og líka af því, að störfin þóttu of um- 
fangsmikil á stríðsárunum fyrir einn 
ráðherra. petta var þvi aðallega bræð- 
ingsstjórn, og svo hefir í raun og veru 
verið síðan, og svo stríðsráðstöfun.

Mjer hefir alt af fundist þessi sam- 
steypa ekki vera til annars en að ala 
á sundrung i þinginu, þannig, að hvert 
flokksbrot vill ná sæti í stjórninni. Sá 
siður er ekki heldur hjá okkur, eins og 
hjá ýmsum nágrannaþjóðum vorum, að

25
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einum manni sje falið að mynda ráðu- 
neytið, heldur hefir það jafnvel stund- 
um gengið erfiðlegast að koma sjer sam- 
an um meðstjórnendur forsætisráðherr- 
ans. Jeg held því, að það yrði breyting 
til bóta, að fækka ráðherrum, og lík- 
legt þætti mjer, að fremur gætu mynd- 
ast hreinir flokkar í þinginu, ef einn 
væri ráðherrann, en á þvi tel jeg brýna 
nauðsyn.

En auðvitað þarf að vanda ráðherra- 
valið sem best, sem og altaf er þörf, 
hvort sem þeir eru einn eða fleiri, þótt 
meira ríði á, ef hann er einn. Hins vegar 
er það alkunnugt, að skrifstofur stjórn- 
arráðsins vinna fyrst og fremst að þeim 
málum, sem fyrir þeim liggja, hver fyrir 
sig, og hefir stjómin þær alt af sjer við 
hlið, og getur auk þess fengið aðstoð 
sjerfróðra manna, er um samning laga- 
frv. er að ræða og undirbúning mála, 
eins og t. d. símamála, vitamála, vega- 
mála, póstmála, búnaðarmála o. fl. Jeg 
styð þessar breytingar á stjórnarskránni 
og vildi óska, að þingið gæti orðið sam- 
taka í að koma þeim fram. pá kæmist 
þó eitt mál fram, sem fylgdi verulegur 
sparnaður og ávinningur á fleiri vegu.

pá er brtt. á þskj. 246, þess efnis, að 
fella niður úr 58. gr. stjómarskrárinn- 
ar það ákvæði, að breyta megi því með 
einföldum lögum, að kirkjan sje þjóð- 
kirkja. Eins og kunnugt er, hefir tals- 
vert bólað á þeirri hreyfingu hjer und- 
anfarin ár, að koma á aðskilnaði rikis 
og kirkju, og þótt jeg sje ekki mjög 
ákafur i þá breytingu, þá finst mjer 
rangt að gera það svo erfitt, ef það yrði 
ofan á hjá þjóðinni, að til þess þyrfti 
að breyta stjórnarskránni. pað kostar 
þingrof og kosningar og auk þess auka- 
þing, ef þing ætti ekki að halda nema 
annaðhvert ár, og það þykir mjer of

mikil fyrirhöfn og kostnaður. Jeg er 
því á móti þessari breytingu.

Jeg er yfirleitt móti brtt. á þskj. 229. 
Jeg gæti að vísu gengið inn á eina, fækk- 
un þingmanna, sem sje að sleppa lands- 
kjörnu þm. Jeg sje ekki mikið eftir 
þeim. Mjer finst það nokkuð mikil fyrir- 
höfn að setja af stað kosningar um alt 
land fyrir eina 3 menn. Til þess fann 
jeg vel seinast þegar kosið var. Hins 
vegar eru þeir engin samstæð heild, eins 
og þeir konungkjörnu voru áður, og ná 
því ekki því markmiði, sem ætlað var. 
En sökum þess, að við þessa brtt. á þskj. 
229 loða önnur ákvæði, sem jeg er alveg 
mótfallinn, eins og t. d. að þingið sje 
ein málstofa, og 4 umræður, þá mun jeg 
greiða atkv. móti brtt. i heild sinnj. 
Enda gætu þessar breytingar orðið öðr- 
um nauðsynlegri breytingum á stjóm- 
arskránni að falli, ef þessar kæmust inn, 
og að því vil jeg ekki stuðla.

Bitt. á þskj. 251 miðar að því að 
fella alt burt úr stjórnarskrárfrv. nema 
ákvæðið um þing annaðhvert ár, og get 
jeg ekki greitt henni atkv. mitt.

Skal jeg svo ekki lengja umr. meira 
að þessu sinni.

porleifur Jónsson: Við umr. um dag- 
inn voru það ekki margir, sem rjeðust 
á móti tillögum okkar hv. þm. S.-p. 
(IngB), og er fyrir þá sök ekki miklu 
að svara. Hæstv. forsrh. (SE) studdi okk- 
ar málstað, en honum ætti að vera það 
kunnara en mörgum öðrum, hve mikil 
störf hvila á ráðherrunum. Hann kom 
með eina ástæðu í viðbót við þær, sem 
jeg hafði tekið fram, nefnilega þá, að 
illa fari á því, og bagi mikill, að landið 
verði ráðherralaust, þegar þessi eini þarf 
að fara utan á konungsfund, einu sinni 
eða tvisvar á ári. Er það og auðsætt,
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að þetta getur komið sjer mjög illa, að 
hafa engan í landinu, sem ábyrgð ber 
á stjórn þess, þótt ekki sje um langan 
tíma að ræða. Hv. frsm. (MG) játaði 
það með mjer, að litill sparnaður væri 
að því að fækka ráðherrunum, og yfir 
höfuð fanst mjer hann ekki færa nein 
sjerleg rök fyrir nauðsyn þess að fækka 
þeim, fyrst sama sem enginn sparnaður 
verður við það. pví að mjer skildist hann 
samdóma mjer um það, að taka þyrfti 
þá upp landritaraembættið, eða eitthvað, 
sem svaraði til þess.

Hann vildi ekki gera mikið úr því, 
að störf ráðherra hefðu aukist mikið frá 
því, sem var áður. En allir vita þó, að 
bæst hafa við nýjar tegundir mála, svo 
sem ríkisverslun, vatnamál, utanríkis- 
mál, strandvarnarmál, svo að eitthvað 
sje nefnt, og margt fleira.

Hv. þm. talaði um, að lagaundirbún- 
i’ngur kæmi varla á herðar stjómarinn- 
ar, þar sem ráðherrarnir hefðu varla tíma 
til að leggja vinnu í slíkt, þótt þeir væru 
3. petta virðist þó benda til þess, að hv. 
þm. viðurkenni það fyllilega, að þeir 
hafi talsvert að starfa, og er það þá þeim 
mun undarlegra, að hann skuli treysta 
einum manni til að inna það starf af 
hendi.

Ekki virðist hann heldur bera neinn 
kvíðboga fyrir því, að erfitt verði fyrir 
einn mann að standa fyrir málum á 
þingi. En jeg vil halda mjer við það, sem 
jeg áður hefi sagt, að það hljóti að verða 
býsna erfitt.

Jeg býst við, að margir hv. þm. sjeu 
þeirrar skoðunar, að ofvaxið sje einum 
manni að hafa yfirstjóm tveggja sýslna, 
en jeg verð þó að segja það, að fremur 
væri þó viðlit að fækka eitthvað sýslu- 
mönnum landsins heldur en að fækka

ráðherrum niður í einn. Hitt væri ef 
til vill vel við unandi, að hafa aðeins 
2 ráðherra, en til þess þarf ekki að 
breyta stjórnarskránni, heldur nægir að- 
eins einfaldur konungsúrskurður.

Hv. 3. þm. Reykv. (Jþ) lagði, að mjer 
fanst, mesta áherslu á það, að nauðsyn 
bæri til að taka upp landritaraembættið 
aftur. Sagði hann, að ekki gæti orðið 
góð stjórn á þessu landi fyr en það yrði 
gert. þá fyrst kæmi festa í stjórnina. 
En það er nú svo með skrifstofustjór- 
ana, að þeir eru fastir embættismenn, 
og á skrifstofum stjórnarráðsins hljóta 
því að skapast fastar stjórnarvenjur, 
sem ekki er mikið hringlað frá. Ætti 
þetta embætti því ekki að vera óhjá- 
kvæmilegt af þeirri sök.

Mjer fanst sá hv. þm. (Jp) helst mæla 
á móti 3 ráðherrum af þeirri sök, að það 
væri áhugamál Framsóknarflokksins að 
styðja að því, að svo yrði áfram. pótti 
honum það nokkur vorkunn, þar sem 
flokkurinn byggist nú við að verða í 
meiri hluta. En þótt Framsóknarflokk- 
urinn kunni, frá hans sjónarmiði, að 
vera í ljelegra lagi, eins og hann hefir 
einhverntíma látið sjer um munn fara, 
þá hugsa jeg samt, að hann sje þó svo 
vitur, að hann berjist ekki fyrir 3 ráð- 
herrum sín vegna. því þótt von væri 
um, að þessi flokkur næði meiri hluta 
um sinn, getur þó einhver annar flokk- 
ur náð meiri hluta, er stundir liða. það 
gengur svo í öllum löndum, að flokk- 
arnir skiftast á, og væri því barnaskap- 
ur að ætla sjer að aka seglum í slíku 
misvindi á þann hátt, sem hv. þm. talaði 
um, og ekki til trúandi nema hans eigin 
flokki. það, sem fyrir okkur vakir, er 
ekki það, hvort þetta kunni að vera betra 
fyrir þennan flokkinn eða hinn, heldur 
hitt, að stjórn landsins muni að öðru
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jöfnu fara betur úr hendi hjá þrem 
mönnum en einum.

Jeg hefi heyrt því haldið fram af ein- 
stöku manni, þótt ekki hafi það komið 
fram í umræðum fyr en nú, hjá hv. 
2. þm. N.-M. (BH), að fækkun ráðherra 
hlyti að verða nokkurskonar allsherjar- 
lyf gegn flokkaringulreið þeirri, sem nú 
er. En jeg er nú ekki sjerlega trúaður 
á, að það verði mikil lækning á þeim 
meinurn. Jeg er alveg sannfærður um, 
að þjóðin er ekki mikið að hugsa um 
það við kosningar, hvort ráðherrar eru 
1 eða 3. Hver flokkur reynir að ná sem 
mestu atkvæðamagni, án alls tillits til 
þess. Nokkur undanfarin ár hefir enginn 
flokkur haft nægilegan meirihluta á 
þingi til að mynda stjórn. Má vel gera 
ráð fyrir, að svo geti orðið áfram, eins 
þó ráðherra sje aðeins einn. Hvernig 
ætti t. d. að mynda stjórn af þremur 
sundurleitum, jafnsterkum flokkum? 
pá gæti vel svo farið, að konungur yrði 
að taka í taumana og skipa einhvern 
í ráðherrasæti, og tækist þeim manni 
ekki að mynda um sig meirihluta á 
þingi, yrði það auðvitað minnihluta- 
stjórn. petta leiðir til sífeldra og snöggra 
stjórnarskifta, sem getur orsakað, að 
það þurfi hvað eftir annað að rjúfa þing. 
Jafnvel þótt ákveðinn meirihlutaflokk- 
ur sje til, getur farið svo, að erfitt sje 
að sameina sig um einn mann. Vjer 
höfum dæmin fyrir oss, þó nokkuð sje 
frá liðið, er forsetar þingsins urðu að 
fara á konungsfund til þess að ræða við 
hann um ástandið, er ekki fjekst sam- 
komulag um það á þingi, hver ætti að 
hljóta hnossið og verða ráðherra. pó var 
aðeins um einn ráðherra að ræða þá. 
petta var á þinginu 1909. Nokkru síðar, 
mig minnir það vera 1913, reis upp deila 
milli flokkshöfðingja meiri hlutans út

af ráðherraskipun. pessi dæmi sýna það, 
að jafnvel það, að hafa einn ráðherra, 
getur klofið flokka og valdið sundrung. 
Svo þetta sýnist ekki vera neitt allsherj- 
ar læknislyf við flokkasundrung. Jeg sje 
ekki annað en að meiri hluti geti mynd- 
ast á þingi um stjórn, eins fyrir það, 
þó ráðherrar sjeu fleiri en einn eða 
tveir, og hann hlýtur að myndast eftir 
þvi sem málin skýrast betur fyrir mönn- 
um, án tillits til tölu ráðherra. Jeg þarf 
ekki að ræða meir um þetta atriði, það 
liggur svo í augum uppi, enda er mjer 
þetta ekki mikið kappsmál, þótt jeg á 
hinn bóginn álíti stjórn landsins miklu 
betur komna i höndum 3 manna en eins 
manns.

Hv. þm. Str. (MP) mælti mjög á móti 
fækkun þinga, og sagði enn fremur, að 
jeg hefði talið fjárlögin spádóma. petta 
er nú kannske ofmælt hjá hv. þm., en 
tekjuhlið fjárlaganna verður þó ein- 
lægt spádómur. Fjárlögunum ber ekki 
ætíð saman við landsreikningana eftir 
á, síst hvað tekjurnar snertir. Við erum 
að reyna að spá þannig, að ræst geti; 
að tekjumar verði að minsta kosti ekki 
minni en þær hafa verið áætlaðar. Gæt- 
um við því vel haldið áfram að spá á 
sama hátt fyrir árið 1925, enda hefir 
oss oft tekist að spá svo varlega, að 
tekjurnar hafa farið fram úr áætlun.

Jeg held menn verði að játa, að þegar 
þing er komið saman, hrúgast inn á 
það aragrúi af málum, bæði nauðsyn- 
legum og ónauðsynlegum, og mun svo 
einlægt verða, þó þing sjeu á hverju ári. 
Eru nú mörg þau mál á döfinni hjer, 
sem vel hefðu mátt biða, og er það miklu 
betra, að þingið hafi um færri mál að 
fjalla, ef þau væru þörf og nauðsynleg. 
Hv. þm. Str. (MP) talaði fagurlega fyrir 
sínum miklu hrtt. við stjórnarskrána,
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og er ekki þvi að neita, að þær eru 
margar mjög markverðar og til bóta 
sumar.

A þinginu 1919 voru ýmsar till. uppi 
í stjórnarskrárnefnd, sem ef til vill 
hefðu verið heppilegri sumar, ef þær 
hefðu náð að ganga fram; þar á meðal 
var það, að þingið skipaði aðeins eina 
málstofu. En þar voru skoðanir mjög 
sundurleitar; sumir vildu t. d. hafa alla 
Ed. landskjörna, og var því skamt öfg- 
anna á milli. pví varð það þá, að menn 
kusu að fara miðlunarveginn og hafa 
þingið líkt skipað og áður, en í stað 
hinna 6 konungkjörnu þingmanna komu 
nú 6 landskjömir þm., því að menn 
treystu þessu betur til að ná samþykki 
allrar þjóðarinnar. Held jeg og að svo 
fari enn, að ekki fáist meiri hluti á 
þingi fyrir svona stórkostlegum breyt- 
ingum á stjórnarskrá vorri, og þó svo 
færi, tel jeg mjög óvíst, að þjóðin öll 
yrði á sama máli. Mundi þetta verða að 
deilumáli um íangan tíma, og er þá betra 
að hafa þennan bræðing frá 1919, sem 
þjóðinni er þó ekki beint á móti skapi, 
er hún hefir sætt sig við þetta fyrir- 
komulag, sem nú er. Öðru máli er að 
gegna um það, að raddir hafa borist 
víðs vegar að um það, að óþarft mundi 
vera að hafa þing á hverju ári, og því 
held jeg að óhætt muni vera að sam- 
þykkja þá breytingu, vegna þess, að hún 
muni ná samþykki þjóðarinnar eftir á.

Sigurður Stefánsson: Jeg ætla ekki að 
gera aðrar tillögur til stjórnarskrár- 
breytingar að umtalsefni að þessu sinni 
en frv. það, sem hv. 1. þm. Skagf. (MG) 
ber fram; því jeg álít gagnslítið að deila 
um aðrar brtt., sem fram eru komnar, 
og mín ræða verður ekki deiluræða.

Af hálfu hæstv. forsrh. (SE) hefir

þeirri mótbáru verið haldið fram gegn 
þessu frv., og tók hann það oft fram 
í ræðu nú nýlega, að næg reynsla væri 
enn ekki fengin á núverandi stjórnar- 
fyrirkomulagi, eða hvernig það mundi 
reynast í framtiðinni. Reynslutíminn er 
þó orðinn 6 ár, að því er kemur til ráð- 
herrafjölgunarinnar, og nokkuð mætti 
því spá í eyðurnar um það, hvernig hún 
muni gefast í framtíðinni, af þegar 
fenginni reynslu. Ef ráðherrafjölgunin 
hefði gefið, þó ekki hefði verið nema 
dálitlar vonir um batnandi stjórnskipu- 
lag, þá er vafasamt, hvort þessi fækkun- 
artillaga hefði fram komið að þessu 
sinni. En eftir 6 ár er ekkert tekið að 
bóla á því, að fjölgunin verði landinu 
til aukins vegs eða þrifnaðar. pá er 
sú spurning, hve lengi vjer eigum að 
bíða eftir þvi, að vonirnar rætist um 
batnandi stjórnarfar sem árangur fjölg- 
unarinnar. Hv. 1. þm. Skagf. (MG) tók 
það rjettilega fram, að þetta hafi upp- 
haflega verið ófriðarráðstöfun, aðeins 
til bráðabirgða, en við þetta hefir þó 
setið síðan og situr enn. Má það merki- 
legt heita, að enginn þeirra, sem móti 
þessari breytingu eru, skuli hafa ympr- 
að á því, að þriggjamannastjómin hafi 
reynst meiri lyftistöng fyrir hagsæld 
þjóðarinnar en gamla fyrirkomulagið.

Hjer er því ekki verið að tala um 
ónóga reynslu, heldur enga reynslu fyrir 
batnandi stjórnarfari á þessum 6 þrí- 
veldisárum. pað er því ekki mikið leggj- 
andi upp úr framtíðardraumum þeirra, 
sem sjá gull og græna skóga landinu 
til handa í þessu þríveldi.

I þessu sambandi verður mjer að 
spyrja: Hefir þriggjamannastjómin
reynst mikilvirkari en gamla stjórnin, 
landi og þjóð til sannrar hagsældar? 
Hefir umboðsstjórnin farið nokkuð bet-
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ur úr hendi hjá lienni, eða verið árvak- 
ari, ötulli og röggsamlegri en sú gamla ?

Hefir undirbúningur löggjafarmál- 
anna undir meðferð þingsins verið betri 
og rækilegri af hendi stjómarinnar eftir 
en áður, og löggjafarstarfið þar af leið- 
andi auðveldara og kostnaðarminna?

Hefir þetta stjórnarfyrirkomulag 
skapað hreinni línur i flokkaskipun 
þingsins en áður voru?

Hefir samvinna hennar og þingsins 
hafið löggjafarvaldið til meiri vegs og 
virðingar hjá þjóðinni en það hafði áð- 
ur, meðan einn maður fór með stjórn- 
ina ?

petta eru spurningar, sem við verðum 
að fá svarað afdráttarlaust. Yrði þessum 
spurningum hiklaust og með fullum 
rjetti svarað játandi, þá væri vissulega 
vert að hafa þá trú á framtíð þríveldis- 
ins, sem gerði menn því fráhverfa að 
snúa sjer til hins gamla fyrirkomulags.

En hefir nú þessi 6 ára reynsla komið 
þingi og þjóð á þá trú, að með ráðherra- 
fjölguninni 1916 hafi verið skift um 
til betra stjórnarfyrirkomulags en áður 
var?

pessi 6 ára reynsla sýnir þvert á móti 
liið gagnstæða; og jeg er um engan hlut 
vissari en þann, að allur þorri hugsandi 
kjósenda sje nú kominn á þá skoðun, 
vegna reynslunnar, að full ástæða sje 
til fækkunar á ráðherrum, og muni þvi 
hiklaust svara öllum framantöldum 
spurningum neitandi. Enda sje jeg 
hvergi þær framfarir, sem vænta hefði 
mátt eftir, ef þetta hefði verið af rjett- 
mætum ástæðum gert.

Ráðherrafjölgunin átti að skapa meira 
víðsýni, festu og kraft í stjómina, og 
þar af leiðandi að gera hana færari um 
að gegna störfum sínum með dugnaði 
og meiri fyrirhyggju en áður var.

En hver hefir nú reyndin orðið?
Afleiðingarnar af þessari tilbreytni 

urðu miklu meiri sundrung en áður og 
sivaxandi ringulreið og samvinnuleysi, 
bæði meðal stjórnarinnar sjálfrar og 
þingsins. pað má segja líkt um þriggja- 
mannastjórnina og stendur í gamla 
Balle um heiðingjana: „peir dýrkuðu 
marga hjáguði, en vissu ekki til hverra 
af þeim þeir skyldu snúa sjer með viss- 
astri von um hjálp og aðstoð.“ Stjómin 
hverfur frá einu flokksbrotinu til ann- 
ars, án þess að hafa vissa von um stuðn- 
ing hjá nokkrum þeirra. Hún er nú að 
verða að leiksoppi í höndum fleiri og 
færri smá-flokksbrota, sem sum eiga 
mjög lítinn tilverurjett. pó hefir þetta 
máttleysi stjórnarinnar aldrei farið eins 
um þverbak og nú; var þá þetta stjórn- 
arfyrirkomulags-fargan svo langt kom- 
ið, að hæstv. forsrh. (SE) gat ekki á 
síðasta þingi myndað stjórn úr þinginu 
sjálfu, heldur neyddist til, eftir langt 
þref og þóf, að taka utanþingsmenn i 
stjórnina. Sjálfsagt varð þetta vegna 
þess, að hann fjekk ekkert samkomu- 
lag um ráðherraefni úr þeim þingflokki, 
eða flokksbroti, sem þó þóttist styðja 
hann. Sýnir þetta betur en nokkuð ann- 
að máttleysi og fylgisleysi stjórnar 
vorrar.

Fjarri fer því, að jeg með þessum um- 
mælum mínum vilji áfellast hæstv. fors- 
rh. (SE), eða þá heiðursmenn, sem síð- 
an 1916 hafa setið í þriggjamanna- 
stjórninni, en hitt er vist, að hjá jafn- 
fámennri þjóð og við erum er miklu 
hægra að fá einn duglegan og vitran 
mann í stjómina en þrjá, og eins hitt, 
að það verður affarasælla að hafa einn 
duglegan og góðan mann í stjórninni 
en 3 meiri eða minni liðljettinga; en á 
því er því meiri hætta, sem þingið er
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í fleiri brotum og því enginn ráðandi 
meiri hluti til.

Og eitt er víst, að á þessum allra sið- 
ustu og verstu tímum stórhrakar virð- 
ingu þings og stjórnar í almenningsálit- 
inu, og á þessu þingi hafa gerst þeir 
atburðir í stjórninni, sem drjúgum 
hljóta að auka á þetta virðingarleysi, 
atburðir, sem jafnframt því að hneyksla 
hvern alvarlega hugsandi mann hafa 
leitt i ljós ótrúlegan ókunnugleik meiri 
hluta stjórnarinnar á sinum eigin verka- 
hring. (Forsrh. SE: Hvaða fyrirbrigði 
eða atburðir?). Jeg á við húsaleigu- 
hneyksli fjármálaráðherrans, svo jeg 
nefni það berum orðum. Slík fyrirbrigði 
geta, eftir hlutarins eðli, naumast komið 
fyrir hjá einmenningsstjórn, enda er 
ábyrgðartilfinningin þar meiri og óskift- 
ari en þegar fleiri fara með völdin og 
hver ýtir frá sjer á annan, með skírskot- 
un til þess, að þetta eða annað heyri 
undir verkahring hins.

Svipað er að segja um þingafjölgun- 
ina. Reynslan er þar að vísu styttri. En 
kostir hennar hafa reynst miklu minni 
en við var búist. pað var gert ráð fyrir 
miklu styttri þingum með árlegu þing- 
haldi og því tiltölulega litlum kostnað- 
arauka. Sömuleiðis var gert ráð fyrir 
miklu meira og. nánara eftirliti með 
stjórninni, áthöfnum hennar og ráða- 
breytni, sem hlyti að gera stjórnina 
miklu athugasamari um sinn gang. En 
hvorugt af þessu hefir ræst. Hitt hefir 
aftur á móti komið í ljós, að málin hafa 
eigi verið eins vel undirbúin af stjórn- 
inni og áður, og kemur það auðvitað 
til af þeirri einföldu ástæðu, að stjórn- 
inni vinst minni tími til undirbúnings 
þeim, þegar þing eru á hverju ári, þó 
aldrei hafi keyrt um þverbak í því efni 
eins og um frumvörp stjórnarinnar að

þessu sinni, sem af flestum virðast talin 
lítt hugsuð flaustursverk, sem þingið 
verður að kasta í pappírskörfuna. Laga- 
smíð þingsins hefir og síst farið fram, 
sem naumast er við að búast, þar sem 
samvinnan við stjómina er jafnlítil. 
Mikill hluti hvers þings gengur í það, 
að lagfæra og fella úr gildi lög frá ár- 
inu áður.

pess er jeg líka fullviss, að kjósend- 
ur myndu þakka sinum sæla fyrir það, 
ef þingum og ráðherrum yrði fækkað, 
því að svo mun mörgum finnast, sem 
miklu meira beri á stórauknum kostnaði 
við þetta en verulegri framför í stjóra 
og löggjöf rikisins. Jeg vil benda á það, 
að talin hefir verið ástæða móti þinga- 
fækkun, að þau myndu eftir sem áður 
verða háð á hverju ári, og benda menn 
þar til reynslu annars áratugs 20. ald- 
arinnar. En það er aðgætandi, að öll 
aukaþingin frá 1912—1920 voru kölluð 
saman vegna breytinga á stjómar- 
skránni og fullveldisstofnunarinnar, 
nema aðeins eitt þingið, 1916, sem háð 
var vegna ófriðarráðstafana. Og þá 
munu menn yfirleitt hafa litið svo á, að 
f jölgun ráðherranna væri sem hver önn- 
ur ófriðarráðstöfun, sem gerð væri til 
bráðabirgða.

Að endingu vil jeg taka það fram, að 
það skiftir minna máli, hvernig stjóm- 
arskipunarlög í stjórnfrjálsu landi eru, 
heldur en hitt, hvernig framkvæmd 
þeirra i stjórn og löggjöf er af hendi 
leyst. En eins afkastamiklir og vjer Is- 
lendingar erum í lagasmiðinni, eins ó- 
sýnt er oss um að hlýða lögum vorum. 
Enda má ekki ætlast til, að í því laga- 
moldviðri, sem nú er, geti menn áttað 
sig á, hvað lög eru eða ekki. En sú er 
reynslan, að löghlýðnin minkar eftir því 
sem lögunum fjölgar. Rómverjar, sem
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að stjórnvisku stóðu samtíðarmönnum 
sínum flestum framar, sögðu: pví fleiri 
lög, því verra stjórnarfar.

Yjer eruin að vísu komnir of skamt 
inn á fullveldisbrautina, til þess að nokk- 
uð verði ineð vissu uni það sagt, hvernig 
oss muni í framtíðinni farnast fram- 
kvæmd þeirra hugsjóna, sem fullveldis- 
sáttmálinn og dilkur hans, stjórnarskrá- 
in, eru bygð á. En það hika jeg ekki 
við að fullyrða, að enn eru of litlar lík- 
ur, auk heldur reynsla, fengin fyrir því, 
að fullveldið muni fyrst um sinn verða 
þjóð vorri til þess þrifnaðar og frama, 
sem allir að sjálfsögðu bjuggust við í 
fvrstu. En öll vonbrigði um það eru 
sjálfra vor sök, en frá þeim ósköpum 
ætti hver góður Islendingur að biðja 
guð að varðveita þjóð sína.

Jón Baldvinsson: Jeg hefi, bæði við 
1. umræðu og fyrri hluta þessarar umr„ 
lýst afstöðu minni til frv. og brtt., og 
þarf ekki að gera það aftur. En það, sem 
fær mig til að standa upp að þessu sinni, 
er eitt atriði i ræðu hv. 3. þm. Reykv. 
(Jp). Hann talaði fyrst fastlega með 
frv. liv. 1. þm. Skagf. (MG), en lagðist 
aftur á móti gegn brtt. hv. þm. Str. 
(MP), en svo fór að lokum, að eigi var 
annað að hevra en að hann myndi neyð- 
ast til að greiða atkvæði á móti þessu 
öllu. Sjerstaklega talaði hann um þá 
breytingu, að þurfamönnum væri ætlað- 
ur kosningarrjettur. þótti honum það 
með öllu óhafandi, og lýsti því svo, að 
með því væri verið að gera tilraun til 
að kollvarpa núverandi þjóðf jelagsfyrir- 
komulagi, og var aðalsönnun fyrir því, 
að svo væri, i þvi fólgin, að jeg væri 
þessari breytingu hlyntur. Hv. þm. (JJ?) 
vildi m. ö. o. nota mig sem nokkurs- 
konar grýlu á hv. deild. Hefir þó sami

hv. þm. stundum ekki veigrað sjer við 
að greiða atkvæði á sama hátt og jeg, 
þegar t. d. um stórar framkvæmdir hef- 
ir veiið að ræða, og eins og mjer skilst, 
að hann lika muni gera i þessu máli.

Annars skil jeg ekki í þvi, að hið háa 
Alþingi þurfi svo nijög að óttast þetta 
ákvæði. Fvrir þingið 1921 kom frv. frá 
bæjarstjórn Rvíkur um breytingar á 
kosningalögunm, og var þar m. a. gert 
ráð fyrir, að þurfamenn yrðu ekki úti- 
lokaðir frá að kjósa. Frv. tók raunar 
nokkruin breytingum í Nd., en var saml 
sem áður samþykt þar og afgreitt sem 
kosningalög fyrir alt landið. petta sýnir, 
að Nd. hræddist þá ekki mikið þetta 
ákvæði, enda skiljanlegt, þar sem þingið 
hefir samþykt breytingar á fátækralög- 
ununi, sem gengu í sömu átt. En fróð- 
legt er að vita það, að hv. 3. þm. Reykv. 
(Jp) var einmitt einn af flm. þessa frv., 
sem jeg gat um.

það sýnir sig nú sjálft, að í raun og 
veru getur þetta aðeins haft hverfandi 
lítil áhrif á kosningarnar. Ef við áætl- 
um, að hjer sjeu ca. 40 þús. kjósendur, 
sem láta mun nærri, sjer maður fljótt, 
hversu sáralitlu það munar, þó bætt sje 
við sem svarar 1—3 þús. kjósendum. 
Jeg skil því ekki, hvers vegna þessi hv. 
þm. legst svo fast á móti breytingunni, 
nema þá að það sje ánægjan af því að 
útiloka þessi olnbogabörnlífsinsfráþátt- 
töku í opinberum málum. þessir menn 
þurfa þó hvorki að vera í sjálfu sje verri 
menn nje ógáfaðri en aðrir, þó að þeir 
fyrir óhöpp eða vanheilsu hafi orðið 
miður færir til þess að bjargast áfram, 
enda eru þeir það ekki. pað er að minsta 
kosti full ástæða til þess að rýma þessu 
ákvæði úr stjórnarskránni, og varla 
vansalaust að hafa það þar lengur. En 
ef til vill þarf heldur ekki stjórnarskrár-
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fareytingu til að kippa þvi i lag, heldur 
aðeins víðtækari breytingar á fátækra- 
lögunum. Að þetta þurfi að hneyksla 
nokkurn mann, er ekki auðvelt að sjá. 
Hitt er sýnilegt, að í þessu máli er hv. 
3. þm. Reykv. (JJ?) aðeins fulltrúi fyrir, 
eða rjettara sagt hljóðpípa nokkurra 
hjartveikra reykvískra sálna. En sje 
þetta árás á stjórnarfyrirkomulag lands- 
ins eða stjórnarskrárbrot, þá er því 
að svara, að Alþingi hefir þá gert sig 
sekt í því áður með breytingum á fá- 
tækralögunum. petta svar vil jeg láta 
nægja að þessu sinni.

Frsm. (Magnús Guðmundsson): Jeg 
skal reyna að lengja ekki umræðurnar 
mikið frá þvi, sem komið er, enda eru 
þær, satt að segja, famar að verða nokk- 
uð þreytandi. En jeg vildi þó benda á, 
af því sumum hv. þm. virðist það ekki 
enn ljóst, að það, sem farið er fram á 
með frv., er aðeins það, að ekki verði 
lögfest í stjórnarskránni, að þing skuli 
haldið árlega, eða hvað margir ráðherr- 
ar skuli vera. Og ástæður mínar fyrir 
þessu eru þær, að jeg tel óráðlegt og 
í alla staði óheppilegt, að stjórnarskrár- 
breytingar skuli þurfa við í hvert sinn, 
sém þessu þarf að breyta. Og þó menn 
annars telji ekki viturlegt að strjála 
þingin eða fækka ráðherrum, ættu þó 
allir að geta orðið sammála um það, að 
nema ákvæðið burt út stjórnarskránni, 
þar sem nú stendur svo á, að það þarf 
ekki að hafa neinar nýjar kosningar í 
för með sjer. Á næsta þingi má svo 
ókveða með lögum, hvemig þessu skuli 
■ aga framvegis, hvort einn eða fleiri ráð- 
herrar skuli vera eða strjála skuli þing- 
in. Um annað en þetta er ekki að ræða. 
Jeg hins vegar dreg enga dul á það, að 
okkur nægi að hafa einn ráðherra og

Alþt. 1923, C. (35. löggjafarþing).

þing annaðhvert ár, og tel mig hafa fært 
talsverð rök fyrir því í framsöguræðu 
minni.

pá vil jeg í fám orðum snúa mjer að 
nokkrum ummælum sumra háttv. þm., 
sem hafa gefið mjer ástæðu til andmæla. 
Ekki finst mjer, að það geti verið þungt 
á metunum í þessu sambandi, að erfitt 
sje að halda uppi stjórnarstörfum, þeg- 
ar einn ráðherra sje, er hann verður 
að fara utan. En hv. þm. A.-Sk. (porl- 
J) vildi gera mikið úr þessu. En þetta 
kom oft fyrir áður, og olli ekki vand- 
ræðum. pað er líka svo komið, að hægt 
er daglega að setja sig í samband við ráð- 
herrann og leita álits hans, bæði er hann 
er kominn til útlanda og eins á leiðinni. 
Hefir það ekki verið sparað, jafnvel þó 
ráðherrarnir hafi verið 3, að sendast á 
leyniskeytum. Mjer kemur þó kynlegast 
fyrir sjónir, að hæstv. forsrh. skuli telja 
þetta ógeming, þar sem hann þó hefir 
verið einn ráðherra, án þess að vitað 
sje, að stjórnarstörfin hafi farið i ólestri 
meðan hann var utan. pá er því enn 
haldið fram, að jeg hafi gert lítið úr 
sparnaðinum með þessu frv. En jeg hefi 
cnn ekki látið í ljós neina skoðun um 
það, hvort sparnaðurinn yrði lítill eða 
mikill. Hitt hefir mjer talist til, að hann 
mundi nema um 10 þús. kr. á ári, og 
getur þá hver og einn dæmt um það 
út frá eigin brjósti, hvort sú upphæð 
eigi það skilið, að tillit sje tekið til henn- 
ar eða ekki.

pá er ein mótbáran gegn frv. mínu 
sú, að ýmsir nýir málaflokkar hafi 
komið til sögunnar á siðari árum og 
starf ráðherranna þar af leiðandi vaxið 
mikið. í þessu sambandi var aðallega 
minst á utanrikismálin og vatnamálin. 
Eitthvað kann að vera satt i því, að ut- 
anrikismálin hafi aukist við það, að við

26
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fengum fullveldið, en tæplega þó eins 
mikið og gert hefir verið orð á; að 
minsta kosti voru þau til áður, og 
stjórnin mun oftast hafa verið spurð 
um álit sitt og verið að einhverju leyti 
með i ráðum, þegar um samninga var 
að ræða, sem Island snertu. Og hvað 
vatnamálin snertir, þá er mjer ókunn- 
ugt um það, að stjórnin þurfi að leggja 
mikið á sig þeirra vegna, og veit jeg 
ekki til. að hún hafi gert annað i þeim 
en að leggja fyrir þingið, ár frá ári, frv. 
til vatnalaga, lítið breytt, og er það núna 
í 5. skiftið, sem það hefir verið gert. 
Og um landsverslunina er það að segja, 
að jeg veit ekki betur en forstjóri henn- 
ar hafi allan veg og vanda af henni og 
stjórnin leggi þar fátt til málanna. — 
Líkt er því varið um strandferðirnar. 
pað er heldur ekki ný saga. pær kunna 
að hafa aukist eitthvað hin síðari árin, 
en tæpast svo, að nokkru verulegu nemi,

Frá „teoretisku“ sjónarmiði er það 
auðvitað rjett, að lagaundirbúningurinn 
verður betri, ef þrír ráðherrar eru, held- 
ur en aðeins einn. En því þá ekki eins 
að hafa ráðherrana tiu? Og í rauninni 
er engin trygging fengin fyrir betri laga- 
smíð, þó þrír ráðherrar sjeu, heldur en 
ef einn er, sem hefir til aðstoðar menn, 
sem þekkingu hafa á þeim málum, sem 
fvrir liggja. Hitt er viðurkent, að einn 
ráðherra hefir annríkt meðan á þingi 
stendur, en væri það óhugsandi, að 
starfsmaður úr stjómarráðinu gæti 
mætt fyrir hann í þinginu og gefið upp- 
lýsingar og svarað væntanlegum fyrir- 
spurnum ?

]?á sagði hv. þm. A.-Sk. (porlJ), að ef 
einn sýslumaður gæti ekki annað tveim 
sýslum, þá væru enn minni líkindi til 
þess, að einn ráðherra gæti staðið straum 
af öllu því, sem væri verksvið stjórnar-

innar. En því vil jeg svara svo, að í 
sjálfu sjer tel jeg vafalaust, að 1 sýslu- 
inaður mundi vel geta annað starfinu 
sjálfu í tveim sýslum, ef það væru ekki 
samgönguvandræðin og aðrir örðug- 
leifear slikir, sem hömluðu því. Deilan 
í því falli er þá sú, hvort sparnaðurinn 
við það mundi vega á móti þeim óþæg- 
indum, er menn hefðu af því. Og jeg 
þykist geta sýnt fram á það með skýr- 
um rökum, að sparnaðurinn við slíka 
breytingu yrði harla lítill og alls ekki 
sambærilegur við þau óþægindi, sem af 
því fyrirkomulagi mundi leiða. Má vel 
vera, að jeg fái tækifæri til að fara 
frekar út í það síðar, ef málið kemur 
aftur fyrir háttv. deild.

Hv. þm. A.-Sk. (porlJ) hjelt það, að 
af því að flokksbrotin væru nú 3, 
mundi vera enn þá erfiðara en áður að 
koma sjer saman um einn ráðherra, og 
nefndi til dæmis árin 1909 og 1913. En 
jeg man ekki betur en að þá hafi ein- 
mitt verið aðeins um tvo flokka að 
ræða og annar þeirra ákveðinn meiri 
hluta flokkur, að minsta kosti i annað 
skiftið, svo að þessi ár sanna ekkert. 
pað sýnir ekkert nema það, að altaf get- 
ur orðið sundrung út af þessu efni. 
Hins vegar hefir aldrei farið svo, að 
ekki hafi verið unt að koma upp ein- 
hverri stjórn.

Jeg er annars búinn að gleyma 
flestu því, sem jeg ætlaði að svara, frá 
því að málið var síðast rætt hjer, og skal 
því sleppa því. pó minnir mig, að hv. 
þm. Dala. (BJ) hafi verið að tala um 
kostnaðinn við þessa stjómarskrár- 
breytingu og reiknast hann eitthvað um 
2 milj., þar sem hann gerði ráð fyrir 
því, að 5 sinnum yrði kosið og f jeð stæði 
á vöxtum í 15 ár. En þegar svona langt 
þarf að seilast eftir röksemdum móti
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breytingunum, munu þær, eins og jeg 
vissi reyndar, ekki liggja alveg á lausu. 
Sami hv. þm. (BJ) sagði einnig, að þess- 
ar tíðu stjómarskrárbreytingar væru 
óhæfar, og ekki væri t. d. altaf verið að 
krassa í magna charta libertatis. En þar 
er nú óliku saman að jafna. par er 
ekki verið að ákveða neitt um ráðherra- 
fjölda og þingafjölda. Hæstv. forsrh. (S- 
E) og hv. þm. Str. (MP) voru mjög 
reiðir yfir því, hver í sínu lagi, að jeg 
hefði kallað þá samflokksmenn — og 
þeir um það. pessi síðastnefndi hv. þm. 
(MP) var hka eitthvað að tala um það, 
að jeg mundi vera að fara „yfir til Tím- 
ans“. Hann um það líka, hvað hann seg- 
ir um það, jeg þarf ekki að svara því, 
en kunnugir munu þó vita, að hann 
sjálfur sje alt eins nærri því heygarðs- 
horni og jeg.

Jeg skal svo ljúka máli mínu á því 
að segja hæstv. forsrh. (SE) það, að 
þrátt fyrir öll orð hans og spádóma er 
jeg ekki minstu vitund hræddur við það, 
að hleypa þessum breytingum minum 
út til kjósendanna, og það alveg eins, þó 
þessi heilaga þrenning, hæstv. forsrh. 
(SE), hv. þm. Dala. (BJ) og hv. þm. 
Str. (MP) hafi talað og tali á móti 
þeim. Jeg er viss um það, að ef breyt- 
ingarnar yrðu samþyktar nú, yrðu þær 
einnig samþyktar á næsta þingi.

Forsætisráðherra (SE): Jeg spáði því, 
þegar þetta mál kom hjer á dagskrá, að 
það mundi ekki ganga i gegnum þessa 
hv. deild þegjandi og hljóðalaust. pessi 
spádómur er nú þegar tekinn að rætast. 
Jeg skal svo víkja stuttlega að nokkr- 
um atriðum, sem nú hafa komið fram. 
þar sem einn háttv. þm. sagði, að nú 
væri fenginn 6 ára reynslutími fyrir ráð- 
herrafjölguninni, og sú reynsla benti til

þess, að betra væri að hafa einn ráð- 
herra, eins og áður var, skal jeg benda 
á það, að mjög erfitt er að gera þenn- 
an samanburð, af því tímarnir nú og 
þá eru alls ekki sambærilegir. Viðfangs- 
efnin eru nú öll önnur en áður, og svo 
margfalt flóknari. Sami hv. þm. (SSt) 
sagði það, að undirbúningur laga hefði 
orðið lakari með ráðherrafjölguninni. 
petta er alveg gripið úr lausu lofti. 
Stjfrv. eru engu síður vel undirbúin nú 
en áður, enda hefir stjórnin, ef hún vill, 
tök á meiri kunnáttumönnum i ýms- 
um málum en áður var, og hafa fyrver- 
andi stjórnir mjög notið aðstoðar þeirra. 
Að þvi er snertir frumvörpin, þá fæ jeg 
ekki betur sjeð en undirbúningur þeirra 
sje yfir höfuð mjög ítarlegur, og vil jeg 
í því sambandi benda á sparnaðarfrv. 
stjórnarinnar. Annað mál er það, þó hv. 
þm. (SSt), sem annars lofsyngur sparn- 
aðinn með vörunum, sundli, þegar hann 
horfir framan í jafnmikinn sparnað og 
hjer er á ferðinni. pað er ekki altaf ver- 
ið að stinga upp á að leggja niður 9 
hálaunuð embætti. Og í stað þess að 
gleðjast yfir þessu stendúr háttv. þm. 
með hendurnar blóðugar upp undir axl- 
ir við slátrun á hinum mikilfenglega 
sparnaði. En þjóðin, hún græðir ekkert 
á því, þótt fagurlega sje talað um sparn- 
aðinn, ef jafnan er tekið fyrir kverkar 
honum, þegar hann kemur fram í fullri 
alvöru.

Sami hv. þm. (SSt) mintist á það, að 
stjórnin væri eins og leiksoppur milli 
flokksbrotanna. Jeg veit ekki betur en 
stjórnin fari alveg sínar götur, og svo 
hefir mjer heyrst hljóðið, að allmörg- 
um finnist stjórnin fara um of sínar 
eigin leiðir. Hv. þm. færði það lika sem 
dæmi upp á máttleysi stjórnarinnar, að 
tekinn hefði verið ráðherra utar. þings.
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Jeg hefi aldreí heyrt kvartað um þetta 
fyr. Að ininsta kosti hefir þessi hv. þm. 
ekki átalið þetta, meðan hann studdi 
stjórn, þar sem sjálfur stjórnarformað- 
urinn var utanþingsmaður. petta sýnir 
samræmið í orðum þessa hv. þm. Hann 
notaði einnig tækifærið til þess að 
koina því að, hvað virðingin fyrir þing- 
inu færi þverrandi hjá þjóðinni. En jeg 
verð ákveðið að mótmæla þessum til- 
raunum til þess að troða því inn í með- 
vitund manna, hvað þingið sje lítil- 
fjörlegt. Jeg held, að okkar þing sje í 
alla staði mjög heiðarlegt þing, og að- 
eins það er nóg til þess, að þjóðin mætti 
hera virðingu fyrir því. Annars er þing- 
ið vfirleitt mvnd af þjóðinni, og ef hinn 
harði dómur hv. þm. (SSt) væri rjettur, 
þá væri nærri höggvið þjóðinni sjálfri. 
Annars er það orðinn hálfgerður móð- 
ur að tala illa um þingið.

Jeg get svo lokið máli mínu, alveg 
eins og hv. 1. þm. Skagf. (MG), með þeim 
ummælum, að jeg er sannfærður um, 
að ef málið er skýrt frá háðum hliðum, 
þá mundi dómur þjóðarinnar verða 
mín inegin.

Magnús Pjetursson: Mjer þykir leið- 
inlegt, að jeg sje ekki hjer inni háttv. 
3. þm. Reykv. (Jp), sem aðallega gerði 
það að verkum, að jeg þarf að taka til 
máls. J?ví hann var eiginlega sá eini, 
sem dálítið reyndi að andmæla till. mín- 
um. Jeg ætla því að gera dálitla athuga- 
semd við ræðu háttv. þm. S.-p. (IngB), 
þar sem hann talaði um, að ekki hefði 
verið nægur tími til að athuga till. En 
þar sem deildin hafði svo mikið við 
málið að setja það í sjerstaka nefnd, 
var það auðvitað til þess, að það yrði 
betur athugað heldur en önnur mál, 
sem látin eru til fastanefnda. Hv. deild

hafði því með nefndarkosningunni sjer- 
staklega fyrirskipað nákvæma athugun. 
pessi ástæða er því ekki frambærileg. 

pá kem jeg að háttv. 3. þm. Reykv.
(Jp), og kemst jeg ekki hjá því að 
svara honum nokkru. Hann byrjaði á 
því að greina í sundur atriði brtt. minn- 
ar; taldi hann sum þeirra stefnumál, 
en önnur aðeins skipulagsatriði.

Hann taldi það stefnumál að láta þá, 
sem komist hafa í skuld fyrir þeginn 
sveitaistyrk, fá kosningarrjett, og einnig 
það að hafa einskift þing, en afnám 
landskjörinna þingmanna væri aftur á 
móti skipulagsatriði.

En þessi skilgreining hans er ekki 
rjett. Afnám landskjörinna þingmanna 
er stefnumál. pað kernur til af því, að 
þessir menn eru ekki að öllu leyti kosn- 
ir af þeim sömu mönnum, sem þjóð- 
kjörnu þingmennirnir eru kosnir af, — 
aldurstakmarkið er annað. Hins vegar 
er það skipulagsatriði, hvort þingið er 
óskift eða tviskift, einungis ef þeir þing- 
menn, sem þar sitja, eru kosnir af sömu 
kjósendum. Sú skifting áhrærir aðeins 
vinnubrögð þingsins. Hv. þm. A.-Sk. 
(porlJ) skildi þetta rjett. Hann gat þess 
i ræðu sinni, að mjög hefðu verið skift- 
ar skoðanir um það hjá nefndinni, 
hvernig þingmenn skyldu kosnir, og að 
þetta fyrirkomulag, sem orðið hefði of- 
an á, væri bræðingur. I nefndinni mætt- 
ust sem sje tvær stefnur. Onnur var að 
hafa aðra deildina skipaða eingöngu 
þingmönnum, sem kosnir væru sjerstak- 
lega, á líkan hátt og landskjörnir þm. 
nú, en hin, að þingmenn allir væru kosn- 
ir af sömu kjósendum og með sama fyr- 
irkómulagi. Og úr þessum andstæðum 
skapaðist svo það viðrini, sem deilda- 
skipunin nú er. Mjer hefir nú heyrst oft 
og einatt á hv. þm., að þeim fyndist, að
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ekki veitt af, að vinnubrögð þingsins 
bötnuðu eitthvað. En auðsætt er það, að 
mikið mundi það flýta fyrir störfum 
þingsins, að það væri óskift. Nú er það 
svo, að Ed. hefir lítið að starfa fram 
eftir öllu þingi. peir kraftar, sem þar 
eru, liggja ónotaðir. Hv. þm. hafa lika 
ósjálfrátt fundið þetta og hneigst að því 
fyrirkomulagi, sem hjer er farið fram 
á. Á það bendir skipun samvinnunefnd- 
anna, sem hafa verið skipaðar, þegar 
stórmál hafa verið á ferðinni, til þess að 
flýta þeim og undirbúa þau betur. Hefir 
og reynst svo, að málin hafa orðið fljót- 
ar afgreidd, þegar svo hefir verið að 
farið.

L’m það, hvort telja skuli það stefnu- 
mál, að þeir, sem þegið hafa af sveit, 
skuli hafa kosningarrjett eða ekki, má 
deila. Má vera, að rjett sje að kalla það 
svo, en víst er þó, að margar eru skoð- 
anirnar um það, hve langt skuli gengið 
hjer. Stefnurnar eru því hjer nokkuð 
margar, eins og löggjöf undanfarinna 
ára ber ljósastan vott um.

Jeg játa, að það er rjett, að sumir 
hafa orðið þurfandi sveitarstyrks vegna 
ónytjungsháttar eða annara sjálfskapar- 
víta, en jeg hygg, að fáir hv. þm. sjeu 
þeirrar skoðunar, að rjett sje að refsa 
99 rjettlátum einungis til þess að geta 
hegnt þessum eina rangláta. Jeg að 
minsta kosti kýs heldur, að hann sleppi.

pá hefi jeg mótmælt því í ræðu hv. 
þm. (Jp), sem hafði við nokkur rök að 
styðjast. En heldur sýndist það bera vott 
um, að hv. þm. hefði ekki of mikið af 
rökunum, er hann greip til þess að vara 
menn við að samþykkja till. mínar sök- 
um þess, að nú væri jeg í leiðtogi með 
þeim mönnum, er kollvarpa vildu nú- 
verandi þjóðfjelagsskipulagi. pað má 
yel vera, að þessir menn fylgi brtt. mín-

um. En það er ekkert athugavert. Hafa 
enda fjöldamargar brtt. þessara manna 
verið teknar inn í löggjöf annara þjóða 
og gefist vel. J?að mun því reynast harla 
áhrifalítið, þótt hv. þm. hrópi: „Varið 
vkkur að fylgja till. hans, jafnaðarmenn- 
irnir fylgja honum!“ Hjer er gerð til- 
raun til þess að hræða hv. þm. eins og 
óvita börn. Mun og hv. þm. kunnugt, 
að þessari till. mínar eru ekki nýjar hjer, 
'og að áður stóðu að þeim menn, sem 
voru engir stórbyltingaforkólfar. Mun 
það og sönnu næst, að brtt. mínar 
mundu ekki valda neinum stórbylting- 
um í íslensku þjóðskipulagi, þótt sam- 
þyktar yrðu.

pá nrátti skilja það á hv. 3. þm. Reykv. 
(Jp), að hv. 2. þm. Reykv. (JB) mundi 
vera eini fylgismaður minn í þessu máli. 
En jeg get sagt þessum hv. þm. (Jp) 
það, að hann rennir ekki grun í, hve 
margir það eru, bæði utan þings og 
innan, og þar á meðal eru hans eigin 
flokksmenn, sem aðhyllast brtt. mínar 
og hafa samúð með þeim, hvemig svo 
sem um þær kann að fara að þessu sinni 
við atkvgr,

pá vildi hv. þm. láta skiljast, að jeg 
hefði aulýst eftir öðrum brtt. á stjóm- 
arskránni, sökum þess, að jeg mundi 
hafa fundið, hve vanhugsaðar till. mínar 
voru. Jeg gat þess aðeins, að verið gæti, 
að aðrar till. kæmu fram viðvíkjandi 
þessu. Hugsa jeg, að hv. þm. alment líti 
ekki svo stórt á sig, að þeir geti ekki 
ímyndað sjer, að eitthvað geti komið 
betra en þeir sjálfir hafa fram að færa. 
Jeg að minsta kosti hefi aldrei haft svo 
stóra hugmynd um sjálfan mig, að jeg 
teldi mig neina „alvisku“ í þingmu.

En þess er j eg f ullviss, að innan skamms 
munu koma fram háværar raddir um 
að taka upp þetta skipulag, sem í mín-
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um till. felst. Mun það þykja meiri 
sparnaður og hagkvæmara en að halda 
þing aðeins annaðhvert ár, þótt einhver 
sparnaður kynni að því að verða. Er 
þetta fyrirkomulag, að hafa þingið tví- 
skift, orðið úrelt, og er full ástæða til 
að athuga, hvernig reynist að hafa óskift 
þing, eins og þau nýju ríki, er risið hafa 
upp eftir striðið, hafa. pau hafa flest 
annaðhvort óskift þing, eða þá að önnur 
deildin hefir aðeins frestandi neitunar- 
vald (vetó) um nokkurn tíma.

Hv. þm. A.-Sk. (porlJ) vildi finna 
brtt. mínum það til foráttu, að við þær 
myndi þjóðin skiftast í flokka og verða 
hörð barátta með og móti. Jeg held, að 
ef svo reyndist, þá mættu þær teljast 
góður gestur. pað væri heilnæmt að fá 
einu sinni hreinar línur, og málið væri 
vel til þess fallið, að menn skiftust i 
flokka um það. Væri það miklu betra 
en að búa við þann bræðing, sem nú er 
i þessu máli. Hv. frsm. (M(i) sagði, að 
í brtt. sinni fælist ekki annað en það, 
að það skyldi ekki verða lögfest í stjskr., 
að þing skyldi haldið á hverju ári. En 
þá er það eðlilegast, að hv. þm. samein- 
ist um mína till., því að hún gerir þegar 
á nsésta þingi mögulegt að ákveða þing 
aðeins annaðhvert ár.

Hann sagði, að jeg hefði orðið reiður 
af þvi, að hann bendlaði mig við hæstv. 
forsrh. í þessu máli. pað var ekki rjett. 
En hafi jeg reiðst, var það sökum þess, 
a& hann brigslaði mjer um það, að mjer 
hefði verið sigað fram til að koma með 
brtt. minar.

L’m það, að jeg muni í nánu sambandi 
við Tímaflokkinn ásamt fleirum, sem nú 
mun haft í hámælum innan klíku þeirr- 
ar, sem hann reynir að halda saman af 
alveg sjerstökum orsökum, skal jeg ekk- 
ert segja. Nægir að brosa að því. Heldur

ekki skal jeg hjer á þessum stað fara út 
í samanburð á því, hvor okkar hafi verið 
meira á vegum þess flokks. Til þess 
þyrfti jeg að rekja tildrögin til næst- 
siðustu stjórnarskifta, þegar hv. þm. 
(MG) varð ráðherra fyrir aðstoð Fram- 
sóknarmanna, eða sumra þeirra. Um 
jafnóljúffengt efni og það stjórnarbaks 
er ekki vert að ræða að sinni. Mun það 
sannast, að þótt hv. þm. felli nú brtt. 
mínar, móti röddum samvisku sinnar, 
þá mun síðar svo fara, að á þær mun 
fallist, og mun þá hægt að segja með 
jafnmiklum rjetti, að þjóðin eigi upp- 
tökin að þeim, eins og nú er sagt um 
hrtt. hv. 1. þm. Skagf. (MG).

Jón porláksson: Sárfá orð. pað er 
enginn ágreiningur milli mín og hv. þm. 
Str. (MP) um þetta landskjör hjer. par 
sem aðeins eru kosnir 6 þingmenn með 
sjerstökum kosningarrjetti, af 42 þm., 
sem þingið skipa, þá er auðvitað, að um 
ekkert stefnumál er að ræða, hvort þess- 
um mönnum er haldið eða ekki. En að 
hafa óskift þing og viðtækan kosningar- 
rjett er stefnumál í öðrum löndum. Var 
t. d. í öll þau ár, sem jeg var erlendis, 
prentað á blaðhaus aðalmálgagns jafn- 
aðarmanna i Danmörku þessi tvö stefnu- 
skráratriði jafnaðarmanna. Og jafnað- 
armenn hafa þetta á stefnuskrá sinni í 
öllum löndum.

pað er auðvitað rangt hjá hv. þm. 
(MP), að jeg hafi ætlað að hræða þing- 
menn, en mjer þótti handhægast að hafa 
þá aðferðina að vísa einungis á, hvar 
rjett væri að skipa þessu sess. En vel 
treysti jeg mjer að mótmæla jafnt þessu 
atriði sem öðru í stefnuskrá jafnaðar- 
manna, ef jeg vildi eyða tíma þingsins 
til þess.

Hv. þm. (MP) talaði um samúðina,
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sem hann nyti í þessu máli. J?að er rjett, 
að fjölmennur hópur hjer í bænum hef- 
ir samúð með þessum brtt. hans, sem 
sje Alþýðuflokksmenn, en þær njóta 
hennar ekki hjá mjer—því jeg er íhalds- 
maður — eða þeim f lokki, sem líkar skoð- 
anir hefir á landsmálum og jeg. Sjeu 
einhverjir menn fvlgjandi þessum ný- 
mælum, sem studdu mig til þings, þá 
hafa þeir menn stutt mig vegna einhvers 
annars en þess, að þeir hafi verið mjer 
samhuga í landsmálum.

Bjarni Jónsson: Hv. 2. þm. N.-M. 
(BH) fór mörgum fögrum orðum um 
það í ræðu sinni, hversu nauðsynlegt 
það væri að fækka þingunum. Vel má 
vera, að hann hafi það álit á sjálfum 
sjer, að hann eigi lítið erindi á þing, 
en jeg álít eigi hið sama um mig.

Jeg hjó eftir því í ræðu þessa hv. þm., 
að hann taldi till. minni hl. nefndarinn- 
ar margar merkar og rjettar, en þó 
kvaðst hv. þm. eigi geta fylgt þeim. En 
hverju getur þá þessi hv. þm. fylgt, ef 
hann treystir sjer eigi til að fylgja þeim 
málum, sem hann álítur bæði merk og 
rjett? Mjer er spurn, hvort þeir hv. 
þm. munu vera margir, sem þannig vilja 
láta hið háa Alþingi ganga aftur á bak. 
þar er sagt um börn, þegar þau ganga 
aftur á bak, að þau sjeu að ganga hana 
móður sína ofan í jörðina. Og það er 
vissulega satt, að með þessari till. er 
verið að reyna að ganga Alþingi Islend- 
inga ofan í jörðina, því að með till. er 
sannarlega fært til verri vegar það, sem 
nú er. (MG: petta eru kerlingabækur). 
Verið getur, að það þyki meiri karl- 
menska að vilja eigi hafa þing nema 
annaðhverf ár, en ef við, sem erum því 
mótfallnir, erum kerlingar, þá verður 
þeim karldómi eigi alllítið hætt.

Hv. þm. A.-Sk. (porlJ) kvaðst eigi 
vilja neinar stórfeldar breytingar á 
stjórnarskránni, en vilja þó breytingar. 
Hví þá það? Er það til þess að spara 
þingtímann nú og fyrirhöfn, að verið er 
að koma fram með smákáksbreytingar 
á stjórnarskránni?

Háttv. þm. N.-lsf. (SSt) kvaðst eigi 
leggja mikið upp úr þessu nýja stjóm- 
skipulagi voru, sagði, að sjer hefði eigi 
reynst vel þessi 3 ráðherra stjóm, og 
bygði hann þennan dóm sinn á 6 ára 
reynslu fyrirkomulagsins. En hvað er 
6 ára reynsla í þessu efni ? Hvað er hægt 
að byggja á henni? Ekkert. Hv. þm. tal- 
aði um það, að stjórnirnar hefðu verið 
leiksoppur í höndum þingmanna. Jeg 
kannast alls eigi við þetta. pað hefir ein- 
mitt reynst ómögulegt að fella þessar 
stjórnir árum saman, enda þótt full 
ástæða hafi verið til. Svo fastar hafa 
þær verið í sessi. Bendir slíkt eigi til 
þess, að stjómirnar hafi verið leiksopp- 
ur þingmanna. En þó að svo hefði verið, 
þá liggur meinsemdin eigi í stjómskipu- 
laginu, heldur í skapferli þingmanna.

Hv. frsm. (MG) talaði um það, að 
útreikningur minn á kostnaði þeim, sem 
af þessari breytingu hans mundi leiða, 
væri rangur. En það er eigi rjett hjá 
hv. þm. Jeg reiknaði kostnaðinn með 
vöxtum og vaxtavöxtum og miðaði við 
timann frá því að stjórnarskráin var 
samþykt, 1919, og til ársins 1940, er 
samningurinn við Dani er útmnninn, 
og 6. og 7. gr. verða teknar út. Er því 
rjett að reikna, að fjeð standi á vöxtum 
þennan tíma, og sjá menn á þeim út- 
reikningi, hversu barnalegt er að vera að 
tala um kostnaðinn, sem sparist við það, 
að þing komi eigi saman nema annað- 
hvert ár. Enn fremur má gera ráð fyrir 
því, að altaf þurfi að halda aukaþing,
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þó að fjárlagaþing verði ekki háð nema 
annaðhvert ár. Verður það til þess, að 
spádómar fjárlaganna verða algerlega 
gerðir í blindni. Jeg heyri, að hv. form. 
fjvn. segir, að jafnauðvelt sje að spá 
fyrir 2 ár sem 1 ár. En jeg býst við, að 
alt starf hans í fjvn. mæli á móti hon- 
lim, eða finst honum eigi fullerfitt að 
spá fyrir 1 ár, þó að eigi sje verið að 
færa það upp í 2 ár?

Hv. 1. þm. Skagf. (MG) mintist á það, 
sem jeg drap á, að Englendingar væru 
eigi altaf að breyta stjórnarskrá sinni. 
peirra magna charta er látið í friði í 
lengstu lög. Sagði hv. þm„ að það kæmi 
af því, að stjórnarskrá Englendinga væri 
eigi eins nákvæm og okkar. Má í þessu 
sambandi bera saman hugarfar þjóð- 
anna. Önnur er sífelt að breyta stjórn- 
arskrá sinni, en hin lætur skynsamlega 
reynslu hæta við sína, án breytinga.

Hv. 3. þm. Reykv. (Jp) sagði það, að 
vísu í svari til annars hv. þm. en min, 
að það væru aðallega jafnaðarmenn, 
sem vildu hafa þing e i n skift. Jeg skal 
gela þess, að jeg skil eigi orðið einskift, 
nema ef vera kynni, að hann ætti við 
einskeftu, — að axarskaftið væri ekki 
nema eitt, og álit jeg það mjög til bóta 
að fækka axarsköftunum hjer á þingi. 
Annars þykir mjer trúlegast, að hv. þm. 
hafi átt við óskift þing. Jeg lít svo á, 
að rjett sje, þar sem um almennan kosn- 
ingarrjett er að ræða, að hafaóskiftþing, 
og er jeg þó enginn jafnaðarmaður, þ. 
e. a. s. að skoðunum eða flokki. Hins 
vegar álit jeg, að fátækum mönnum og 
gjaldþrota sje gert rangt til með stjóm- 
arskránni, með því að svifta þá almenn- 
um mannrjettindum, og ef nokkru þarf 
að breyta í stjórnarskránni, þá er það 
því. Er það næsta undarlegt, að menn 
vilja óðir breyta smáatr'ðum, eins og

því, hvort þingmenn komi saman ann- 
aðhvert ár eða eigi, en ganga alveg fram 
hjá höfuðatriðunum, eins og þessu 
mannrjettindaráni. pví að svifta menn 
mannrjettindum sakir fátæktar eða 
óhappa^ er alt of harðdrægt og ranglátt, 
og það furðar mig, að hjer skuli sitja 
þingmenn, sem eigi vilja sjá þetta rang- 
læti. pað, að maður verður gjaldþrota, 
orsakast eigi sjaldan af óhöppum eða 
slysi, og það með nýtustu og bestu mönn- 
um. Menn þessir hafa ef til vill goldið 
meira til ahnenningsþarfa en flestir aðr- 
ir, þeir hafa ef til vill sýnt miklu meira 
vit og atorku en aðrir, en ef þeir verða 
fyrir óhöppum eða fyrirtæki þeirra mis- 
hepnast, þá missa þeir almenn mann- 
rjettindi. Og ef maður, sem ef til vill 
er mesti dugnaðar- og gáfumaður, á 10 
börn — 10 mannsefni fyrir þjóðina — 
og getur eigi alið önn fyrir þeim öllum, 
sakir þess, að honum er það ofvaxið, 
hvað er sagt við hann? Jú, — þú færð 
ekki að njóta almennra mannrjettinda; 
þú færð ekki að kjósa á þing, fíflið þitt! 
Hvers á maður þessi að gjalda Jeg veit 
það, að höf uðmótbáran gegn því að breyta 
þessu er sú, að margir sjeu á sveitinni 
fyrir ódugnaðar sakir. pað er mikið 
rjett. En er það rjett að setja alla þessa 
menn undir sama númerið, aðeins til 
þess að geta náð sjer niðri á ónytjung- 
unum? Er það því álit mitt, að hv. þm. 
Str. (MP) hafi borgið sóma Alþingis, 
með því að koma fram með þessar till. 
sínar. Ætti aldrei að koma fram breyt- 
ing á stjómarskránni án þess, að þessar 
till. komi fram um leið. Hafaþessarkerl- 
ingabækur, að svifta menn almennum 
mannrjettindum sakir fátæktar, haldist 
öld eftir öld, vegna þess að fátæklingarn- 
ir hafa mátt sín minna í þjóðfjelögun- 
um, en eigi af því, að það sje rjettlátt.
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Jeg lit svo á, að það skifti eigi svo 
miklu máli, hvort þing er óskift eða 
eigi, en jeg efast aftur á móti um, að 
það sje rjett að fækka tölu þingmanna. 
Hins vegar tel jeg rjett, að afnema hina 
svo nefndu alþjóðkjörnu þingmenn. 
Mun það hafa verið svo, að þegar rofa 
fór fyrir frjálsræði hjer á landi, þá hafi 
menn viljað losna við hina konung- 
kjörnu þingmenn, sem voru á þingi sem 
jiokkurskonar forngripir frá hinu svarta 
myrkri miðaldanna, en að það hafi eigi 
verið auðgert að koma því fram á Al- 
þingi, nema með þvi að setja í staðinn 
svipaða grýlu, hina alþjóðkjörnu. En 
hvernig eru þessir hv. alþjóðkjömu 
komnir á þing? pað er þannig, að nokkr- 
ir menn i Reykjavik, sem teljast til ein- 
hverra flokka, koma sjer saman um að 
bjóða fram þennan og þennan mann. En 
kjósendur hafa ekkert atkvæði um það, 
hverjir settir em á þessa landskjörslista. 
Verða kjósendur því að láta sjer nægja 
að velja á milli þeirra manna, sem þess- 
ir fáu menn í Reykjavík hafa boðið 
fram. 1 rauninni væri rjettast, að kjós- 
endur fengi að velja á milli allra i land- 
inu. Væri þá gaman að sjá, hverjir yrðu 
kosnir. pvi hefir verið haldið fram, að 
þessir alþjóðkjörnu þingmenn ættu að 
vera akkeri eða stjórar, sem Alþingi 
lægi við. Kemur hjer að þvi sama sem 
oft vill verða, að þm. líta svo lítið á 
sig, að þeir álíti að þeir þurfi einhverj- 
ar hömlur á sig. En þvi fer svo fjarri 
að þessir alþjóðkjörnu þm. sjeu nokkr- 
ir stjórar í þessu efni. Sumir þessara 
manna eru hreinustu byltingamenn, en 
einstaka íhaldsmaður. En venjulega eru 
þessir menn þeir, sem lengst fara í flest- 
um efnum. En það er eigi fyrir aftur- 
haldsmenn að bjóðá sig fram til þing- 
setu. pað eru ekki stjórar, sem Alþingi

Alþt. 1923, C. (35. löggjafarþing).

vantar, en það vantar vind í seglin og 
stýri, sem óhætt er að treysta á, þó að 
særinn ýfist. Auk þess er það dýr skemt- 
un að stofna til kosninga 3 manna um 
land alt á 4 ára fresti. Jeg mæli því fast- 
lega með brtt. um að leggja niður þessa 
alþjóðkjörnu þingmenn, en jeg er hins 
vegar á móti fækkun þingmanna. En 
jeg vildi helst, að kjördæmunum væri 
f jölgað og þannig bætt úr ójöfnuði þeim, 
sem nú á sjer stað. Má menn eigi undra 
það, þó að hjer sjeu fleiri þingmenn að 
tiltölu en hjá öðrum þjóðum. Kemur 
það af þyí, að landið er víðáttumikið en 
strjálbygt og það er því ofætlun fámennu 
liði manna, að þekkja allar þarfir lands- 
ins og landshluta.

Enda þótt það hafi verið sagt í forn- 
öld, að því fleiri heimskra manna ráð 
sem saman komi, því ver muni duga, þá 
mega þingmenn eigi líta svo á, sem þetta 
eigi hjer við, heldur hið gagnstæða, að 
því fleiri skynsamra manna ráð, sem 
saman komi, því betur muni duga. Jeg 
hefi heyrt því haldið fram, að eigi sje 
vert að vera að krukka í stjómarskrána 
að sinni, meira en þessar 2 brtt. gera. 
En hvaða brjef eru fyrir því, að næsta 
Alþingi taki þessar breytingar upp. Nú 
er einmitt best tækifæri til að breyta 
því, sem breyta þarf í stjómarskránni 
og þar á meðal því, sem mest er um 
vert, sem sje mannrjettindaatriðinu. Ef 
það er gert, sem hv. þm. Str. (MP) vill, 
að gera nú gagngerðar breytingar á 
stjskr., þá mundi eigi þurfa að rjúfa 
þing nema sjaldan. En ef verið er með 
þessar sífeldu smábreytingar, þá getur 
farið svo, að rjúfa þurfi þing 5—6 sinn- 
um, áður en von yrði á endalokum, og 
væri það eigi lítið fje, sem það kostaði, 
að óreiknuðum öllum bifreiðakostnaði 
hjer í bæ og slysum, auk stórtjóns fyrir

27
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mörg heimili, að menn þurfa að fara 
langar leiðir á kjörstaði, þar sem kjör- 
dagurinn er svo illa valinn nú.

Annars skal jeg geta þess, að þáð 
er rangt hjá hv. 1. þm. Skagf. (MG), að 
jeg hafi, þegar jeg greip fram í hjá hon- 
um, sagt að jeg gæti sætt mig við þing 
annaðhvert ár, ef það sæti í 8 mánuði. 
Jeg sagði, að það mundi eigi veita af 
því, að það sæti í 8 mánuði, eftir vinnu- 
brögðum þeim, sem nú eru, ef það ætti 
að afkasta nokkru. En þar sem hv. 1. 
þm. Skagf. (MG) hefir nú talað sig dauð- 
an, þá skal jeg eigi fara me<5 ófrið á 
hendur honum. En jeg verð að þakka 
honum þann heiður, sem hann hefir 
sýnt mjer með því að lyfta mjer hærra 
en nokkur annar hefir áður gert. Reynd- 
ar hefir hann áður margt gott til mín 
gert, og verið fús á að varðveita minn 
hag, en aldrei hefir hann komið mjer í 
heilaga þrenningu fyr. Mjer er nú að 
vísu ekki kunnugt um, hvert vald Skag- 
firðingar hafa gefið honum til þess að 
stofna þessa nýju þrenningu, og ekki 
veit jeg hverju hæstv. kirkjumálaráð- 
herra svarar þeirri stofnsetningu frá 
kristindómsins sjónarmiði. En það 
munu víst eiga að vera smyrsl á sár 
ráðherrans, að hann á sjálfur sæti í þess- 
ari nýju þrenningu. Annars er það spá 
mín, að þessi hv. þm. (MG) ræki sig 
á það, að þjóðin í heild er ekki lítið 
fylgjandi þessari nýju þrenningu, reki 
sig á, að vilji þjóðarinnar í máli þessu 
mun vera í fullu samræmi við vilja 
þessara þriggja manna, því með till. um 
að hafa þing aðeins annaðhvert ár, er 
eigi aðeins stigið stórt spor aftur á bak, 
heldur er hjer einnig um hinn argasta 
ósparnað að ræða, stórtjón fyrir þjóð- 
ina, sem búast hefði mátt við, að „sparn-

aðarmenn“ þingsins hefðu síst viljað 
baka henni Og jeg Ieyfi mjer að spyrja: 
Hver hefir beðið um þessa breytingu? 
Hver hefir beðið um nokkra stjórnar- 
skrárbreytingu? Ekki eru það kjósend- 
ur. Ekki þjóðin. pingmenn hafa því 
fundið upp á þessu sjálfir, og með því 
orðið valdir að vikutíma þingtöf a. m. 
k. pað er varla gerandi ráð fyrir, að svo 
miklir sparnaðarmenn hafi borið fram 
till. um stjórnarskrárbreytingu í þeim. 
tilgangi einum að tefja þingið, enda var 
hægurinn hjá, að gera máltöf í hverju 
öðru máli. Jeg fæ því ekki skilið, hvað 
því veldur, að frv. þetta er fram komið, 
og því síður, að það hafi fylgi, nema 
hv. aðstandendur þess sjeu svo harðir 
í dómum um sjálfa sig, að þeir álíti að 
þeir vinni þjóðinni því meira tjón, sem 
þeir komi oftar saman á Alþingi. pó 
að jeg hafi oft hörð orð um missmíðar 
Alþingis, þá fer fjarri því, að jeg geti 
felt mig við svo strangan dóm, og myndi 
jeg taka óstint upp fyrir hverjum þeim, 
sem kvæði hann upp yfir mjer a. m. k. 
Mjer dylst ekki að þingmenn vinna mik- 
ið gagn, er þeir koma saman til þess 
að hugsa og ræða vandamál þjóðarinn- 
ar, og því meira, sem þeir koma oftar. 
Jeg þykist vita, að enginn hv. þm. vilji 
kveða þenna dóm upp yfir samþing- 
mönnum sínum, en hver, sem fylgir 
þessari till., kveður hann upp yfir sjálf- 
um sjer. pað er eina skýringin.

En þá skilst mjer annað ráð heppi- 
legra til þess að losa landið við það tjón, 
sem þeir álíta að þeir vinni með setu 
sinni á Alþingi. peir skulu stíga á stokk 
og strengja þess heit að bjóða sig eigi 
oftar fram, og geta þeir með því frið- 
að samvisku sína. Vænti jeg þess, að 
þeir taki upp þetta ráð og taki frv. aftur,
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nema þeir fallist á, að þeir sjeu hjer 
alþjóð til gagns og að því meira gagn 
sje að þeim, sem þeir sitji hjer lengur.

Jeg er þess viss, að engin þjóð, þar 
sem fjárveltan er tiltölulega jafnmikil 
og hjer á landi, síðustu ár um 9 milj., 
geti fallist á slíka till., sem hjer um 
ræðir, að hafa þing aðeins annaðhvert 
ár. pað nær engri átt, að um tveggja ára 
bil fari 1—3 menn, hversu góðir sem 
þeir annars væru, með svo mikla fjár- 
muni fyrir svo fámenna þjóð, upp á 
eigin spýtur og að talsverðu leyti eftir 
eigin geðþótta. pví margar þarfir koma 
ófyrirsjeð, sem ómögulegt er að gera 
ráð fyrir með löngum fyrirvara, en góð 
stjóm hlyti að taka tilliti til, án þess 
að hafa beina heimild til þess. Jeg trúi 
því síst, að Islendingar vilji láta fara með 
fjármál sín á þann hátt. peir mega 
muna, að með svipuðu móti var fjár- 
málum þeirra stjórnað ekki alls fyrir 
löngu. Og þeir vita, að hinar stórstígu 
framfarir landsins á síðustu áratugum, 
einhverjar hinar stórfeldustu, sem sög- 
ur fara af, stafa fyrst og fremst af því, 
að þeir tóku fjármál sín að sjer sjálfir 
og hafa látið Alþingi mestu um þau 
ráða.

Breytingar síðustu ára voru svo 
snöggar og ófyrirsjáanlegar, að bestu 
menn þjóðarinnar sáu, að nauðsyn bar 
til, að fjárlagaþing væri háð á hverju 
ári, til þess að þingmenn gætu haft sem 
glegst yfirlit yfir fjárhag landsins og 
meðferð stjórnarinnar á fje ríkissjóðs. 
petta þótti þá dýrmæt trygging og er 
enn, og jeg er viss um, að hv. kjósend- 
ur trúa því ekki, fyrr en þeir sjá þing- 
tíðindin, að nokkrir sjeu þeir þingmenn, 
er vilji svifta þá þessari tryggingu. Og 
ekki er vel samrýmanlegt, að þeir hv. 
þm., sem eru svo glöggir fyrir landsins

hönd, þegar verið er að skera niður 
hvern fárra króna styrk til farlama 
manna og fátækra, láti sig henda þá 
mestu ógætni í fjármálum, sem hugsast 
getur, en það væri samþykt þessarar 
till. Jeg hefi nú sagt nokkurn hluta þess, 
sem jeg vildi sagt hafa um þetta mál, 
og þó að margt mætti telja enn máli 
mínu til stuðnings, þá yrði þó fleira 
ótalið. En jeg vil gefa öðrum hv. þm. 
tækifæri til að tala og læt því staðar 
numið.
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þær. Jeg skal taka það fram, sem al- 
menna athugasemd, að þær eru komn- 
ar fram til þess eins, að breytingarn- 
ar á stjórnarskránni, eins og þær hafa 
verið samþyktar á þskj. 383, sjeu ekki 
athugaverðar að formi til.

Jeg tók það fram áður, að jeg hafði 
hugsað mjer, að ákveða mætti með lög- 
um, hvernig fara skuli um stjórn lands- 
ins, ef ráðherra deyr, forfallast eða fer 
utan. Jeg hefi ekki komið með brtt. um 
þetta fyr, þar sem jeg gat ekki sjeð, 
hvort frv. mundi fá nóg fylgi. En 
atkvgr. við 2. umr. sýndi, að nokkrar 
líkur eru til, að frv. nái að ganga fram, 
og því ræðst jeg í að flytja þessa brtt. 
jpví er ekki slegið föstu, hvort landrit- 
araembættið skuli tekið upp, það er lát- 
ið laust og óbundið, svo að næsta þing 
geti tekið ákvörðun um það.

2. brtt. er einungis til skýringar. Hún 
sýnir, að ákvæðið um að ákveða megi 
með lögum, að þing skuli háð árlega, 
skuli koma aftan við 18. gr. stjórnar- 
skrárinnar. pað stendur ekki beinlín- 
is í 5. gr. frv., en sú var tilætlunin, og 
er brtt. til þess að taka af allan vafa um 
þetta. Vona jeg að menn geti skoðað 
þessa brtt. samþykta án atkvgr., hvern- 
ig sem þeir líta annars á málið.

3. brtt. er um það, að forfallist þing- 
maður, sem kosinn er hlutbundinni 
kosningu, svo að hann getur ekki setið 
á einhverju þingi öllu, eða seinni hluta 
þess, megi varamaður koma í hans stað. 
petta ákvæði stendur í gildandi sjórnar- 
skrá, en nær þar aðeins til landskjör- 
inna þingmanna, en nú á það að ná til 
allra þeirra, sem kosnir eru hlutbund- 
inni kosningu, svo sem þingmanna 
Reykjavikur. petta er í samræmi við 
það, sem samþykt var hjer við síð- 
ustu umræðu, að varamaður taki sæti

fyrir þingmann, sem svo er kosinn, ef 
hann deyr eða fer frá, en eftir þejssari 
brtt. gildir það líka, ef þingmaður for- 
fallast svo á miðju þingi, að hann get- 
ur ekki komið aftur á það þing. petta 
hefir komið fyrir áður um landskjörinn 
þingmann, þegar Hannes Hafstein fatl- 
aðist frá þingsetu, og var allmikið um 
það deilt, hvort varamaður hans mætti 
taka sæti í hans stað.

4. og 5. brtt. eru við 10. gr. 5. brtt. 
er borin fram til þess að halda aldurs- 
takmarki því, sem var áður um kosn- 
ingarrjett til hlutbundinna kosninga um 
alt land. petta fjell niður vegna brtt., 
er samþykt var við 2. umr., og er það 
skiljanlegt, því að þar sem flm. þeirrar 
tillögu hugsaði sjer, að þingið væri ein 
málstofa, hafði hann ekki ástæðu til 
að taka upp ákvæði um kosningarrjett 
til landskosninga. 4. brtt. er líka nauð- 
synleg vegna brtt., er var samþykt við 
við siðustu umr.

Hv. þm. Str. (MP) kemur enn með 
brtt. á þskj 403, þar sem meðal annars 
er farið fram á, að landskjömir þing- 
menn falli niður og umboð þeirra, sem 
nú sitja, falli í burt þegar lögin öðlast 
gildi. Vitanlega kemur ekki til mála að 
slík brtt. verði samþykt í hv. Ed. peir, 
sem nú eru landskjörnir, munu vafa- 
laust vera því mótfallnir, en þeir eru 
nálega helmingur deildarmanna. peir 
munu líta svo á, að þeir sjeu kosnir 
til langs tíma, og að þeir svíkist und- 
an skyldu sinni, ef þeir samþykkja að 
hverfa af þingi þegar í stað. petta yrði 
og til þess að safna kvenþjóðinni á 
móti stjórnarskrárbreytingunni. Konur 
mundu álíta, að þessi breyting væri 
komin fram til þess að bægja þessum 
eina kvenfulltrúa frá þingsetu. Jeg lít 
svo á, að þessar brtt. sjeu bornar fram
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í því skyni að efla mótspyrnu gegn 
frv„ og verð jeg því að ráða eindregið 
frá því að samþykkja þær.

Meðal þeirra, sem vilja í raun og 
veru samþykkja breytingu á stjórnar- 
skránni, er talsverður ágreiningur um, 
hvort fækka skuli ráðherrum. Jeg 
vil mælast til þess, að þeir, sem 
vilja stuðla að þingafækkun, en ekki 
að ráðherrafækkun, lofi frv. þessu að 
ganga til hv. Ed„ ef þar væri unt að 
miðla málum. Hjer verður ekki borin 
fram tillaga um að ráðherrar skuli vera 
fleri en einn. pað er á móti þingsköp- 
um, því að hjer hafa verið feldar við 
2. umr. brtt. um að fella niður fyrstu 
4. gr. frv. En jeg vil lýsa yfir, að jeg 
er fús til samkomulags um þetta atriði, 
og mun stuðla að því eftir mætti, að 
þetta yrði lagfært í hv. Ed.

Jeg gleymdi að geta þess um brtt. 
hv. þm. Str. (MP), að til greina gæti 
komið að athuga þær frekar, ef þeir 
landskjörnir þingmenn, sem nú sitja, 
ættu að halda þingsæti lögákveðinn 
tíma, en síðan skyldu ekki kosnir aðr- 
ir í þeirra stað. En jeg er sannfærður 
um, að Alþingi samþykkir aldrei, að 
umboð þeirra skuli falla niður þegar í 
stað, og skoða jeg þessar brtt. því ekki 
öðruvísi en sem snöru fyrir frv.

Magnús Pjeturson: Jeg tók fram við 
síðustu umr„ að mjer virðist svo sem 
ekki allfáir þingmenn væru á sama máli 
sem jeg, að landskjömir þingmenn 
mættu gjarna falla burtu. Við atkvgr. 
óskuðu sumir eftir því, að brtt. mín 
um þetta yrði borin upp í tvennu lagi, 
svo að hægt væri að samþykkja afnám 
landskjörinna þingmanna, þó að þing- 
ið starfaði framvegis í 2 deildum. þar 
sem samþykt var tillaga mín um breyt-

ingu á kosningarrjettinum, virtist mjer 
mönnum vera þetta alvara, og þótti 
mjer því rjett að flytja hjer brtt. vegna 
þeirra, sem era mótfallnir landskjörn- 
um þingmönnum, en vilja ekki sætta 
sig við eina málstofu. Jeg hefi heyrt, 
að þessi tillaga eigi talsverðum vinsæld- 
um að fagna í hv. deild. Annars fór jeg 
nógu rækilega út í þessa brtt. við síð- 
ustu umræðu, svo að jeg þarf ekki að 
endurtaka það, enda hreyfði þá enginn 
verulegum mótmælum gegn þessu 
ákvæði. I öðrum brtt. mínum liefi jeg 
reynt að lagfæra breytingar mínar í 
samræmi við aðrar brtt., sem voru sam- 
þyktar við síðustu umræðu.

pá skal jeg vikja að ræðu hv. 1. þm. 
Skagf. (MG). Jeg skal geta þess um til- 
lögu hans, um að varamenn taki sæti 
fyrir þingmenn, sem forfallast, að það 
getur verið mikið álitamál, hvort sömu 
ákvæði eiga að gilda um menn, sem eru 
kosnir hlutbundnum kosnÍEgum í kjör- 
dæmum, eins og um landskjöma þing- 
menn. Jeg legg ekki kapp á þetta, en 
vil aðeins benda á, að ekki er nauð- 
syfilegt að samræmi sje í þessu.

þá ber sami hv. þm. fram brtt. um að 
taka upp aftur gamla aldurstakmarkið 
fyrir kosningarrjetti til landskosninga. 
Taldi hann það sjálfsagt, ef frv. ætti að 
ná að ganga fram. Jeg tel það alls ekki 
sjálfsagt. pað geta verið ýmsir hjer 
í hv. deild, sem vilja hafa sama kosn- 
ingarrjett og kjörgengi um landskjör 
sem kjördæmakosning, svo að vel gæti 
hugsast, að hans tillaga yrði feld, þó 
að brtt. mín um afnám landskjörinna 
þingmanna næði ekki samþykki, og 
menn vildu hafa sömu skilyrði um kosn- 
ingarrjett og kjörgengi um hvoratveggja 
kosninguna.

Hv. þm. var aðallega á móti því að
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fella niður landskjörið af því, að hv. 
Ed. mundi aldrei fallast á það. petta 
er einungis grýla. Að kvenfólk muni 
leggjast á móti stjórnarskrárbreytingu 
af þessum ástæðum, nær auðvitað engri 
átt. Jeg get ekki hugsað mjer, að hv. 
þm. vilji gefa í skyn, að konur geti 
ekki komist að í kjördæmum, jafnt sem 
karlmenn, og þurfi því að halda á lands- 
kjörnum þingmönnum vegna þeirra. 
pað væri að gera alt of lítið úr kven- 
fólkinu.

Hv. þm. sagði, að þessi breyting mundi 
fella frv. algerlega, því að Iandskjörnu 
þingmennirnir mundu verða á móti 
henni. pó að svo væri, þyrfti þessi hv. 
deild ekki að taka neitt tillit til þess. 
1 þessu máli verður hver og einn að fara 
eftir sinni sannfæringu, þó að lands- 
kjörnu þingmennirnir reyndu að hanga 
á eigin atkvæði. En jeg efast um, að 
þeir mundu gera það, þegar á hólminn 
kemur.

pað er mótsögn hjá hv. þm. Skagf. 
(MG), er hann beiddi menn að greiða 
ekki atkvæði gegn frv. vegna ráðherra- 
tölunnar, því að hana mætti laga i Ed. 
Hví gæti það þá ekki alveg eins orðið 
samkomulagsatriði í hv. Ed., hve lengi 
umboð þeirra landskjörinna þingmanna, 
sem nú sitja, skuli gilda. Jeg sje ekkert 
því til fyrirstöðu, að samþykkja þessa 
brtt. til hv. Ed. svo að landskjörnu þing- 
mennirnir geti skamtað sjer þann tíma, 
sem þeir vilja sitja. Jeg geri því full- 
komlega ráð fyrir, að hv. þm. sýni þess- 
um brtt. velvild, og jeg veit með vissu, 
að meiri hluti þessarar hv. deildar er 
því mjög hlyntur, að landskjömir þing- 
menn verði feldir niður. Og því verður 
veitt eftirtekt um alt land, hvemig at- 
kvgr. um þessa brtt. fer í dag.

porleifur Jónsson: Eins og kunnugt 
er og háttv. frsm. (MG) gat um, ljet 
jeg uppi í nefndinni, að hvorki jeg nje 
háttv. þm.. S.-J>. (IngB) gætum aðhylst 
aðrar breytingar á stjórnarskránni nú 
en að þingunum sje fækkað. Komum 
við fram með till. þess efnis, að öllum 
öðrum brevtingum væri slept. En eins 
og háttv. deildarmenn vita, var hún feld 
með mikluin atkvæðamun. Jeg skal að 
vísu játa, að jeg hefi greitt frv. atkv. til 
þessa, með þeirri von, að unt yrði að 
ná samkomulagi um ágreiningsefnin, 
nú við 3. umræðu.

En sú hefir orðið raunin á, að þetta 
hefir ekki tekist hjer i þessari háttv. 
deild, enda ekki hægt að bera fram 
breytingartillögur, sem búið er að fella. 
Nú finst mjer það svo stórt spor aftur á 
bak, að fækka bæði þingum og ráð- 
herrum, að jeg sje mjer ekki fært að 
fylgja slíku frv. úr deildinni. Mjer hef- 
ir fundist svo, sem ekki muni hafa veitt 
af öllum ráðherrunum upp á síðkast- 
ið, er vandamálin hafa steðjað að þjóð- 
inni hvert á fætur öðru, og tel jeg því 
varhugavert að flana svo að því að 
fækka þeim um / hluta. Ekki síst þeg- 
ar um leið er ákveðið að fækka þing- 
unum. pað er ekki einasta í verkahring 
hverrar landsstjórnar að standa fyrir 
öllum framkvæmdum ríkisins. Hún þarf 
líka að standa á verði sem helsti útvörð- 
ur þjóðarinnar og skirra hana vand- 
ræðum eftir því sem hægt er. Og á því 
sviði hefir sannarlega verið nóg að vinna 
síðustu árin, og alt útlit er fyrir, að svo 
verði fyrst um sinn. Af þessum sök- 
um treysti jeg mjer ekki til að samþ. 
þetta frv. eins og það er nú. Háttv. 
frsm. (MG) tók það fram, að rjett væri 
af deildarmönnum að láta það ganga til
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háttv. Ed., í von um að það, sem á þætti 
bresta, yrði lagfært þar. En hvaða vissu 
hefi jeg fyrir því, að þetta, sem jeg vil 
vera láta, nái fremur fram að ganga í 
þeirri deild? Vel mætti vera, að háttv. 
þm. þar sjeu sama sinnis og þorri 
manna hjer, að mista kosti treysti jeg 
engu i þvi efni. Min afstaða er þvi sú, 
að þar sem málið hefir ekki fengið það 
snið, sem jeg felli mig við, þá tel jeg 
ckki sæmandi, þar sem um slikt mál 
er að ræða, að greiða því atkv. út úr 
deildinni. Býst jeg og við að þessu sje 
eins varið um háttv. þm. S.-p. (IngB). 
Jeg vildi aðeins með þessum fáu orð- 
um gera grein fyrir því, af hverju við 
nú greiðum atkv. gegn frv.

Magnús Kristjánsson: það eru ekki 
nema örfá orð, sem jeg þarf að bæta 
við það, sem jeg hefi áður sagt, eink- 
um vegna þess, að jeg býst við að eng- 
um hjer í háttv. deild komi á óvart, að 
jeg greiði atkv. á móti þessu máli. Mjer 
sagði svo hugur um frá öndverðu, að 
þetta mál myndi ekki vera nægilega 
undirbúið til þess að vera borið hjer 
fram, enda er það nú komið á daginn. 
Sýna þetta best brtt., sem drífa nú að 
á síðustu stundu. Á annað eins og það 
ekki að eiga sjer stað í slíku máli, sem 
hjer er um að ræða. Var það í raun- 
inin sýnilegt í upphafi, hvemig fara 
myndi með málið hjer í háttv. deild, 
er nefndin, sem um það fjallaði, var 
svo margklofin.

pað er augljóst, að hvað sem yrði 
nú ofan á, þá myndu eins margir, eða 
fleiri, af háttv. þm. verða óánægðir með 
úrslitin eins og hinir, sem ánægðir yrðu.

Jeg vil ekki tefja tímann með því að 
fara neitt út í einstök atriði. Jeg get 
þó ekki komist hjá að taka það enn

fram, að jeg efast stórlega um, að sparn- 
aðurinn við ráðherafækkun yrði nokk- 
ur. Jeg lít svo á, að 2 menn hafi frá 
upphafi þurft til þess að hafa stjóm- 
ina á hendi, nefnilega ráðherra og land- 
ritara. En eins og háttv. þm. ætti að 
vcra öllum kunnugt, hafa störfin í 
stjórnarráðinu aukist svo síðustu 20 ár- 
in, að ómögulegt er að einn maður gæti 
annað þeim, og tæplega þótt 2 væru. 
pvkir mjer það og óviðfeldið, er ráð- 
lierrann yrði erlendis, að hafa ekki aðra 
stjórn en skrifstofustjórana i stjórnar- 
ráðinu. Kalla jeg það litla stjórn í landi, 
þótt ábyrgðarlausir menn færu með 
völdin. það er því alveg bert, ef þessi 
breyting næði fram að ganga, að það 
væri ekki einasta að því stefnt að 
draga valdið í hendur þess eina manns, 
heldur og um lengri eða skemri tíma 
á ári hverju í hendur aðstoðarmanna 
hans í stjórnarráðinu. petta get jeg 
með engu móti felt mig við. Jeg hefði 
getað fallist á, að upp hefði verið tek- 
ið til reynslu að hafa þing aðeins ann- 
aðhvert ár. Auðvitað býst jeg við, að 
sparnaðurinn við það hefði orði lítill, 
en hins vegar óþægindi talsverð, sem 
myndu leiða af þvi. En þessu mætti þó 
síðar breyta með einföldum lögum. Ann- 
ars finst mjer það óviðfeldið, að mik- 
ið sje af ákvæðum í stjómarskránni, 
sem hægt sje að hringla með og breyta 
frá ári til árs. þegar menn hafa í hyggju 
að gera breytingar á stjómarskránni, 
þá verða þær að vera svo undirbúnar 
áður en til þings kemur, að menn verði 
svo að segja einróma samtaka um 
breytingamar, svo að ekki þurfi að ótt- 
ast, að tillögur til breytinga komi fram 
á hverju þingi.

Af því nú að greinilega er komið 
fram, að málið hafi verið of illa und-
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irbúið, er ekkert annað við það að gera 
en að fella það. pví að láta það fara til 
háttv. Ed. með þessum göllum, sem nú 
eru á því, gæti varla talist sæmandi fyr- 
ir þessa háttv. deild. Slíkt gæti fremur 
gengið, er um smámál er að ræða, en 
ckki með nokkru móti, þegar það er 
stjórnarskráin, sem breyta skal. Hver 
er líka tryggingin fyrir þvi, að frv. yrði 
lagað í hv. Ed.? Fyrst tel jeg óvíst, að 
þar sjeu meiri spekingar en í þessari 
háttv. deild, og auk þess hafa þeir nú 
helst til lítinn tíma til að starfa að mál- 
inu, þar sem svo er áliðið þings.

Af þessum ástæðum öllum mun jeg 
greiða atkv. á móti málinu.

Frsm. (Magnús Guðmundsson): Jeg 
ætla að byrja með því, að svara með 
nokkrum orðum háttv. þm. Ak. (MK). 
Hann kvaðst mundu greiða atkvæði 
móti frv., og var það sem vænta mátti. 
Hann kvað það vera auðsætt af því, að 
breytingartillögur kæmu svo seint í 
inálinu, að það hefði ekki verið nægi- 
lega undirbúið. J?ví svara jeg svo, að 
brtt. þær, sem nú hafa komið fram, 
eru mjög einfaldar og auk þess í sam- 
ræmi vi§ þá hugsun, sem lá bak við 
atkvgr. við 2. umr., að einni undantek- 
inni. pað, sem vakir fyrir mjer, er að 
binda ekki sem stjórnarskrárákvæði, 
hvort þing skuli haldið á hverju ári eða 
annaðhvert ár, og ekki heldur tölu ráð- 
herra. Veit jeg satt að segja ekki til, að 
þetta ákvæði, um tölu ráðherra, finnist 
í stjóríiarskrá nokkur annars lands. Jeg 
get því mæta vel felt mig við, að þetta 
megi ákveða með einföldum lögum, því 
það liggur í augum uppi, að altaf geti 
komið fyrir að þörf verði á að breyta 
tölu ráðherranna, og er þá óviðfeldið 
að þurfa að raska stjórnarskránrii til

Alþt. 1923, C. (35. löggjafarþing).

þess. Jcg hefi ráðgast um það við hæstv. 
forseta, hvort hægt myndi vegna þing- 
skapa að koma að brtt. þessa efnis, og 
kvað hann nei við, af því að samskon- 
ar till. hafi verið feld hjer við síðustu 
umr. pað hefir því enga þýðingu að 
taka málið út af dagskrá í því skyni 
að koma því að.

Jeg skal taka það fram, að hafi liv. 
þm. A.-Sk. (porlJ) fundið millileið, þá 
mun jeg fyrir mitt leyti ekki standa í 
gegn því, ef líkur yrðu til samkomu- 
lags. En hvað sem öðru líður, vildi jeg 
mælast til þess, að frv. verði nú látið 
ganga til háttv. Ed. skal jeg þar á móti 
lofa þeim því, sem eru móti fækkun 
ráðherra, að jeg mun gera það sem í 
mínu valdi stendur til þess að koma 
samkomulagi á í hv. Ed. (porstJ: Hver 
þorir að treysta slíku?) Háttv. þm. Ak. 
(MK) talaði um, að svo liti út sem margt 
yrði nú í stjórnarskránni, sem breyta 
mætti með einföldum lögum. petta er 
álls ekki undarlegt og hefir altaf verið, 
og jeg held því afdráttarlaust fram, að 
það sje rangt að liafa ráðherra og þinga- 
tölu fastákveðna í stjórnarskránni.

Gagnvart háttv. þm. A.-Sk. (porlJ) 
skal jeg taka það fram, að ekki þarf 
stjórnarskrárbreytingu til að fjölga ráð- 
herrum, heldur aðeins til að fækka þeim 
niður í einn. Hjer er því aðeins um 
það að ræða, hvort það ákvæði skuli 
áfram bundið á sama hátt.

pá kvað háttv. þm. Str. (MP) það ekki 
útilokað, að aldurstakmarkið yrði hið 
sama við landskjör og við kjördæma- 
kosningar. Jeg hefi litið svo á, að hv. 
d. mundi ekki ætlast til, að aldursták- 
markið væri hið sama við hvorutveggju 
þessar kosningar, en nú mun það koma 
fram við atkvgr., hver er vilji háttv. 
þingdeildarmanna. pá var það fjarri

28
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mjer að halda því fram, að kvenfólkið 
myndi ekki geta komist að í kjördæm- 
um, en hinu hjelt jeg fram, og held 
enn, að konum muni ef til vill þykja 
grunsamlegt, er farið verði að hlaupa 
til og afnema landskjörna þm., undir 
eins og fyrsta konan er komin á þing 
með þeim hætti.

Vil jeg svo enn að síðustu láta í ljós 
þá ósk mína, að málið verði látið ganga 
til háttv. Ed.

Forsætisráðherra (SE): Jeg hefi svo 
ítarlega lýst afstöðu minni til þessa 
máls, að jeg tel enga þörf að gera það 
frekar.

En með því að nú hafa komið fram 
raddir um það, að vel mætti nú sleppa 
málinu til háttv. Ed., í því trausti, að 
það yrði lagfært þar, get jeg ekki látið 
vera að lýsa því yfir, að jeg tel slíkt 
algerlega óhæfilega meðferð á slíku 
máli. A jeg bágt með að trúa því, að 
háttv. deildarmenn fari að greiða atkv. 
sitt með frv. til stjórnarskipunarlaga, 
sem þeir ekki eru ánægðir með, í því 
trausti, að það verði lagað í hinni deild 
þingsins. Slíkri aðferð er ekki einu 
sinni rjett að beita, þegar um minni 
háttar mál er að ræða, hvað þá heldur 
um sjálfa stjórnarskrána.

Jeg læt segja mjer það tvisvar sinn- 
um, að stjórnarskrárfrumvarpið verði 
samþ. hjer í háttv. deild í þeirri mynd, 
sem það er nú.

Eiríkur Einarsson: Jeg hefi leitt hjá 
mjer að ræða stjórnarskrármálið á 
þessu þingi, en vegna þess, að skoðanir 
minar um það mál eru nokkuð frá- 
brugðnar áliti þeirra, er enn hafa látið 
til sín heyra, vil jeg lítilsháttar gera 
grein fyrir þeim.

pegar stjórnarskráin var hjer í Nd.

til umræðu á öndverðu þessu kjörtíma- 
bili, ljet jeg í ljós álit mitt um, hvernig 
tala ráðherra myndi heppilegast ákveð- 
in í stjórnarskránni, og er það álit mitt 
enn óbreytt. Jeg-held því fram, að ráð- 
herratalan sje best ákveðin svo, að 
henni megi breyta með einföldum lög- 
um. Ætti í stjórnarskránni að standa 
að ráðherrar megi veira einn, tveir eða 
þrír, eftir því sem hentast þyki í hvert 
sinn, og breytingar innan þeirra tak- 
marka frjálsar með konungsúrskurði.

Jeg lít svo á, að meðan þessi ringul- 
reið er á öllu innan þings og utan, þá 
sje ekki rjett að ætla sjer með stjórn- 
arskrárákvæði að festa ráðherratöluna 
rneira en svona. Einn ráðherra getur 
ekki orðið neitt kraftameðal til að 
koma einum flokkanna í meiri hluta á 
þinginu. Sundurlyndi ýmsra þm. nú um 
það, hvað best sje í þessum efnum, sýn- 
ir best, hve varúðarvert er að ákveða 
í stjórnarskrá, hve margir ráðherrar 
skuli vera, nánar en jeg hefi stungið 
upp á. Hin einskorðaða niðurstaða yrði 
handahófsniðurstaða, sem ef til vill yrði 
krafist breytinga á fyr en varði. En 
með því móti tapaði stjómarskráin gildi 
sínu. Jeg tel það langæskilegast, og að 
að því verði að stefna, að ráðherra sje 
aðeins einn, ábyrgðin sem mest í eins 
manns höndum, og þegar flokkaskipun- 
in batnar, einhver heilsteypt þjóðmála- 
stefna sigrar, þá á þetta að vinnast, og 
vinst vonandi bráðlega. En sá timi virð- 
ist ekki kominn og því tel jeg betra að 
bíða og sjá, og láta sjer nægja nú að 
liðka til stjórnarskrárákvæðið svo að 
lagfæringin verði henni samrýmanleg, 
þegar sá rjetti tími kemur. Verður for- 
vitnismál að heyra vilja kjósenda um 
þetta við kosningar þær, sem nú eru fyr- 
ir dyrum.
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pá er annað atriði, sem jeg vildi 
minnast á, hvort þing verði haldið á 
hverju ári eða annaðhvert ár. Jeg hefi 
greitt brtt. í þessu efni atkv. til þessar- 
ar umr„ en tel þó ákvæðið óhagfelt, eins 
og það er orðað. Mjer finst, að rjett- 
ast væri, að stjórnarskráin miðaði við 
þing árlega, áfram eins og nú er, en 
fæli í sjer ákvæði um, að því mætti 
breyta með einföldum lögum, á þann 
hátt, að það sje háð annaðhvert ár. 1 
þessu er fólgið minna rót á stjórnar- 
skránni frá því, er þetta var ákveðið nú 
fvrir fáum árum.

• Jeg vil því lýsa því yfir, að jeg mundi 
Ijá frumvarpinu atkvæði mitt upp úr 
deildinni, ef þessar breytingar fengj- 
ust á þvi, annars ekki. Hvort gerlegt 
er að eiga þar undir skoðunum háttv. 
efri deildar, er komið undir því, hvort 
um veruleg eða smáatriði er að ræða. 
Að mínu áliti eru það veruleg atriði, 
sem þarf að breyta frá því, sem frv. 
er nú, til þess að jeg geti hallast að því. 
Vegna þess er það eina leiðin til þess 
að atkv. mitt fylgi frv. lengra en orðið 
er, að það verði nú, fyrir forgöngu 
stjórnarskrárnefndar, tekið út af dag- 
skrá og gerðar á því þær lagfæringar, 
sem jeg hefi stungið upp á.

Magnús Guðmundsson: Nú hefir 
háttv. 1. þm. Árn. (EE) látið í ljós, 
að hann mundi geta fylgt frv. með því 
skilyrði, að í því sje látið óákveðið um 
tölu ráðherra. Er það ekki rjett skilið? 
(EE: Jú). pá er jeg fús á að vinna með 
háttv. þm. að breytingu í þá átt; og 
óska jeg því eftir að hæstv. forseti taki 
máhð út af dagskrá, til þess að mjer 
gefist færi á, ásamt háttv. 1. þm. Ám. 
(EE), að fá tima til að undirbúa breyt-

ingu á frv„ að þessu leyti, og koma fram 
með athugasemdir um það.

Jakob Möller: Mjer finst að háttv. 
fhn. frv„ 1. þm. Skagf. (MG), ætti 
ekki að gera þetta mál að meira athlægi 
en orðið er. En það verður það, ef nú 
á að fara að taka það út af dagskrá, til 
þess að bjarga lífi þess með „hrossa- 
kaupum“, og fella niður það eina at- 
riði, scm enn er óbreytt í því. Frv. þetta 
yrði þá orðið mikið breytt, frá því,'er 
hann flutti það í upphafi. Jeg tel það 
í sjálfu sjer ekki mikils vert, þó að felt 
sje úr stjórnarskránni ákvæðið um, að 
þing skuli haldið árlega. Jeg er sann- 
færður um, að það mundi verða gert 
eftir sem áður, enda mun þessi breyt- 
ing ekki til annars ætluð en að sýnast. 
Ef till. hv. þm. Str. (MP), um að fella 
niður landskjörið og Ed„ hefðu náð 
fram að ganga, þá hefði jeg því viljað 
vinna það til, að þetta ákvæði fjelli 
niður.

En eins og frv. er nú útlítandi, sje 
jeg ekki að það sje þess vert að treina 
í því lífið.

Frsm. (Magnús Guðmundsson): Jeg 
get ekki skilið hvers vegna hv. 1. þm. 
Reykv. (JakM) telur frv. nú vera orðið 
hlægilegt; öll aðalatriði þess eru óbreytt 
frá upphafi, eins og þau komu frá mjer. 
(JakM: petta er hlægilegt hringl). Ef 
það er orðið hlægilegt nú, þá er það 
fyrir till. háttv. þm. Str. (MP), en þeim 
till„ er þessi hv. þm. (JakM) einmitt 
að mæla bót. Orð hans um, að frv. sje 
hlægilegt hringl, eru þvi hlægileg 
hcimska. Jeg er alveg á sömu skoðun og 
þegar þetta frv. kom fyrst fram. En það 
er háttv. 1. þm. Reykv. (JakM), sem 
ekki er ákveðinn í málinu, heldur breyt-
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ir sífelt um stefnu, eftir því sem ræður 
falla um það í hvert sinn. Vil jeg svo 
endurtaka hjer með beiðni mína til 
liæstv. forseta um að taka málið út af 
dagskrá.

ATKVGR.
Forseti bar það undir deildina, hvort 

taka skyldi málið út af dagskrá, og var 
það felt með 15 : 11 atkv.

Brtt. 417, 1 samþ. með 16 : 4 atkv.
— 417, 2 samþ. án atkvgr.
— 403, 1 feld með 16 : 11 atkv., að 

viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

já: JakM, JB, MJ, MP, Pp, pórJ, 
BJ, BH, Ep, HK, BSv.

nei: IngB, JAJ, JS, Jp, LH, MG, 
MK, ÓP, PO, SSt, StSt, SvÓ, 
porlG, porlJ, porstJ, GunnS.

EE greiddi ekki atkv.

Brtt. 403, 2 tekin aftur.
— 417, 3 samþ. með 15 : 3 atkv.
— 417, 4 samþ. án atkvgr.
— 417, 5 sámþ. með 16 : 7 atkv.
— 403, 3—1 teknar aftur.
Frv., svo breytt, felt með 16 : 12 

atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

já: MG, ÓP, PO, SSt, StSt, pórJ, BH,
Ep, HK, JAJ, JS, Jp. 

nei: LH, MJ, MK, MP, Pp, SvÓ, porlG,
porlJ, porstJ, BJ, EE, GunnS, 
IngB, JakM, JB, BSv.



Lagafrumvörp afgr. með rökst. dagskrá.
1. Mentaskóli Norður- og Austur- 

lands-✓

Á 22. fundi í Nd., laugardaginn 17. 
mars, var útbýtt:

Frumvarpi til laga um mentaskóla 
Norður- og Austurlands á Akureyri 
(þmfrv., A. 156).

Á 24. fundi í Nd., þriðjudaginn 20. 
mars, var frv. tekið til 1. umr.

Forseti tók málið af dagskrá.

Á 25. fundi í Nd., miðvikudaginn 21. 
mars, var frv. aftur tekið til 1. u m r.

Flm. (porsteinn Jónsson): Eins og 
kunnugt er, voru tveir lærðir skólar hjer 
á landi í 7 aldir, latínuskólarnir í Skál- 
holti og á Hólum. Skálholtsskóli var 
stofnaður af Isleifi biskupi Gissurarsyni 
skömmu eftir að biskupsstóll var þar 
á stofn settur, 1056, en Hólaskóli var 
stofnaður af Jóni biskupi Ögmundarsyni 
um leið og Hólastóll var settur, 1106. 
Skólum þessum var einlægt haldið uppi 
óslitið í katólskum sið, nema þegar allra 
ónýtustu biskuparnir sátu á stólunum. 
pá lágu þeir stundum niðri nokkur ár, 
að mestu eða öllu leyti. Eftir siðaskiftin

stóðu skólarnir einnig óslitið, uns stól- 
arnir voru sameinaðir og fluttir til 
Reykjavíkur. En þangað var Skálholts- 
skóli fluttur 1785 og Hólaskóli 1801, 
og voru þeir þá jafnframt sameinaðir. 
En þetta gerðist á þeim tima, þegar ís- 
lenska þjóðin var í mestri niðurlæg- 
ingu, þegar fslendingar voru nær því 
komnir en nokkru sinni fyr eða síðar 
að gefast upp í baráttunni sem sjerstök, 
sjálfstæð þjóð, þegar Danir ráðgerðu 
að flytja þá burtu og setja þá niður á 
Jótlandsheiðar, þegar fimti hluti lands- 
manna fjell úr hungri, þegar eða rjett 
áður en útlendur æfintýramaður gat 
hrifsað undir sig alla æðstu stjórn lands- 
ins, án þess að honum væri nokkur 
veruleg mótstaða veitt. premur árum áð- 
ur en Hólaskóli var fluttur til Reykjavík- 
ur, komu lögrjettumenn í síðasta skifti 
til Alþingis að Öxará, og urðu að hverfa 
þaðan skömmu síðar, því þeir gátu ekki 
hafst við í Lögrjettuhúsinu, sem þá var 
að falli komið, enda höfðu þá ekki nema 
fáir einir af lögrjettumönnum haft 
mannrænu í sjer til þess að sækja þing- 
ið. Og tveimur árum seinna er Alþingi 
afnumið með öllu, og árið eftir er Hóla- 
skóli sameinaður Reykjavíkurskóla. f 
sjö aldimar á undan höfðu landsmenn 
fundið þörfina á því að hafa tvo lærða 
skóla, en líkamleg og andleg eymd og
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niðurlæging Alþingis gerir það að verk- 
um, að svona fór með skólana um 
1800.

En skömmu eftir 1800 byrjar, sem 
kunnugt er, viðreisn þjóðarinnar aftur. 
Smám saman reynir þjóðin að fá það 
aftur í rjettindum og menningu, sem 
hún hafði glatað á síðustu öldum. Al- 
þingi er endurreist, tungan er hreinsuð, 
efnahagur þjóðarinnar er rjettur við, og 
nú erum við fullvalda ríki, sem i forn- 
öld. Nú siglum við á okkar eigin skip- 
um, sem á landnáms- og söguöld. En 
eitt er þó enn ófengið, sem þjóðin hefir 
mist, og það er lærði skólinn á Norður- 
landi.

Langt er síðan Norðlendingar vildu 
fá hann endurreistan. pess er krafist 
kringum 1850. J?egar rætt er um stofn- 
un Möðruvallaskóla, vildi þingskörung- 
urinn Arnljótur Ólafsson gera hann að 
lærðum skóla. En háværar raddir í þá 
átt heyrðust þó ekki fyr en nokkru eftir 
siðustu aldamót, eins og tekið er fram 
í greinargerðinni fyrir frv. því, sem 
hjer er rætt um. Eitt aðaláhugamál hins 
næstseinasta skólameistara gagnfræða- 
skólans, Stefáns Stefánssonar, var sein- 
ustu árin, sem hann lifði, að fá lær- 
dómsdeild bætt við gagnfræðaskólann. 
Núverandi skólameistari hefir sjeð þörf 
til hins sama, og vill leggja áherslu á, 
að þetta komist í framkvæmd þegar á 
næsta ári. Almennur áhugi er fyrir 
þessu á Norðurlandi, sem sjá má af þvi, 
að áskorun til þingsins í þessa átt var 
samþykt með öllum greiddum atkvæð- 
um á afarfjölmennum þingmálafundi 
á Akureyri i vetur.

J?etta eru nú aðalatriðin, sem jeg hefi 
viíjað taka fram viðvíkjandi hinni sögu- 
legu hlið þessa máls. En þá munu ýms- 
ir spyrja, hver sje nú nauðsyn þess,

að mál þetta nái fram að ganga. Jeg vil 
í fáum orðuin leitast við að svara því.

I flestum tilfellum er gott, að hver ein- 
staklingur hafi einhvern annan eða aðra 
einstaklinga til að keppa við. Skólar 
eru hjer engin undantekning. Ef tveir 
verða lærðir skólar í landinu, má vænta 
þess, að það verði metnaður hvors þeirra 
um sig að útskrifa sem best hæfa stúd- 
enta til háskólans. peir munu verða 
strangari en ella að útskrifa einungis 
vel liæfa menn, menn, sem treysta má 
til að stunda æðra nám, vísindanám, 
menn, sem líklegir eru til að verða til 
nytja. pað mun verða metnaður þeirra 
að láta sem best orð fara af þeim stúd- 
entum, sem frá þeim koma. petta tel 
jeg mikils virði, en annað má nefna, 
er sannar nauðsyn þessa máls, sem flest- 
ir inunu sjá að er þungt á metunum 
málinu til stuðnings. pað atriði er, hve 
miklu ódýrara er fyrir nemendur að 
stunda nám á Akureyri en í Reykjavík. 
Við Akureyrarskólann eru heimavistir, 
og nemendur hafa þar matarfjelag. Við 
mentaskólann hjer í Reykjavík eru eng- 
ar heimavistir, og nemendur verða, eins 
og kunnugt er, að hola sjer niður hing- 
að og þangað úti um bæinn. pó að jafn- 
dýrt væri að lifa í þessum tveim bæj- 
um, Reykjavík og Akureyri, þá geta all- 
ir sjeð, hve miklu ódýrara væri að 
stunda nám í heimavistarskóla á Akur- 
eyri en hjer í heimavistarlausum skóla. 
En nú bætist það við, að á Akureyri 
eru margar lifsnauðsynjar miklu ódýr- 
ari en hjer, og verða einlægt, sem er 
afleiðing af legu bæjanna. Mjólkin er 
t. d. seld hjer í Reykjavík á 60—70 aura 
hver lítri, en á Akureyri 30—40 aura. 
Sömu hlutföll eða lík munu vera um 
verðlag á flestum íslenskum afurðum, 
kjöti, fiski o. s. frv. Sigurður skóla-
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meistari, sem er nákunnugur því, hvað 
kostar fyrir nemendur um skólaárið í 
bæjum þessum, telur, að fortakslaust 
megi fullyrða, að það sje 1000 kr. dýr- 
ara í Reykjavik heldur en á Akureyri. 
Heimavistin á Akureyrarskóla kostar 
nú tæpar 75 kr. á mánuði fyrir hvem 
nemanda. En hvað kostar námsdvöhn 
fyrir hvern nemanda hjer í Reykjavík? 
Nákvæmar skýrslur um það munu ekki 
vera til, en sagt er, að nærri láti, að það 
kosti um 180 kr. á mánuði að meðal- 
tali. Setjum svo, að fimtán nemendur 
yrðu að jafnaði í hverri deild lærdóms- 
deildar Akureyrarskóla. J?á spöruðu þeir 
til samans 45000 kr. um árið við að 
nema þar, heldur en nema hjer í 
Reykjavík. petta er peningaupphæð, sem 
má gefa gætur að, og aldrei mundi 
kostnaðarauki við stofnun lærdóms- 
deildar við gagnfræðaskólann nema 
þessari upphæð, og því síður hærri. 
Óbeint verður því enginn kostnaður við 
stofnun þessarar deildar.

Akureyri má heita sveitaþorp. Af 
þeirri ástæðu munu því ýmsir vilja 
heldur láta börn sín ganga þar í skóla 
heldur en að senda þau til Reykjavik- 
ur. Nú senda sumir Sunnlendingar, jafn- 
vel Reykvíkingar, börn sín í gagnfræða- 
skólann á Akureyri. Að vísu er og hef- 
ir gagnfræðaskólinn þar jafnan verið 
mest sóttur af Norðlendingum og Aust- 
firðingum. Svo myndi og einnnig verða, 
ef lærdómsdeild verður bætt við skól- 
ann. Akureyri liggur svo vel við sem 
miðstöð Norðurlands, og skamt er það- 
an af Austurlandi; Fargjöld fyrir Norð- 
lendinga og Austfirðinga eru enn frem- 
ur miklu ódýrari þangað en til Reykja- 
víkur, og bætist þar enn við þann sparn- 
að, sem jeg taldi áðan að verða mundi 
fyrir nemendur að sækja frekar skóla

á Akureyri heldur en mentaskólann 
hjer.

En nú býst jeg við, að sumum finn- 
ist ekki komnar nægilega margar rök- 
semdir, er rjettlæti til fulls þetta mál. 
Jeg býst við, að sumir haldi, að hjer sje 
um mikinn aukakostnað fyrir ríkissjóð 
að ræða. Sumum mun finnast það ærin 
djörfung að koma fram með þetta mál 
á þeim tímum, sem þjóðin og þingið 
vill spara alt, sem spara má. Jeg væri 
þessum mönnum sammála, ef jeg vissi 
ekki, að hjer er um lítinn aukakostnað 
að ræða fyrir rikissjóð, að minsta kosti 
minni kostnað en þann, sem óbeint spar- 
ast einstaklingum, eins og jeg hefi áður 
fram tekið.

Nú eru tveir af þremur bekkjum Ak- 
ureyrarskólans tvískiftir. En ef bætt 
verður við skólann lærdómsdeild, finst 
mjer sjálfsagt, að ekki sjeu fleiri nem- 
endur teknir í skólann en svo, að engri 
deild þurfi að tvískifta. Kenslustofur 
þurfa því ekki að vera nema aðeins 
einni fleiri en þær eru nú, og nemenda- 
talan nokkurn veginn hin sama. Sömu- 
leiðis skal jeg geta þess, til þess að sýna 
það enn þá betur, hvað kostnaðarauk- 
inn er litill, að skólameistari gagnfræða- 
skólans hefir tjáð mjer, að þessa einu 
kenslustofu, sem á vanti, megi gera úr 
því herbergi, þar sem nú er geymt nátt- 
úrugripasafn skólans, en hins vegarmegi 
fá ágætt húsrúm fyrir safnið í kjallar- 
anum. Enn fremur má geta þess í þessu 
sambandi, að allmikið rúm er enn til 
i skólahúsinu ónotað og óútbúið, í sam- 
bandi við heimavistimar, og mætti nota 
það, ef þörf krefði, til þess að stækka 
þær.

En þar sem nú ekki, þrátt fyrir það, 
þótt lærdómsdeild væri bætt við, yrði 
kent nema i einni stofu umfram það,
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sem nú er, og nemendafjöldinn því svip- 
aður, þyrfti ekki heldur að fjölga kenn- 
urum nema um einn, og jafnvel gæti 
komið til mála að fjölga þeim alls ekk- 
ert, heldur hæta við tímakennurum 
fyrst um sinn. En þótt nú svo yrði, að 
bæta þyrfti kennara við skólann nyrðra, 
eða gera einhvern annan aukakostnað 
við hann, þá ætti það að sparast við 
skólann hjer, sem verður þá nokkru 
minni en ef hann væri einn lærður skóli 
í landinu.

Mörgum finst stúdentaframleiðslan 
nóg í landinu, eins og nú er. Má vera, 
að það sje rjett. Og þó að lærdómsdeild 
verði stofnsett við Akureyrarskólann, 
þá þarf ekki að verða meiri stúdenta- 
framleiðsla en nú er. Með reglugerð- 
um má takmarka tölu þeirra eftir vild, 
sem ganga i lærdómsdeildir skólanna.

Nú er mentaskólahúsið í Reykjavík 
að verða of lítið. Margir vilja því stækka 
það. En getur nú ekki hv. deild orðið 
mjer sammála um það, að úr því svona 
er komið á annað borð hjer syðra, en 
hins vegar nóg húsrúm nyrðra, þá sje 
rjettara að nota hið ágæta skólahús þar, 
án nokkurs aukakostnaðar, heldur en að 
ráðast i dýra viðbótarbyggingu hér

Mörgum finst líka nóg um það, 
hvernig alt dregst hingað til Reykjavík- 
ur. Hér býr % hluti allra landsmanna. 
Hjer eru saman komnir flestir skólar 
og söfn landsins. Enda hefir hingað til 
verið stuðlað til þess af hálfu hins opin- 
bera, að svo færi. En slíkt mun varla 
heppilegt, að alt safnist hingað. Mörg- 
um mun finnast éins og þrælum Ingólfs, 
að ilt sje að yfirgefa fagrar gróðurlend- 
ur og seijast að á útnesi þessu, að minsta 
kosti ekki heppilegt, að meiri hluti þjóð- 
arinnar dragist hingað. pjóðin verður 
þá sem krypplingur, sem höfuðið vex á,

en líkaminn veslast upp, og þá er af- 
leiðingin auðsæ.

Hæstv. landsstjórn varði um 60 þús. 
kr. til þess að láta gera við gagnfræða- 
skólahús’ð á Akureyri síðastliðið sum- 
ar. Nú er það vel útbúið og veglegt skóla- 
hús. Og stjórnin liefir fengið lof en 
ekki last fyrir þessar framkvæmdir. 
Ekki einu sinni hv. fjvn. hefir neitt við 
það að athuga. Jeg tel, að stjórnin hafi 
með þessu undirbúið stofnun lærdóms- 
deildar þessa skóla. Hún er nú búin að 
verja til stofnkostnaðar hennar því fje, 
sem til hans þarf að verja. Og þökk sje 
stjórninni fvrir það nauðsynjaverk. En 
eins og hv. deild virðist sammála stjórn- 
inni um það, sem hún hefir gert fyrir 
framgang þessa máls, þá vona jeg, að 
hún verði mjer sammála um frv. þetta.

Að endingu vil jeg taka fram: 
petta er stórmál, sem ekki má svæfa 
og ekki er hægt að svæfa. pað er mál, 
sem snertir hagsmuni mikils hluta 
landsins. pað er mál, sem sker úr því, 
hvort engir eiga að verða lærðir menn 
í landinu nema synir Reykvíkinga eða 
stórefnamanna, því að öðrum er ókleift 
að kosta börn sín um mörg ár í skóla. 
petta er ekki fjárhagslegt eyðslumál, 
heldur stórkostlegt sparnaðarmál.

Að lokinni þessari umræðu óska jeg, 
að málinu verði vísað til mentamála- 
nefndar.

Bjarni Jónsson: Jeg kann ekki við 
að láta þennan efnilega unga fara svo 
til 2. umi'., að jeg segi ekki nokkur 
orð um hann. pað er þó ekki svo, að 
jeg ætli að amast við því, að frv. fari 
til mentmn. Jeg hygg hana svo vel skip- 
aða, að óhætt sje að senda henni annan 
eins böggul.

Jeg vil fyrst minnast á þá miklu helgi,



Lagafrumvörp afgr. með rökst. dagskrá.
Mentaskóli Norður- og Austurlands.

449 450

sem virðist hvíla yfir Akureyrarkaup- 
stað — að minsta kosti í augum sumra 
háttv. þm. — fram yfir aðra staði á land- 
inu. Svo mikill er sá helgiljómi, að hon- 
um hefir tekist að slá blindu jafnvel hin 
skygnustu sparnaðaraugu í þinginu. peir 
sömu sparnaðarmenn, sem skera vilja 
niður ýmsa nýtustu embættismenn 
landsins, þeir, sem skera niður fjár- 
veitingar, sem hver heilvita maður 
hlýtur að telja sjálfsagðar, vilja endi- 
lega kosta gagnfræðaskóla bæði á Ak- 
ureyri og í Reykjavik. petta skólahald 
hefir landssjóður efni á að kosta. pað 
er ætlast til, að allar sveitir landsins 
leggi sinn skerf til slíkra nauðsynja, 
þótt samtímis sje talið ómögulegt að 
stofna unglingaskóla í öðrum hjeruðum 
landsins, hversu mikil sem þörfin er. 
í þennan æðri barnaskóla á Akureyri 
hafa verið sendir bæði þeir, sem ósk- 
uðu gagnfræðamentunar, og svo líka 
hinir, sem ætluðu sjer að stunda fram- 
haldsnám við lærða skólann í Reykja- 
vík. Er þetta algerlega öfug stefna, eins 
og jeg hefi svo oft haldið fram. Hin 
stefnan er sú rjetta, að greina þessa 
skóla í sundur og hafa lærða skólann 
út af fyrir sig, án sambands við gagn- 
fræðaskólana. 1 fyrsta lagi eiga nem- 
endur, sem fara þessar tvær ólíku braut- 
ir, alls enga samleið á skólabekkjun- 
um úr því að lýkur harnaskólanám- 
inu. pað þarf að leggja alt annan 
grundvöll hjá þeim, sem ætla sjer í 
Iærða skólann, en hinum, sem óskar 
almennrar þekkingar. petta eitt er næg 
ástæða til þess, að ekkert samband 
ætti að vera milli þessara skóla. Hjer 
við bætist svo hitt, að óþarft virðist að 
fara svo vel með þennan mannmarga 
kaupstað, að láta landið halda þennan 
skóla fyrir hann. Væri meiri ástæða til

Alþt. 1923, C. (35. löggjafarþing).

að gera þetta í sumum fámennari kaup- 
túnum og sveitum landsins, sem sökum 
mannfæðar sinnar eiga örðugt með að 
halda slíka skóla. petta er svo augljóst, 
að hafi nokkur aðra skoðun á því, þá 
hlýtur það að vera af þeirri sök, að 
hann hafi ekki leitt hugann neitt að 
þessum málum.

pað er rjett, sem hv. flm. (porstJ) 
tók fram, að framleiðslan af stúdentum 
sje orðin ærið nóg í þessu landi. En 
mig furðar á því, að hann skuli þá ekki 
líka sjá, að ekki sje ástæða til að gera 
gyllingar til að fjölga þeim. Ekki þarf 
að gera það þeirra vegna, því vitað er, 
að launin, sem þeir munu bera úr být- 
um, sem glæpast á þeirri leið, eru sultur 
og vanþakklæti. Hitt er engum efa bund- 
ið, að það hafa veiðst tugir í þá gildru, 
sem lögð var um leið og sambandi var 
á komið milli þessara skóla. pað er svo 
auðskilið, á hvern hátt slikt verður.

Námsmönnum, sem annars höfðu 
ekki ætlað sjer Iengra á þeirri braut, 
leiðist að sjá bekkjarsystkin sín fara 
fram úr sjer og til æðri menta, og svo 
lýkur, að kappið má sín oft meira en 
forsjáin. petta er svo margreynt, að eng- 
inn getur gert sig svo djarfan, að mót- 
mæla því. — Og þó vilja nú hv. flm. 
þessa frv. ^ndilega leggja nýja veiði- 
brellu.

Jeg vil ekki bera brigður á alt, sem 
hv. flm. sagði áðan. Rjett er það hjá 
honum, að ódýrara sje fyrir pilt^ ^rð- 
anlands að sækja skóla á Akureyri en 
hjer í Reykjavík. En ástæðan, sem hann ’ 
lagði einna mesta áherslu á, sameigin- 
lega mötuneytið, haltrar hjá honum að 
því leyti, að hægt er eins að koma því 
á hjer; hefir enda verið stigið fyrsta 
sporið. pá er eftir munur ferðakostn- 
aðar og dýrtíðar, og verður hann varla

29
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svo mikill, að unt verði að launa marga 
kennara af honum.

pað, sem aðallega kemur þá til at- 
hugunar, er þetta, hvort landið sje svo 
fjölment, að nauðsyn heri til að hafa 
hjer 2 lærða skóla. Jeg hygg, að enginn 
hlettur sje til á jörðunni með 95 þús- 
undir ibúa, sem hefir lærðan skóla fyrir 
sig. Til þess að ná sama hlutfalli og 
hjer er, yrðu að vera 2 lærðir skólar 
í hverri stærri götu í stórhorgum er- 
lendis, því eins og menn munu vita, er 
ein slik gata fólksfleiri en alt Island. 
Nú hafa aðrar þjóðir ekki tekið upp það 
ráð, og jeg held, að við ættum ekki 
heldur að gera það, en reyna að komast 
af með einn lærðan skóla. Hitt er annað 
mál, að þingið getur, ef því sýnist svo, 
jafnað kostnaðarmismuninn hjá hin- 
um ýmsu landshlutum með því t. d. að 
láta þá nemendur, sem lengst eiga að, 
fá ókevpis far með strandferðaskipum 
vorum. Hefir þegar verið stigið spor í 
þessa átt með því að ákveða í fjárlög- 
unum, að styrkveitingar til náms skuli 
ætlaðar þeim nemendum, sem eru utan 
af landi. Fara mætti lengra i þessa átt 
og veita þeim nemendum fleiri vilkjör 
af svipuðu tæi.

L'ndarlegt þótti mjer, þegar hv. fhn. 
(porstJ) fór að tala um það, hve sára- 
lítill kostnaður yrði þessu samfara. Svo 
var að hevra, sem ekki þyrfti annað en 
bara bæta bekkjunum við. Vinna þá 
kennararnir við gagnfræðaskólann á 
Akureyri ekkert nú? Geta þeir bætt við 
sig nýjum námsgreinum að kostnaðar- 
lausu? Eða hefir því fje, sem nýlega var 
veitt til skólans, verið varið til að fjölga 
þar bekkjum? Sje svo, þá hefir verið 
ólöglega með það farið. — pað gægðist 
þó fram hjá hv. flm. (porstJ), að hann 
hefði á tilfinningunni, að einhver tals-

verður kostnaður myndi þessu samfara. 
Hann fór að tala um að takmarka nem- 
endafjöldann, sem skólann sækti. Er það 
nú hugmynd! Eftir alt á að reka helm- 
ing nemendanna til Reykjavíkur og láta 
þá sitja þar við þau súru kjör, sem hv. 
flm. lýsti svo átankanlega rjett áðan. 
Við suma á að segja: Komið til mín, 
blessaðir, og við aðra: Farið frá mjer 
o. s. frv., rjett eins og stendur i einni 
postillu rjettlætisins. — Nei, þótt ein- 
hverjum kunni að þykja góð fyrirmynd- 
in, þá verð jeg að hafna henni. Og mjer 
þætti ekki undarlegt, þótt einhverjum 
færi eins og bæðu þann að hafa á höfð- 
inu, sem ætlaði að reka suma frá skól- 
anum, en halda öðrum eftir við sældar- 
kjör hans. Jeg verð í alvöru að halda 
því fram, að oss beri að hafa á þessu 
siðaðra manna hátt og láta oss ekki detta 
slíka fíflsku í hug. pað þarf og ekki að 
kenna mjer, hverju verði við að bæta 
slíkan skóla, til þess að úr honum verði 
viðunandi lærður skóli. pað agn er ekki 
nema fyrir fáfróða, að ekki þurfi við 
að bæta nema einum kennara. Jeg er 
of kunnugur skólamálum til þess að geta 
gleypt við slíku.

Jeg verð enn á ný að endurtaka það, 
að mjer finst það næsta undarlegt, að 
það sama þing, sem hefir knúið stjórn- 
ina til að koma fram frv. um jafn- 
hneykslanlegan niðurskurð nýtra em- 
bættismanna landsins og nú hafa nýlega 
verið rædd, — að það sama þing skuli 
nú ætla að bregða sjer til að setja á 
stofn nýjan skóla með 5—6 nýjum 
kennurum, eða mönnum, sem gegndu 
slíkum störfum. pví varla er ætlandi, 
að meiningin sje að gera þá menn að 
föstum embættismönnum, svo tregt sem 
kennurunum hjer syðra hefir gengið að 
fá af þinginu slikan nafnhótarauka, þótt
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engu væri þar með til kostað. — Já, 
sparnaðarhugsjón hins háttv. þings! 
pað er grátlegt gæfuleysi að hafa vakið 
upp slíkan draug, og þurfa svo að glíma 
við hann ávalt siðan.

En svona var það, — annars veg- 
ar þingfararjóðsóttin vægðarlaus og 
hins vegar óttinn við, að illa myndi 
ganga, ef engu sliku væri að veifa til 
að lina með hugi kjósenda. En þeir vör- 
uðu sig ekki á því, þessir löggjafar- 
strútar, að þótt þeir styngju hausnum 
inn í runnann, þá skein á lappirnar og 
afturhlutann, og það er einmitt hann, 
sem kjósendurnir eru nú að byrja að 
virða fyrir sjer.

Jeg læt svo útrætt um þetta mál að 
sinni. pað fer nú til hv. mentmn., og 
fæ jeg vonandi tækifæri til að heilsa upp 
á það á ný, þegar það kemur þaðan
aftur.

Ingólfur Bjarnarson. Eins og háttv. 
flm. (porstJ) tók fram í ræðu sinni 
áðan, þá er fyrirkomulag það, sem 
þetta frv. fer fram á, ekki nýtt. pað 
hefir þvert á móti verið svo, að menta- 
skólarnir hafa lengst af verið 2 á þessu 
landi, annar á Norðurlandi og hinn á 
Suðurlandi. Hefir sú skipun skólanna 
þá verið talin hæfa best þörfunum. 
Enda auðskilið, að svo sje i jafnstrjál- 
bygðu landi sem vort land er. Hefir 
reynslan sýnt, að þetta var viturlega 
ráðið. Nú hefir aftur um langan tíma 
verið aðeins einn skóli, enda svo kom- 
ið sögu, að flestum landsmönnum utan 
Reykjavíkur er ókleift að nota hann, að 
undanteknum einstöku efnamanni. pað, 
sem þessu veldur, er dýrtíðin hjer í 
bænum. parf ekki að skýra það atriði, 
sem öllum er alkunnugt og viðurkent. 
Afleiðingin af þessu er sú, að ekki koma

aðrir til að geta sótt mentaskólann en 
börn Reykvíkinga og örfárra efna- 
manna úti um land. Öllum þorra lands- 
manna verður því í raun rjettri fyrir- 
munað að njóta í nokkru æðri skól- 
anna. Jafnhliða þessu hlýtur svo þetta 
fyrirkomulag að auka aðstreymið til 
Reykjavíkur, sem virðist þó nóg fyrir. 
Jeg þekki þó nokkur dæmi þess, að menn 
hafa flutt til Reykjavíkur norðan úr 
landi, aðeins vegna þess, að það var 
eina kleifa leiðin til að koma börnum 
þeirra til náms. Held jeg, að allir hljóti 
að viðurkenna, að þetta ástand sje ekki 
holt fyrir þjóðarhaginn, hvorki það, að 
ekki geti aðrir orðið mentamenn í land- 
inu en börn Reykvíkinga og fárra efn- 
uðustu manna — þó misrjettinu sje 
slept —, nje heldur hitt, að mikið að- 
streymi fólksins myndist til Reykjavík- 
ur, umfram það, sem þegar er, með 
það eitt fyrir augum, að það er eina 
leiðin til að koma börnum sínum til 
menningar.

petta frv., sem hjer er á ferðinni, 
miðar að því að bæta úr þessum vand- 
kvæðum og minka það aðstöðumis- 
rjetti, sem gildir fyrir ungmenni lands- 
ins um aðgang að æðri skólum. Hjer 
er farið fram á, að lærdómsdeild skuli 
sett á fót í sambandi við gagnfræða- 
skólann á Akureyri. Veit jeg, að allir 
hv. þm. muni skilja það, sem felst í 
þeirri kröfu, og vænti þess, að þeir sjái 
jafnframt, hve óvænlega horfir um 
skólamálin með núverandi fyrirkomu- 
lagi, ef mestur hluti þjóðarinnar verð- 
ur útilokaður frá að geta látið böm sín 
ganga mentaveginn. pað yrði máske 
borið fram sem ástæða gegn frv., að 
erfiðara sje að fá góða kenslukrafta á 
Akureyri en hjer syðra, þar sem flestir 
mentamenn landsins eru samðn komn-
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ir. Jeg er að vísu ekki svo kunnugur 
því máli, að jeg leyfi mjer að gera sam- 
anburð á núverandi kenslukröftum við 
skóla þessa. En jeg þori hins vegar að 
fullvrða, að nú sem stendur eru m j ö g 
g ó ð i r kenslukraftar við gagnfræða- 
skólann á Akureyri í ýmsum greinum, 
og veit jeg, að það er alviðurkent. Hygg 
jeg því, að engin sjerstök ástæða sje 
til að ætla, að þetta væri gild rök móti 
frv.

J?á verð jeg að halda því franr, að 
það mundi hafa góð áhrif og heppileg, 
ef skólarriir eru tveir. pað myndi eðli- 
lega skapa samkepni milli þeirra um, að 
stúdentar hvers um sig fengju sem 
besta viðurkenningu fyrir lærdóm sinn 
og menningu á allan hátt. Er það þýð- 
ingarmikið atriði.

Aðalatriðið er þó þetta, að með þessu 
móti fá miklu fleiri landsmenn færi á 
að menta börn sín en ella.

Jeg skal ekki fara neitt út í kostnað- 
arhliðina, því hv. flm. (porstJ) hefir 
gert það svo skýrt og ítarlega, enda er 
það og tekið fram í greinargerðinni. 
pó verð jeg að líta svo á, að röksemdir 
hv. þm. Dala. (BJ) hafi ekki verið á 
góðum rökum bygðar. Jeg skal þó ekki 
fara frekar út í það, en undirstrika 
þann mikla sparnað, sem margir menn 
úti um landið myndu njóta af þessum 
skóla, ef hann verður settur á stofn, 
svo sem frv. gerir ráð fyrir.

Flm. (J?orsteinn Jónsson): pað gleð- 
ur mig, að háttv. þm. Dala. (BJ) hefir 
snúist á móti þessu máli, v e g n a 
kostnaðarins, sem málinu sje sam- 
fara; en slíkt er ekki venja hans. Enda 
hygg jeg nú samt, að það hafi ekki verið 
kostnaðarhliðin, sem ráði andstöðu hans 
í þessu máli, heldur aðrar ástæður.

Yfirleitt hrakti hann ekki neitt af þeim 
rökum, sem jeg færði í fyrri ræðu minni, 
sem hann raunar ekki virtist hafa heyrt, 
enda þóknast honum heldur ekki að 
hlusta á mig nú, því jeg sje hann ekki 
hjer í deildinni, og svarar hann þá aft- 
ur sennilega einhverju öðru en því, sem 
jeg sagði, og get jeg ekki að þvi gert.

Jeg geri ráð fyrir að minka gagn- 
fræðaskólann á Akureyri þannig, að 
engin deildin verði tvískift, og þess 
vegna ætti breytingin að vera siður til- 
finnanleg að því er kostnaðinn snertir. 
Jeg hefi aldrei sagt, að gagnfræðadeild- 
irnar í Reykjavík og á Akureyri eigi að 
vera framhald af barnaskólunum, enda 
þótt jeg álíti, að lærdómsdeildin geti 
tekið við af gagnfræðadeildunum, gagn- 
stætt því, sem háttv. þm. Dala. ætlast 
til. pað er rangt að telja gagnfræða- 
skólann á Akureyri aðeins fyrir Akur- 
eyringa; Akureyringar hafa ekki frek- 
ar gengið í hann en Eyfirðingar, Skag- 
firðingar, Húnvetningar, pingeyingar 
eða Austfirðingar. par að auki hafa 
margir Vestfirðingar og Sunnlending- 
ar sótt skólann.

Samkvæmt því, sem jeg tók fram 
áður í ræðu minni, er skoðun mín sú, 
að það eigi að herða á ákvæðum reglu- 
gerðar lærða skólans um inngöngu í 
deildina.

Háttv. þm. (BJ) gerði lítið úr því, 
hvað ódýrara er fyrir nemendur að 
stunda nám á Akureyri en í Reykjavík. 
Taldi hann, að nemendur hjer gætu 
haft með sjer mötuneyti, eins og á Akur- 
eyri, enda vakir það líklega fyrir hon- 
um að stofna heimavistarskóla hjer í 
Reykjavík, þar sem hann augsýnilega 
virðist aðeins vilja hlynna að skólum i 
Reykjavik, en hvergi annarsstaðar.

Hann taldi, að kostnaðarmismunur-
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inn fyrir nemendur lijer og nyrðra væri 
aðeins fólginn í fargjaldi nemenda að 
norðan hingað til Reykjavíkur. Á því 
er auðsjeð, að hjer talar maður, sem 
ekki veit, hvað hann er að fara. Jeg 
sýndi glögglega kostnaðarniuninn við 
námsdvöl í þessum tveim umræddu 
hæjum. Eða telur hv. þm. (BJ) 1000 
kr. kostnaðarmismun á ári einskis 
virði fvrir fátæka nemendur?

Háttv. þm. (BJ) sagði, að það niundi 
enginn blettur á jörðinni með 90 þús. 
íbúa hafa meira en einn lærðan skóla, 
ef hann annars hefði nokkurn. í sam- 
bandi við þessa umsögn hans vil jeg 
benda á, að meðan við höfðum hjer tvo 
lærða skóla, Hólaskóla og Skálholts- 
skóla, voru hjer á landi eigi meira en 
40—50 þús. íhúar. En vjer höfum marg- 
ar stofnanir aðrar, sem ekki tíðkast 
annarsstaðar í heiminum, að hverjar 
90 þús. manna hafi. Má þar nefna há- 
skóla og hæstarjett. Mun þó ekki hv. 
þm. Dala. vilja leggja þær niður. Vjer 
höfum einnig 42 manna þing, sem 
starfar —% af hverju ári, og mun 
það líka vera einsdæmi með smáþjóð 
sem vjer erum. pað hafa ekki heyrst 
áður frá hv. þm. Dala. (BJ) varúðar- 
orð gegn því, þó 90 þús. Islendingar 
legðu í þann kostnað, sem jafnstór 
hópur annarsstaðar á hnettinum mundi 
ekki ráðast í.

pá talaði háttv. þm. um kensluna 
og gerði mikið úr því, að Tjölga þyrfti 
kennurum og kenslustofum við Akur- 
eyrarskólann. Hann hefir sýnilega ekk- 
ert tekið eftir því, sem jeg sagði, að 
deildum í skólanum væri nú tvískift, að 
skólinn hefði nóg húsrúm, ef deildun- 
um væri ekki tvískift, og að jeg gerði 
ráð fyrir, að tvískifting í deildum yrði 
ekki levfð. h?n þetta gengur nú svo,

að þegar varinn er slæmur málstaður, 
þá er ráð að beita fyrir sig misheyrn i 
staðinn fyrir rök.

pá gerði hv. þm. mikið gaman að 
þvi, sem jeg hefði sagt um takmörkun 
stúdentaframleiðslunnar, og að það ætti 
að reka þá aumingja til Reykjavíkur, 
sem útundan vrðu þar nyrðra. petta 
var aðeins útúrsnúningur hjá hv. þm. 
Vitanlega þarf víða að setja takmörk. 
peir, sem best eru til þess hæfir að 
ganga mentaveginn, eiga að fá að sitja 
fvrir að ganga hann.

Háttv. þm. sagði, að ekki þyrfti að 
kenna sjer, hve marga kennara þyrfti 
við lærðan skóla. Jeg gæti trúað því, 
ef hann ætti að ráða, að þá yrðu kenn- 
araembættin ekki fá, sem bætt yrði við 
Akureyrarskóla, ef hann breyttist í 
lærðan skóla. En hinu trúi jeg ekki, að 
Alþingi geri hann að sinum ráðunaut 
í þessu efni.

Stefna háttv. þm., eftir þeim rökum, 
sem hann hefir flutt í ræðum sinum 
hjer í deildinni, er sú, að einungis börn 
efnamanna og Reykvíkinga geti stund- 
að nám við lærðao skóla. Jeg tók það 
fram í framsöguræðu minni, og sjer- 
staklega kom það skýrt fram í ræðu hv. 
þm. S.-p. (IngB), að fáir foreldrar ut- 
an af landi gætu kostað börn sín til 
náms í Reykjavík og yrðu því oft sjálf 
að fvlgja þeim eftir þangað, af þvi 
þeir gætu helst klofið skólakostnaðinn 
á þann hátt, að verða búsettir i bænum. 
Að mentaskólinn er aðeins einn, eykur 
fólksstrauminn til Reykjavíkur svo, að 
til vandræða sýnist horfa.

Fyrst skólahúsið er til nyrðra, gott 
og vel útbúið, en þröngt um skólann 
í Reykjavík, finst mjer sjálfsagt að nota 
það fyrir lærðan skóla. Kenslukrafta 
þarf ekki að auka að mun, þó að skól-
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arnir verði tveir, þvi að lærða skólann 
í Reykjavík má minka sem neniur lær- 
dómsdeild við Akureyrarskóla.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 15 : 2 atkv. 

og til mentamálanefndar með 16 shlj. 
atkv.

Á 50. fundi í Nd., miðvikuaginn 25. 
apríl, var frv. tekið til 2. u m r.

Forseti tók málið af dagskrá.

Á 52. fundi í Nd., laugardaginn 28. 
apríl, var frv. aftur tekið til 2. u m r. 
(A. 156, n. 320).

Frsm. meiri hl. (Sigurður Stefáns- 
son): pað mun varla þurfa að ræða 
lengi um þetta mál; jeg býst ekki við, 
að það geti komist í höfn, þar sem svo 
er áliðið orðið þingtímans.

pegar menn sjá þetta frv., sem fer 
fram á að gera mönnum greiðari að- 
gang að æðri mentun en hv. flm. þykir 
vera nú, lilýtur það að fljúga mönnum 
fyrst í hug, að þetta byggist á því, að 
hjer sje hörgull á stúdentum, og að ekki 
sje nóg viðkoma háskólamentaðra 
manna til þess að fullnægja þörfum 
þjóðarinnanr. pessu verður ekki svarað 
öðruvísi en neitandi. Frá því að Hóla- 
skóli var tekinn af, og aðeins varð einn 
lærður skóli hjer á landi, hefir um lang- 
an aldur ekki borið á því, að neinn sjer- 
legur hörgull væri latínulærðra manna, 
svo að jeg taki svo til orða, og að ekki 
hafi verið völ á nægilega mörgum 
mönnum í þær stöður, sem háskóla- 
mentaða menn þarf í.

pví er ekki að leyna, að jeg hygg frv. 
ekki komið fram af slíkri vöntun, held- 
ur beint af metnaði Norðlendinga, er 
sárnaði, þegar Hólaskóli var fluttur

hingað suður, og hafa þvi jafnan meira 
og minna alið á því síðan, að sjerstak- 
ur lærður skóli yrði stofnaður á Norð- 
urlandi. pað er eðlilegt, að hugmynd 
þessi fái byr undir báða vængi á þessari 
öld, sein jeg vil kalla skáldasýkisöld. 
Nú virðist eitt mesta áhugamál lands- 
manna að hrúga upp sem flestum skól- 
um. Jeg er ekki að lasta það, að menn 
vilji, að nientunin aukist, en hins vegar 
lel jeg, að of mikið megi að því gera. 
Og jeg tel það ekki aðalskilyrðið fyrir 
uppgangi þjóðarinnar, að skóli ísje 
reistur svo að segja í hverjum hreppi, 
lieldur að landsmönnum gefist kostur 
á að afla sjer þeirrar verklegu þekk- 
ingar, sem þeim kemur að bestu haldi.

pegar litið er til reynslunnar, sem 
fengin er í Reykjavík um sameiningu 
gagnfræðamentunar og hinnar lærðu 
mentunar, hygg jeg, að hún sýni, að 
efasamt er, hvort rjett sje að setja á 
stofn annan skóla hliðstæðan. Reynsl- 
an hefir sannarlega orðið á þann veg, 
að mörgum þykir þetta orðið fargan, 
er bestu menn vorir lelja bráða nauð- 
svn á að breyta. Jeg er ekki með því 
að leggja niður lærdómsdeildina eða 
gagnfræðadeildina, heldur vil jeg, að 
horfið sje að gamla skipulaginu. Jeg 
hygg, að þegar þessi nýi Akureyrar- 
skóli á að vera bæði gagnfræðaskóli og 
lærður skóli, þá mundi bráðum sækja 
í sama horfið sem hjer í Reykjavík.
Meðan skólinn er opinber verður mönn- 
um ekki neitað um inntöku í skólann, 
en afleiðingin verður sú, að skólinn 
verður að því bákni, sem erfitt verður 
að koma fyrir og kosta mun ærið fje, 
alveg eins og komið er á daginn um 
mentaskólann.

Jeg veit, að þetta frv. er flutt i sam- 
ráði við skólastjórann við gagnfræða-
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skölann á Akureyri. Hann sjer ráð til 
þess, að Akureyrarskóli verði ekki skjót- 
lega of lítill, en eingöngu á kostnað 
gagnfræðamentunarinnar. Ef aðsóknin 
yrði of mikil, þyrfti ekki annað en að 
neita mönnum um upptöku í gagn- 
fræðadeildina. Mjer er sem jeg sjái, hve 
vinsælt það yrði með Norðlendingum, 
þeim er vildu láta svni sína njóta gagn- 
fræðamentunar, ef þeim yrði vísað á 
bug, af því að lærdómsdeildin væri lát- 
in sitja í fyrirrúmi.

Jeg er því á þeirri skoðun, bæði af 
því, að enginn hörgull er á stúdentum 
og háskólamentuðum niönnum, og liins 
vegar vegna þess, hve þröngur fjárhag- 
ur vor er og mun verða fyrst um sinn, 
að oss sje ærið nóg að eiga einn lærð- 
an skóla, svo sem verið hefir um heila 
öld. Nokkuð öðru máli gegndi, ef nám- 
ið væri mönnum svo dýrt í Reykjavík, 
að það varnaði mönnum að sækja til 
mentaskólans. En ekki ber á þessu. 
prátt fyrir dýrtíðina safnast svo marg- 
ir menn í þennan skóla, að hann er að 
rifna utan af þessum f jölda. Haldi þessu 
áfram, þarf bráðlega að auka húsnæði 
skólans. Og ef þessi saga endurtekur 
sig á Akureyri, sem er afarsennilegt, 
tel jeg rangt að leggja út í þennan 
kostnað. Skólameistarinn á Akureyri 
áætlar, í ritgerð, er hann ljet birta í vet- 
ur, að þessi nýbreytni mundi kosta rík- 
ið mjög lítið umfrani það, sem verið 
hefir. Gerir hann þá ráð fyrir, að að- 
sókn verði mjög lítil að lærdómsdeild- 
inni á Akureyri. En ef svo væri, þá er 
lítil ástæða til að stofna þessa deild, en 
verði aðsóknin mikil, mundi reka að 
því sama sem um mentaskólann i 
Reykjavík.

Eina aðalástæðu fyrir þessu frv. telja 
skólameistari og flm. það, hve miklu

kostnaðarsamaia er að sækja nám til 
Revkjavíkur en Akureyrar. par er mið- 
að við Norðurland eitt, því að úr flest- 
um öðruin hjeruðum mun ekki dýrara 
að sækja til Revkjavíkur heldur en til 
Akureyrar. pað má vel vera, að náms- 
kostnaður sje meiri i Reykjavík en á 
Akureyri, en nýlega las jeg í blaði einu, 
að fæðið í heiniavistum Flensborgar- 
skóla hefði verið enn ódýrara en í Ak- 
urevrarskóla. En ekki getur þó verið 
inikhim mun dýrara að lifa í Reykja- 
vík heldur en í Hafnarfirði. pegar að 
því er gætt, hvernig skólaineistarinn 
rökstyður þá staðhæfingu, að námið sje 
svo niiklum mun ódýrara á Akureyri 
en í Reykjavík, hygg jeg, að hann fari 
ekki alveg rjett með tölur. 1 fundar- 
hyrjun var útbýtt ritgerð um þessi skóla- 
mál, eftir einn áhugamesta og besta 
skólamann vorn, og segir þar svo um 
útreikning skólameistara (með leyfi 
hæstv. forseta):

„Skólameistari hygst að sanna, að 
munurinn sje svo mikill, og er sönn- 
un hans í þrem liðum. í fyrsta lagi 
her hann saman heimavist á 
Akureyri og bæjarvist í Reykja- 
vík, sem er alls ekki sambærilegt og 
verður enn fráleitara, þegar þess er 
gætt, að heimavistirnar mundu 
livergi nærri hrökkva til handa hin- 
um nýja m e n t a s k ó 1 a. 1 öðru 
lagi gerir hann ráð fyrir 8 mánaða 
námi á Akureyri, en 9 i Reykjavík. 
1 6 ára skóla verður námið þá 6 
m á n u ð u m stvttra í öðrum skól- 
anuni en hinum, og er furðulegt, ef 
þeir skólar geta talist hliðstæðir. 1 
þriðja lagi reiknar hann ferðakostn- 
að til Reykjavíkur, en engan til Akur- 
eyrar, rjett eins og flutningur þang- 
að væri ókeypis.“
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Með þessum ummælum þessa skóla- 
fróða manns ætla jeg, að nokkurn veg- 
inn sje hrakin sú staðhæfing, að náms- 
kostnaðurinn hljóti að verða miklu 
meiri í Reykjavík en á Akureyri. Og 
eins og jeg tók fram, virðist þessi mikli 
kostnaður ekki tálma mönnum að sækja 
Reykjavíkurskóla.

pá segir skólameistari, að ekki muni 
þurfa að bæta við nema einni kenslu- 
stofu og l1/. kennara. petta er alveg 
gagnstætt þeirri reynslu, sem vjer höf- 
um fengið i Reykjavík. pað getur vel 
verið, að þetta nægi fyrsta árið, en 
þegar fram í sækir, þyrfti áreiðanlega 
að fjölga kennurunum, að minsta kosti 
um 3—1 frá því sem nú er. pegar það 
fyrirkomulag væri komið á, mundi þessi 
kostnaðarauki nema 30—40 þús. kr. á 
ári.

Jeg hygg, að þingið ætti ekki að svo 
komnu að sameina gagnfræðaskólann 
og lærðan skóla á Akureyri. Reynslan 
af því fyrirkomulagi er ekki á þann 
veg, að hún hvetji menn til að fara 
þá leið. I ritgerð þeirri, sem jeg nefndi 
áður, telur þessi skólafróði maður heppi- 
legast, að lærði skólinn sje skilinn frá 
gagnfræðadeildinni, en að hún sje svo 
aftur sameinuð barnaskólanum.

Jeg skil ekki í þvi, að þingið geti 
lengur dauflieyrst við því að gera gagn- 
gerða breytingu á fyrirkomulagi menta- 
skólans. Jeg er þeirrar skoðunar, að 
stúdentaviðkoman hjer á landi sje orð- 
in alt of mikil, og tel jeg því ekki heppi- 
legt að vera að gylla þá leið fyrir æsku- 
lýð landsins, svo að stúdentafjöldinn 
verði langtum meiri en þörf þjóðarinn- 
ar krefur. Undanfarin ár hafa útskrif- 
ast hjer 20—30 stúdentar á ári hverju, 
og í vor munu þeir ekki verða færri 
en 30. Viðkoman er því altaf að auk-

ast, og er því síst ástæða til að gera 
gyllingar til þess að hún verði enn 
mciri. Hins vegar get jeg skilið það, að 
Norðlendingum sje þetta metnaðarmál. 
En hagur alls landsins verður að vega 
meira en metnaður þeirra. Tel jeg lík- 
legt, að illa myndu gefast ráð skóla- 
meistarans á Akueryri, að neita svo og 
svo mörgum um skólavist af þeim, sem 
sæktu. Myndi það tæplega vel þokkað 
af Norðlendingum. Sýnir það, hve hjer 
er erfitt úr að ráða, að manninum skuli 
ekki hafa dottið annað í hug en þetta 
óyndisúrræði. (porstJ: petta hefir ver- 
ið svo um langan tíma). pað má vel 
vera, að svo hafi verið, en ilt er það 
engu að síður. Myndu þessar úthýsing- 
ar heldur færast í aukana, ef þetta kæm- 
ist á, og er þess síst að æskja, því allir 
ættu að vera jafnrjettháir að því er 
snertir aðgang að þessum skólum.

Að það þurfi ekki að bæta við nema 
cinum kennara, nær ekki neinni átt. 
Lærði skólinn hjer í Reykjavík er nú í 
15 deildum. Stuðlar að því bæði tví- 
skiftingin, sem fyrir skömmu er komin 
á, og svo hitt, að orðið hefir að tví- og 
þrískifta sumuni deildunum, sökum 
nemendafjöldans. Af þessu hefir aftur 
leitt aukinn kennarafjölda. Aður fyr 
voru aðeins 8—10 kennarar við þenn- 
an skóla, en nú eru þeir orðnir um 24. 
Ef eins færi á Akureyri, mundi af þessu 
leiða gífurlegan kostnað, og er ríkis- 
sjóðurinn ekki svo stæður nú, að jeg 
telji hyggilegt að hrapa að því að ráð- 
ast í þetta.

Frsm. minni hl. (porsteinn Jónsson):
Eins og menn sjá af því, sem fram er 
komið í þessu máli, þá hefir nefndin 
ekki borið gæfu til að eiga samleið í 
því. Við erum aðeins 2 í nefndinni, sem
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teljum heppilegast, að málið nái fram 
að ganga. Fanst okkur ekki ástæða til 
að gera neinar brtt. við frv., ekki þó af 
því, að ekki gæti komið til mála að 
hreyta einstöku atriði, heldur af hinu, 
að við vildum ekki með því eiga á hættu 
að koma ruglingi á málið og ef til vill 
seinka því.

Menn hafa nú hlýtt á rök háttv. frsm. 
meiri hl. (SSt) í málinu, og vil jeg nú 
fara nokkrum orðum um það, sem hann 
hafði fram að færa.

Háttv. þm. (SSt) segir, að þetta sje 
aðeins metnaðarmál Norðlendinga. Jeg 
vil þá spyrja hv. þm., hvort það var 
aðeins metnaðarmál Norðlendinga, að 
Hólaskóli hinn forni var stofnaður, eða 
þótt svo hefði verið, hvort stofnun þess 
skóla hafi ekki orðið allri þjóðinni til 
góðs. Jeg býst við, að enginn þori að 
neita því, að hefði Hólaskóli aldrei ver- 
ið, þá væri hætt við, að margur menta- 
maðurinn hefði aldrei orðið það, sem 
hann varð, að margt þrekvirkið, sem 
kastað hefir ljósi inn í líf þjóðarinnar, 
væri óunnið enn. Ef Hólaskóli hefði 
aldrei verið, þá er ekki víst, að menn 
eins og Jón biskup Arason hefðu mark- 
að þau spor í sögu okkar, sem raun 
varð á. (JAJ: Var Jón Arason nokkurn 
tíma nemandi á Hólum?). Jón Arason 
stundaði nám aðallega á Munkaþverá, 
en mentaðist auk þess mikið á Hólum, 
er hann var með Gottskálki biskupi 
Nikulássyni hinum grimma. Mætti 
nefna ýmsa fleiri afreksmenn, sem 
hlotið hafa þrcska sinn á Hólum og síð- 
ar unnið þjóðinni ómetanlegt gagn og 
crðið forvígismenn hennar.

Ein mótbára hv. meiri hl. gegn frv. 
er óttinn við, að stúdentaframleiðslan 
aukist svo mjög við þetta. Segja þeir, 
að hún sje þó ærin fyrir, þótt ekki sje

Alþt. 1923, C. (35. löggjafarþing).

farið að gera sjerstakar ráðstafanir til 
að auka hana. En þá er að Iíta á það, 
hverjir þeir verða, þessir stúdentar, sem 
bætast í hópinn vegna þessarar skóla- 
stofnunar. Verða það synir eða dætur 
Reykvíkinga eða ríkra manna, sem 
mörgum er þrýst til náms af metnaði 
foreldranna, fremur en af lærdómslöng- 
un? Verða það götudrengir og stúlkur, 
sem foreldrarnir af tvennu illu kjósa 
fremur að hafa á skólabekkjum menta- 
skólans en í solli götulífsins? Nei, það 
verða ekki slíkir nemendur, sem þessi 
nýja stofnun ryður braut til mentanna. 
peir, sem í hópinn bætast fyrir tilstilli 
þessara laga, verða aðallega utan úr 
sveit, menn, sem eiga enga ríka aðstand- 
endur og hafa ekki annað að bjargast við 
en áhuga og dugnað sjálfra sín. pað 
eru þessir menn, sem þegar í æsku 
verða að læra að treysta sjálfum sjer 
í lífsbaráttunni, sem bætast í stúd- 
entahópinn. Nú vil jeg spyrja hv. þdm., 
hvort þeir sjái nokkuð athugavert við 
það, að þessir menn gangi lærða veg- 
inn. Eða vilja menn ef til vill halda því 
fram, að alt efnilegasta fólk landsins 
sje saman komið í Reykjavík og ná- 
grenni hennar? Ef svo væri, þá væri 
sannarlega ekkert við því að segja, þótt 
frv. þetta væri felt. En sje nú ekki svo, 
hví skyldu menn þá ekki vilja unna 
öðrum landshlutum jafns rjettar við 
Reykjavík og hennar nágrenni?

J?að er í þessu ljósi fyrst og fremst, 
sem jeg skoða þetta mál, og í þessu 
Ijósi á það að skoðast. peir, sem fella 
vilja frv. þetta, það eru þeir, sem vilja 
láta Revkvíkinga eina ganga lærða veg- 
inn, en hver treystist til þess að sýna 
fram á það með rökum, að þetta muni 
heppilegast mentalífi þjóðarinnar? Hv. 
frsm. meiri hl. (SSt) sagði að vísu áðan,

30
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að ekki bæri á því, að þeir væru ekki 
nógu margir, sem gengju lærða veginn. 
Kvað hann þetta sýnishorn þess, að ekki 
væri svo nijög erfitt að stunda nám hjer 
í Reykjavík. En hefir hann athugað, 
hvaðan þetta námsfólk er flest? Meiri 
hlutinn er einmitt úr sjálfri Reykjavík. 
Auk þess mun svo vera, að margir 
nemendur utan af landi, sem eru að 
ljúka námi nú, komu í skólann þegar 
dýrtíðin var minni, og er ekki sagt, hve 
margir þeirra hefðu treyst sjer til fram- 
baldsnáms, ef eins hefði staðið á þá 
og nú. Að minsta kosti hafa sumir 
þessara manna sagt mjer, að þeir myndu 
aldrei liafa farið út á þessa braut, ef 
þeir hefðu í byrjun vitað, hve örðug- 
leikarnir væru miklir. En lijer er þá 
einmitt oft um að ræða efnilegustu 
nemendurna, þá sem síðar munu verða 
hinir leiðandi menn þjóðarinnar. pað 
cina, sem vinst því með því að fella þetta 
frv., er það, að þeir kunna að verða 
eitthvað færri, liðljettingarnir, sem 
undir verða í lífsbaráttunni af svo köll- 
uðum lærðum mönnum. pað mundi 
fleirum af þeim takast að ná í lífvæn- 
legar stöður fyrir það, að bandað var 
á móti mönnunum, sem ella hefðu orðið 
ofjarlar þeirra.

Jeg vonast til þess, að hv. þdm. verði 
nú flestir sammála um það, að það 
muni ekki nein bót fyrir þetta þjóð- 
fjelag, þótt Reykjavík fái einokunar- 
rjett að framleiða stúdenta. (MP: En 
þvi þá ekki líka að kref jast háskóla fyrir 
Norðurland?). pað er miklu auðveld- 
ara fyrir fátæka menn að brjótast í 
gegnum háskólann heldur en menta- 
skólann. Fá þeir bæði meiri styrk, og 
auk þess eykst lánstraust þeirra eftir 
því sem nær færist embættisprófi. 
Verður hv. þm. Str. (MP) að leita að

betri rökum, ef bann vill lmekkja þessu 
máli, en að á eftir muni koma fram 
krafa frá Norðlendingum um annan há- 
skóla.

pá talaði hv. frsm. meiri hl. (SSt) 
um það, að Norðlendingar myndu 
kunna því illa, að svo mörgum yrði 
synjað upptöku í skólann, sem raun 
myndi á verða. Jeg veit ekki betur en 
að þetta hafi lengst af verið svo allan 
þann tíma, sem gagnfræðaskólinn er 
búinn að starfa. Að minsta kosti var 
það svo meðan skólinn starfaði undir 
gömlu reglugerðinni, með nafninu 
Möðruvallaskóli, að helmingi þeirra, er 
sóttu árlega, varð sökum rúmleysis að 
neita um inntöku. Auk þess er nú uppi 
sú alda í þinginu að fjölga alþýðuskól- 
um, sem í rauninni eru ekki annað en 
gagnfræðaskólar. Hefir hv. Nd. nú ein- 
mitt veitt fje til byggingar einum slík- 
um alþýðuskóla í pingeyjarsýslum, að 
eins eina dagleið frá Akureyri. Sje jeg 
ekki betur en þeir, sem eingöngu vilja 
fá gagnfræðamentun, geti eins vel sótt 
hana þangað eins og til Akureyrar. 
Nokkru sunnar er svo Eiðaskólinn, sem 
er líka í raun og veru gagnfræðaskóli. 
Á jeg þvi bágt með að sjá þá nauðsyn, 
að Akureyrarskólinn þurfi að vera svo 
sjerlega stór sem gagnfræðaskóli. Nokk- 
uð öðru máli er náttúrlega að gegna 
um Rvík, sem er svo miklu fólksfleiri.

Hv. frsm. meiri hl. (SSt) kvað ekki 
dýrara sökum ferðakostnaðar að sækja 
skóla hingað, frá mörgum stöðum 
landsins, en til Akureyrar. Jeg skal játa, 
að svo er t. d. um nærsveitamenn 
Reykjavíkur, en öðru máli er að gegna 
um Norðlendinga og Austfirðinga. Er 
þetta annars svo einfalt atriði í málinu, 
að ekki ætti að þurfa að eyða orðum 
að því.
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pá bar liáttv. frsin. ineiri hl. (SSt) 
brigður á, að nokkru munaði, hve dýr- 
ara væri að stunda náni hjer í Reykja- 
vík en á Akureyri. Við 1. umr. kom 
jeg með nokkrar tölur til samanburð- 
ar í þessu efni. Voru þær þá ekki hrakt- 
ar af neinum, og þær liafa ekki verið 
hraktar enn. Tel jeg því óþarft að taka 
þær upp að nýju. En jeg fæ þó ekki 
varist að láta undrun mína i ljós yfir 
því, að liv. frsm. meiri hl. (SSt) skuli 
ekki vita, að innlendar afurðir eru yfir- 
leitt um 50% dýrari hjer en þar nyrðra, 
og munar þó á sumum þeirra enn 
meira. (JAJ: Hvaða afurðir eru það?) 
Mjólk, t. d., sem háttv. spyrjanda ætti 
að vera kunnugt um, að kostar hjer alt 
að helmingi meira en á Norðurlandi. 
Furðar mig yfirleitt á því, að til skuli 
vera þm., sem svo ókunnugir eru ástand- 
inu í hinum ýmsu hlutum landsins.

Hv. frsm. meiri hl. (SSt) sagði, að 
allir landsmenn ættu að eiga jafnan 
rjett til að nota skólana. par er jeg hon- 
um einmitt fyllilega samdóma. Og að 
mínu áliti ber að gera alt sem unt er 
til þess, að svo geti orðið. J?að á að fara 
eftir liæfileikum mannsins, hvort hann 
gengur lærða veginn eða ekki, en eigi 
hinu, hvort hann er fæddur á Norður- 
landi eða Suðurlandi, eða því, hvort 
hann er kominn af efnuðum foreldrum 
eða fátækum. En úr því að þetta er 
hugsjón hv. þm. (SSt), þá fæ jeg ekki 
skilið það gæfuleysi hans að vera eins 
og dæmdur til að berjast á móti fram- 
kvæmd hennar. Væri vonandi, að hann 
Josnaði úr þeim leiðu álögum fvr en 
; íðar.

Hv. frsm. meiri hl. (SSt) sagði, að 
ef stofnuð yrði lærdómsdeild á Akur- 
eyri, þá yrði að bæta við 3—4 kennur- 
um við skólann. Kvað hann það mundu

kosta rikissjóð um 30—10 þús. kr. Hv. 
þm. virðist hafa fatast lijer reiknings- 
listin. pó svo væri, að bætt yrði við 
3—4 kennurum, þá myndu laun hvers 
þeirra aldrei verða hærri en laun menta- 
skólakennara eru nú, 3400—5000 kr. 
hvcrs, og upphæðin því ekki fara fram 
úr 15 þús. kr. alls.

Hv. fsrm. meiri hl. fanst kenna öfga 
í niálinu á hlið flutningsinannanna. 
Kvað liann áætlun skólameistara um 
1—2 kennara í viðbót ekki ná neinni 
átt, og yfirleitt væri hjer meir farið 
með kappi en forsjá. pví svara jeg 
fyrst, að skólameistarinn á Akureyri 
ætti að vera svo kunnugur slíkum mál- 
um, að honum sje trúandi að fara ekki 
með neinar firrur í því efni. Auk þess 
vil jeg minna hv. þm. á, að annar mað- 
ur, sem nú er horfinn úr heimi vor- 
um, flutti þetta mál af ekki minni 
krafti, maður, sem enginn mun þora 
að neita, að liafi verið einn af okkar 
færustu skólamönnum. Sá maður er 
fyrverandi skólameistari gagnfræða- 
skólans, Stefán Stefánsson. Hann skrif- 
aði oftar en einu sinni um þetta í blöð- 
in og hjelt því eindregið fram, að hjer 
væii um stórt nytjamál að ræða, vel- 
ferðarmál, sem snerti alla þjóðina. Mun 
og enginn draga í efa, að þetta hafi ver- 
ið heit sannfæring þess manns.

Jeg sýndi fram á það í framsöguræðu 
minni við 1. umr. málsins, að hjer er á 
ferðinni eitt af rneiri sparnaðarmáluin 
þingsins. pví svo mikill munur er að 
stunda nám á Akureyri og í Reykjavík, 
að þótt fjölga yrði kennurum við skól- 
ann nvrðra, þá yrði samt kostnaðar- 
mismunurinn við námið talsvert meiri 
en næmi launum þeirra kennara. Jafn- 
vel þótt farið sje eftir áætlun þeirra, 
sem telja, að fjölga þurfi um 3—5
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kennara, sem auðvitað nær ekki nokk- 
urri átt, þá myndi samt græðast stór- 
fje á þessu.

Hjer er nýkomin ritgerð eftir einn 
af kennurum mentaskólans. Kvað hv. 
frsm. meiri hl, sjer þykja þegar orðið 
vænt um þessa ritgerð. Jeg get tekið 
undir með hv. þm. og sagt, að mjer 
þvkir líka vænt um hana. J?ví þótt höf- 
undur hennar sje yfirleitt annarar skoð- 
unar en jeg, þá staðfesta samt orð hans 
mína skoðun í því efni, að hrýn þörf 
er á að stækka mentaskólahúsið, ef ekki 
verði bætt lærdómsdeild við Akureyr- 
arskóla. Nú er það kunnugt, að hópur 
manna hefir árlega farið að norðan til 
náms í mentaskólann. Ef nú þingið 
gengi inn á þá braut, í stað þess að 
stofna lærðan skóla á Akureyri, að 
styrkja þá nemendur, sem lengst eiga 
að og versta aðstöðu til námsins hjer 
syðra, þá mundi þessi hópur stækka að 
mun og straumurinn hingað aukast. 
Yrði þá enn brýnni nauðsynin að bæta 
við mentaskólahúsið. — Og nú vil jeg 
vitna í þessa ritgerð, sem segir, að á 
næsta ári verði hver einasti bekkur 
mentaskólans að verða þrískiftur, og síð- 
an spyrja: Væri nú nokkuð verra, þótt 
hver bekkur hjer væri tvískiftur og 
að þriðji hlutinn væri á Akureyri? par 
er nóg húsrúmið, og við þetta myndi 
því meðal annars sparast talsverður 
hyggingarkostnaður.

Er jeg, eins og jeg hefi áður tekið 
fram, þakklátur hæstv. landsstjóm fyr- 
ir að hafa undirbúið þetta svo vel, með 
þvi að gera skólahúsið á Akureyri svo 
vel úr garði. Vonast jeg til, að hún láti 
eigi hjer staðar numið og hætti ekki 
fyr en sporið er fullstigið.

Ef halda á áfram á þeirri braut að 
stækka mentaskólann í Reykjavík og

varna Norðlendingum með öllu að fá 
skóla til sín, þá verður þó að lita á 
það, að norðlenski skólinn var af út- 
lendu valdi hrifsaður frá Norðlending- 
um fyrir rúmum 120 árum. Nú ætti því 
að bæta fyrir þetta brot og þann órjett, 
sem þá var framinn, og láta þá fá skól- 
ann aftur, enda gæti það orðið mikil 
lyftistöng mentalífs í landinu. Og þó að 
þingmenn sjái ekki rjettmæti málsins á 
þessu þingi, þá hugga jeg mig við, að 
ekki muni liða á löngu þangað til þingið 
sjer, hvað rjett er i þessu, og gerir skyldu 
sína samkvæmt því.

Jón Ófeigsson segir í ritgerð sinni, að 
bæta þurfi þremur kenslustofum við 
mentaskólann í Reykjavík, og samt 
muni vanta teiknistofu, söngstofu og 
sæmilega lesstofu. En verði þetta frv. 
samþykt, sem hjer liggur fyrir, má al- 
gerlega spara þann kostnað hjer, þar 
sem húsrúm sem þessu svarar er til á 
Akureyri.

pá vil jeg varpa fram þessum spurn- 
ingum: Hvað á að ráða því, hvort menn 
ganga lærða veginn? A það að vera það, 
hvar menn eru fæddir og uppaldir? A 
það að fara eingöngu eftir því, hvort 
menn eiga ríka eða fátæka foreldra? 
Hvernig er aðstaðan eins og sakir 
standa ?

petta eru aðalatriðin, sem um er að 
ræða, og það, sem hjer verður greitt 
atkvæði um með þessu frv.; vænti jeg, 
að mótstöðumenn þess svari þessum 
spurningum.

Nú er aðstaðan þannig, að engir nema 
Reykvíkingar og synir efnaðra manna 
geta stundað nám við mentaskólann í 
Reykjavík. p e i r þm. greiða þvi atkv. 
með þessu frv., sem vilja gefa fátæk- 
um efnismönnum kost á að ganga lærða 
veginn. Jeg veit, að þeir greiða atkv. á
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móti þessu máli, sem vilja láta það ráða, 
hvar menn eru fæddir, hvort þeir fá að 
ganga mentabrautina eða ekki. peir þm. 
greiða því atkvæði sitt, sem vilja ekki, 
að flestallir okkar lærðu menn sjeu ald- 
ir upp á Reykjavikurgötum frá barn- 
æsku. Og að síðustu þetta: peir, sem 
vilja, að mörgum efnilegustu ungling- 
um á þessu landi sje gert mögulegt að 
ganga mentaveginn, þeir verða allir 
fylgjandi þessu máli.

Jón porláksson: Ræða hv. flm. frv. 
og frsm. minni hl. mentmn. (porstJ) 
bar það greinilega með sjer, að þetta er 
borið fram sem kappsmál og metnaðar- 
mál að mestu leyti. pess vegna er ekki 
fýsilegt að tala um það með rökum. 
Maður veit fyrirfram, að þetta er svo 
mikið tilfinningamál fyrir aðstandend- 
um þess, að mótrökin hafa ekki áhrif.

pað er nú svo ástatt um skólamálin, 
að á Akureyri er gagnfræðaskólinn svo 
fullur, að því er yfir lýst, að hann geti 
ekki tekið á móti fleirum vegna skorts
á húsrúmi og kennurum. Að gagnfræða- 
og mentaskólanum hjer í Reykjavík er 
aðsóknin mikil, svo að skólinn er orð- 
inn stærri en húsrúm og kenslukraftar 
leyfa, eftir því sem lögin heimila. pað 
hefir því verið farið út fyrir ramma 
laganna, til að bæta við kennurum. Skól- 
inn hjer í Reykjavík, sem þó er svona 
fullur af gagnfræðingum, framleiðir 
næga tölu af stúdentum árlega. Allir 
eru sammála um, að þetta stafar af því, 
að gagnfræðadeildin neðan við skólann 
hjer dregur að sjer fjölda manns, eink- 
um bæjarbúa, til gagnfræðanáms; svo 
vilja margir ekki hætta á miðri leið, en 
halda áfram til stúdentsprófs, og af 
þessu er stúdentaframleiðslan þegar orð- 
in í mesta lagi.

pess vegna er það undarlega til fund- 
ið að fara nú að leggja niður gagnfræða- 
skólann á Akureyri og reisa þar lærðan 
skóla. petta er ekki komið fram af þjóð- 
arþörf, enda er því ekki haldið fram 
af neinum, að skortur sje á stúdentum.

Fyrsta afleiðingin af þessu verður sú, 
að þrengra verður fyrir gagnfræðanem- 
endur en áður, þar sem gert er ráð fyrir 
að synja um viðtöku á Akureyri nálega 
helmingi þeirra gagnfræðanemenda, sem 
þar geta verið nú.

Hvað verður svo gert ? pá mun koma 
fram sú eðlilega krafa, að skólinn verði 
stækkaður, svo að þar geti verið bæði 
lærður skóli og gagnfræðaskóli. En til 
þess er hann ekki nógu stór enn. Til 
þess að gera þetta frv. sem ísmeygi- 
legast, þá er sagt skakt til um húsrúmið.

Ef hæfilega er skipað i skólann, get- 
ur aðeins ein deild verið í hverri stofu, 
og þá geta ekki verið fleiri í gagnfræða- 
deildinni heldur en i lærðu deildinni, 
þremur efstu bekkjunum.

Við höfum haft hjer 6 bekkja skóla 
i Rvík og vitum, hvað til þess þarf. 
pá voru hjer auk rektors 6 fastir kenn- 
arar, og þar að auki tímakensla og auka- 
kennari í dönsku og sögu og fleiru.

pað þýðir því ekkert að segja mönn- 
um, að komist verði af með 5 kennara 
á Akureyri við lærðan skóla. pað má 
líka reikna þetta út af kenslustunda- 
fjölda. 6 kenslustundir á dag í 6 bekkja 
skóla eru sama sem 216 stundir á viku. 
Og þó getur því skakkað, ef einhverj- 
um bekkjum væri skift í 2 deildir. En 
verði samkensla t. d. í leikfimi og söng, 
má vera, að komist verði af með örlítið 
minna en 216 stundir á viku. Nú er 
hverjum kennara við slíkan skóla gert 
að kenna 24 stundir á viku, nema skóla- 
stjóra, og samsvarar hvað öðru, kenn-
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arafjöldi og stundafjöldi, ef kennararn- 
ir eru 9.

pað þýðir ekkert að reyna að telja 
nokkrum trú um, að þetta hafi breyst 
síðan samsteypan var gerð á gagnfræða- 
skólanum og lærða skólanum.

par sem í frv. þessu er aðeins gert 
ráð fyrir 5 kennurum, þá þarf því fleiri 
aukakennara og meiri aðkeypta tíma- 
kenslu. Og þetta gengur þó aðeins á 
meðan menn una því, að skólinn taki 
ekki á móti öðrum en þeim, sem ætla 
að verða stúdentar. En undir eins og 
krafan um aukna gagnfræðamentun 
kemur aftur fram, þá þarf að bæta við 
skólann kenslustofum og auknu hús- 
rúmi fyrir heimavistir og fjölga kenn- 
urum. Um alt þetta hafa flm. vandlega 
þagað.

Ástandið í landinu er nú þannig, að 
almenningur álítur hvorki rjett nje fært 
að stofna fjölda af nýjurn embættum, 
allra síst til framleiðslu nýrra stúdenta, 
sem nóg er af fyrir í landinu.

Nei, á bak við stendur aðeins norð- 
lenskur fjórðungsmetnaður, eins og 
greinilega kom fram hjá háttv. flm. 
(porstJ), sem talaði um Jón Arason og 
missi hins forna Hólaskóla fyrir áhrif 
frá erlendu valdi. Jeg gæti skilið þennan 
metnað hjá þeim mönnum, sem ekki 
hafa íhugað sögu landsins og ástand þess 
nú. þessi fjórðungsmetnaður komst eitt 
sinn svo langt, að við lá, að Norðlend- 
ingar og Sunnlendingar berðust á Al- 
þingi, og það var undir stjórn Jóns Ara- 
sonar, svo að hv. flm. minti mig á það. 
En vitrustu og bestu menn gátu þá miðl- 
að málum.

Nú er ekki um nein mannslíf að tefla, 
heldur einungis hvort það eigi að teygja 
fleiri unga menn inn á mentaskólabraut- 
ina og fjölga stúdentum. Jeg held, að

það komi í ljós, að þegar þeir eiga að 
fara að berjast fyrir lífinu, þá verði 
fullþröngt um suma þeirra, og að skóla- 
gangan verði þeim því hefndargjöf, því 
að stúdentaframleiðslan tvöfaldast, þeg- 
ar skólarnir eru orðnir tveir.

Hv. flm. (porstJ) sló fram tveimur 
fjarstæðum. 1 fyrsta lagi þeirri, að ef 
slofnuð yrði nú stúdentaverksmiðja á 
Akureyri, þá vrði það gert fyrir unga 
og efnilega, en fátæka menn. Jeg held, 
að þetta sje aðeins fjarstæða. Jeg veit 
ekki betur en að kringumstæðurnar hafi 
ávalt verið svo hingað til, að gáfaðir 
og duglegir menn úr sveitum hafi getað 
klofið að stunda nám í Rvík fram að 
allra siðustu árum. Og þó að þjóðar- 
hagir hafi nú gengið nokkuð úr skorð- 
um, þá er ekki rjett að grípa til þessa 
ráðs, heldur verður að finna bót við þess- 
um augnabliksvandræðum með bráða- 
birgðaráðstöf unum.

Önnur fjarstæðan hjá háttv. flm. 
(porstJ) var sú, að mótstöðumenn frv. 
vildu einoka skólann hjer í Reykjavík 
fyrir höfuðstaðarbúa og börn efna- 
manna. Hv. flm. átti sæti í mentmn. 
á siðasta þingi, og ef hann man, hvað 
þar var sagt þá, hlýtur hann að vita, 
að hann segir þetta ósatt. Hann veit vel, 
að við allir samnefndarmenn hans vild- 
um koma lögum yfir hið óeðlilega hlut- 
fall milli Reykjavíkur og annara lands- 
hluta um aðgang að mentaskólanum, 
og bárum fram tillögur um þetta með 
fylsta samþykki hans og nefndarinnar 
í heild. Hjer þarf vitanlega að koma upp 
heimavistum við skólann til að bæta úr 
þörfinni fyrir nemendur úr öðrum 
landshlutum.

Mentmn. bar fram þáltill. um þetta 
1921, um að skora á stjórnina að undir- 
húa það mál; til að sýna fram á aðstöðu

íi
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mína þá vil jeg, með leyfi hæstv. forseta, 
leyfa mjer að lesa upp kafla úr fram- 
söguræðu minni þá.

Eftir að hafa talað um nauðsynina til 
heimavista við mentaskólann segi jeg 
svo:

„Svo teljum við heimavistirnar 
nauðsynlegar til að koma rjettingu á 
það hlutfall, sem nú er á milli reyk- 
víkskra nemenda og nemenda ann- 
arsstaðar að. Örðugleikarniráaðkoma 
nemendum hjer fyrir draga úr að- 
sókninni frá öðrum hjeruðum, og að 
sama skapi fjölgar Reykvíkingunum. 
% hlutar allra nemenda mentaskólans 
eru nú úr Reykjavík. Nefndin er sam- 
mála um að telja óheppilega slika 
röskun á hlutföllunum, og álítur hún 
nauðsynlegt að skapa skilyrði til þess, 
að utanbæjarmenn geti sótt skólann.“ 
pessari till. var framfylgt með fullri 

atorku af okkur þremur þm. úr Rvík, 
sem vorum í mentmn., en það voru 
hv. 4. þm. Reykv. (MJ) og hv. þm. 
Dala. (RJ) auk mín. Hv. l?þm. N.-M. 
(porstJ) fylgdi henni að vísu, en þó 
miklu meira með hangandi hendi en við.

pað liggur nærri fyrir þeim þing- 
mönnum, sem lítið hugsa út fyrir sitt 
kjördæmi, að ætla, að aðrir þm. hugsi 
á sama hátt. En þvi er ekki svo varið 
með þingmenn Revkjavíkur; þeim er 
ekkert ant um, að Reykvíkingar einir 
verði í miklum meiri hl. í mentaskólan- 
um. I skólanum hafa líka ávalt verið 
margir nemendur úr öðrum landshlut-
um,

pó að þm. Reykv. vilji ekki ganga inn 
á þá fjarstæðu, að tvöfalda stúdenta- 
framleiðsluna, þá er það engin sönnun 
fyrir þvi, að þeir vilji einoka menta- 
skólann og einskorða við Reykvíkinga.

Nú vil jeg nota tækifærið til að beina

þeirri spurningu að hæstv. stjórn, hvað 
gert hafi verið viðvíkjandi þáltill. frá 
1921. Jeg skal raunar játa, að það er 
crfiðleikum bundið að koma upp heima- 
vist á þessum tímum, en meðan ríkið 
skýtur sjer undan þeirri skyldu, þá er 
ekki annað að gera fyrir ríkið en bæta 
nemendum utan af landi hallann, sem 
þeir bíða við það, að heimavistin er 
enn ekki bvgð, með sæmilegum árleg- 
um fjárframlögum. Hv. frsm. minni 
hl. (porstJ) gat þess, að lærdómsdeild 
skólans væri tvískift, en það er lög- 
gjöfin, sem ákvað það svo, vegna kensl- 
unnar. í efri deild skólans er því nú 
bæði starðfræðis- og máladeild, og til 
þess getur komið, að þeirri síðarnefndu 
verði tvískift. En af hverju stafar það? 
pað er bein afleiðing þess ágalla, sem 
bæði jeg og fleiri hafa viljað fá rjett- 
ing á, að neðri deild skólans hefir ver- 
ið breytt í gagnfræðaskóla. pangað sæk- 
ir fjöldi nemenda, sem upphaflega ætla 
sjer ekki að fara lengra en til gagn- 
fræðaprófs, en þegar þar að kemur, þyk- 
ir þeim leitt að halda ekki áfram, vilja 
ekki skilja við fjelagana, jafnvel þó að 
foreldrar þeirra hefðu fremur kosið 
þeim aðra lífsbraut. Af þessum rökum 
viljum vjer sem fyrst afnema gagn- 
fræðadeildina og gera skólann aftur 
óskiftan, jafnvel þó að það hlyti að 
hafa aukinn kostnað í för með sjer fyrir 
Reykjavíkurkjördæmi, þar sem þá yrði 
óhjákvæmilegt fyrir bæinn að koma sjer 
upp nýjum gagnfræðaskóla. En þetta er 
sú eðlilega lausn á málinu og sú leið, 
sem verður að fara, hvort sem skóli 
kemur á Akureyri eða ekki, því aðsókn- 
in að skólanum hjer myndi ekki minka, 
þó þar yrði komið upp lærðum skóla. 
J?á kynni að kippa eitthvað úr vextinum 
í bili, en aðsóknin fer hjer svo hröðum
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skrefum vaxandi, að tala nemenda 
myndi brátt ná sjer aftur. Og meðan sú 
er tilhögunin, að 3 bekkir eru í gagn- 
fræðaskólanum, þá er opinsú veiðigildra, 
sem lokkar árlega mikinn hluta af æsku- 
lýð bæjarins og námsmönnunj utan af 
Jandi inn í skólann, og reynslan sýnir, 
að alt of margir halda áfram til stú- 
dentsprófs. Og komi nú mentaskóli á 
Akureyri, má vænta þess, að brátt heyr- 
ist þaðan háværar kröfur um það, að 
hafa 3 neðstu bekkina gagnfræðaskóla. 
Og auðvitað fá þeir þessum tilmælum 
framgengt, enda engin sjáanleg ástæða 
til þess að gera Akureyringa afskifta af 
þeim skóla, sem þeir hafa svo lengi haft. 
En þá er þar komin nákvæmlega sama 
gildran og hjer, og er þá síst ráðin bót 
á því, að stúdentaframleiðslan er orðin 
um hóf fram.

Að lokum vil jeg vísa frá mjer og 
öðrum andstæðingum frv. öllum að- 
dróttunum um það, að við viljum gera 
fátækum en efnilegum sveitapiltum 
ókleift að ganga lærða veginn, og er 
jeg tilbúinn að sýna það með atkvæði 
mínu, þó síðar verði. En vjer viljum 
ekki gera svo ilt, að lokka svo marga 
inn á þessa braut, að landið geti ekki 
sjeð þeim fyrir stöðu við þeirra hæfi að 
náminu loknu, og þeir fyrir þá sök verði 
vandræðamenn sjálfs sín og þjóðf jelags- 
ins, þegar út í lífið er konúð. Og jeg hefi 
þegar bent á, hvað næst sje fyrir hendi 
að gera í þessu efni, nefnilega það, að 
gera skólann hjer sem fyrst óskiftan, 
koma upp heimavist við hann og leggja 
árlega fram sæmilega upphæð úr ríkis- 
sjóði til styrktar fátækari piltum, svo 
námið verði þeim ekki úr hófi fram 
kostnaðarsamt.

pað hefir komið fram, að þetta skóla- 
mál sje metnaðarmál Norðlendinga. En

hvers vegna fara þeir þá ekki fram á 
það, að Reykjavik og Akureyri hafi skifti 
á skólum, þannig að mentaskólinn verði 
framvegis á Akureyri, en gagnfræða- 
skólinn, sem auðvitað þarf meira hús- 
rúm, verði hjer. Erá þjóðfjelagsins sjón- 
armiði er ekkert athugavert við þetta. 
Og vilji einhver hv. þm. flytja frv., sem 
fari í þessa átt, myndi jeg fyrir mitt 
leyti vera fús til að taka það til rólegrar 
yfirvegunar.

Magr.ús Jónsson: Jeg vihli ekki láta 
hjá líða að láta i ljós skoðun mína á 
þcssu máli, enda þótt hv. 3. þm. Reykv. 
(Jp) hafi vel og röggsamlega svarað 
ýmsu því, sem mjer fanst athugavert 
í ræðu hv. flm. og frsm. minni hl. 
(porstJ).

Svo má líta á, að aðallega sjeu tvær 
leiðir til menta. Annars vegar er gagn- 
fræðabrautin, og eru aldrei ofmargir, 
sem hana fara, og gleðiefni, að kappið 
eftir þeirri mentun er altaf að aukast. 
Hins vegar er hin svo kallaða lærða 
mentun, undirbúningurinn undir há- 
skólanám, sem býr menn undir vissar 
stöður, og nám vísindalega lærðra 
manna. En það er heppilegt, að tala 
þessara manna sje takmörkuð, því að 
það hefir sýnt sig, að fari fjöldi þeirra 
fram úr nokkurn veginn ákveðinni tölu, 
þá verður námið þeim mestmegnis 
cyðsla á dýrmætum tíma, og margir 
slíkra manna verða sníkjudýr á þjóð- 
inni. Með stjórþjóðum eru raunar altaf 
menn, sem svo eru efnum búnir, að þeir 
geta helgað líf sitt vísindanámi og vís- 
indastörfum, án tillits til þess, að þeir 
hafi atvinnu við þau eða ekki. Hjá okk- 
ur, fátækari og fámennari þjóðunum, 
er venjulega öðru að heilsa; þar verður 
námið í flestum tilfellum „brauðstudi-
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um“, eins og það hefir verið kallað. Sje 
því ekki fjöldi þessara manna takmark- 
aður, fer annaðhvort svo, að þeir verða 
að beygja inn á aðrar brautir eða verða 
vandræðamenn sjálfum sjer og þjóð- 
inni. Afleiðingin af þessu er sú, að veg- 
urinn til gagnfræðamentunar á að 
standa öllum opinn og greiður, en inn 
á lærðu brautina á að vera þrengra hiið, 
og það svo úr garði gert, að inn um það 
gangi varla nema þeir, er vænta má 
mikils af. J?vi er það, að jeg og margir 
fleiri eru mótfallnir þeirri tilhögun, sem 
hjer er á mentaskólanum, að leiðin inn 
í hann standi opin á gátt og nemendur 
verði ekki varir við neinn þröskuld á 
leiðinni upp í lærdómsdeildina. Og er 
jeg þegar af þessari ástæðu mótfallinn 
frv., að það fer fram á að fjölga skólum 
með þessu fyrirkomulagi, sem jeg er á 
móti.

En svo er jeg yfirleitt ekki þeirrar 
skoðunar, að þörf sje á að fjölga skól- 
um af þessari tegund. Ef hjer væri þörf 
tveggja stúdentaskóla, þá hlyti það að 
vera af einhverjum af þessum þrem 
ástæðum: I fyrsta lagi, að hjer 
væri stúdentafæð of mikil nú með þvi 
að hafa einn skóla, í ö ð r u 1 a g i, ef 
um ókleifar vegalengdir í samanburði 
við fólksfjölda væri að ræða, og loks 
í þriðja lagi það, að þjóðin væri 
orðin svo fjölmenn, að einn stúdenta- 
skóli yrði of stór og óhægur í rekstri.

En það hefir sýnt sig, að engin þess- 
ara ástæðna er hjer fyrir hendi. Öllum 
kemur saman um, að stúdentafram- 
leiðslan hjer sje helst til mikil. Hefir 
mjer reiknast svo til, að um 20 nýir 
stúdentar árlega mundi vera nægileg 
viðkoma til þess að yngja upp menn í 
þeim stöðum, sem sjermentunar þarf 
við i. Og hvað vegalengdir snertir, þá er

Alþt. 1923, C. (35. löggjafarþing).

sú ástæða harla lítil. Flestir nemend- 
urnir koma hingað með skipum, og í 
því horfi, sem strandferðirnar eru nú, 
verður ferðakostnaður þeirra hverfandi 
lítill í samanburði við námskostnaðinn 
yfir veturinn. pað, sem hjer kemur til 
greina, er 14 af strandlengjunni. Rvík 
og Akureyri skifta strandlengjunni i 
nokkurn veginn jafna 2 parta. peir, sem 
nú eiga lengst, verða því að fara þí> 
af strandlengjunni. En þeir, sem lengst 
þyrftu að fara, ef skóli væri einnig á 
Akureyri, hefðu í stað þess 14 strand- 
lengjunnar að fara. En í flestum tilfell- 
unum mimar það engu.

Hv. frsm. minni hl. (porstJ) hnýtti 
við ræðu sína hugleiðingum um það, hve 
nauðsynlegt væri, að bestu mennimir 
færu lærða veginn og kæmust í trúnað- 
arstöður þjóðfjelagsins. Og náttúrlega 
er þetta hugsjónatakmark, sem við verð- 
um að leggja kapp á að komast sem 
næst. En ef því takmarki ætti að verða 
náð, þyrfti liklega að koma upp skóla 
í hverri sýslu, og myndi ekki duga samt. 
Munurinn á fátækum og rikum er eftir 
sem áður, og strax er nemendur fara 
að heiman, kemur kostnaður við skóla- 
dvölina, og fyrir þeim, sem nemur t. d. 
í Reykjavík, er kostnaðurinn nær alveg 
sá sami, hvort hann verður að fara eina 
dagleið eða sex til sjö að heiman. pað 
eru aðeins þeir einir, sem heima eiga í 
hænum, sem komast verulega ljett út 
af því. þáð vrði því einungis verulegur 
hagnaður fyrir Akureyrarbúa sjálfa, að 
skóli kæmist þar á fót.

þá er sú ástæðan eftir, að þetta sje 
metnaðarmál fyrir Norðlendinga og 
fylsta sanngirniskrafa, þar sem skólarn- 
ir hafi verið tveir fram yfir 1800. pað 
er auðvitað gott og blessað að fá 
þessa röksemdafærslu, en jeg held ekki,
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að hv. frsm. minni hl. (porstJ) hafi 
tekið nægilega mikið tillit til þess, hversu 
hjer er óliku saman að jafna. Tímarnir 
cru æðihrevttir og menningin með, og 
farartækin önnur nú en þá. pá var sam- 
gönguleysið svo mikið, að sakamenn 
gátu farið í annan landshluta og alið 
þar aldur sinn, án þess að upp kæmist, 
hverjir þeir væru. Og svo voru gömlu 
skólarnir í raun rjettri bygðir á forsend- 
um, sem nú eru ekki lengur fyrir hendi. 
pá mátti svo segja, að um tvö ríki væri 
að ræða að þvi er þessu við kom. pað 
voru biskupsdæmin. Skólarnir voru 
prestaskólar, og hvort biskupsdæmi varð 
að sjá sjer fyrir prestum. Kennararnir 
vopu svo að seg'ja til við stólana. Og þó 
var það aðalatriðið, að hjer var um að- 
skilinn f járhag að ræða. Hvor dómkirkj- 
an kostaði sinn skóla, og var þvi ekki 
nein ástæða til að blanda þessu saman.

pað ætti því að vera öllum ljóst, að 
þessar röksemdir fyrir tvískiftingunni 
eru nú með öllu horfnar. pað eru breytt- 
ar samgöngur, breyttur tilgangur með 
skólunum, breytt fjárhagsfyrirkomulag 
og yfirleitt breyttar aðstæður, er hafa 
valdið því, að skólarnir hafa verið sam-
einaðir.

Framsöguræða hv. flm. (porstJ) er 
því miður ekki komin fram enn í lestr- 
arsalinn, svo að jeg get ekki gengið ná- 
kvæmlega inn á rök hans, en af því að 
þau munu vera nálega alveg samhljóða 
þeim rökum, sem skólameistarinn á Ak- 
ureyri, Sigurður Guðmundsson, hefir 
talið í langri og ítarlegri grein í Morg- 
unblaðinu, þá vona jeg, að mjer leyfist 
að gera hana að umtalsefni hjer með- 
fram.

Aðalröksemdirnar hjá hv. flm. og Sig- 
urði Guðmundssyni skólameistara hafa 
verið bygðar á kostnaðarhlið málsins.

Get jeg ekki annað sjeð en þar sje reitt 
svo liált, að það sje á takmörkum þess, 
eem er sæmilegt, og getur vel kallast til- 
raun til að blekkja menn, sem ókunn- 
ugir eru þessum málum. par er t. d. 
gerður samanburður á kostnaðinum við 
nám á Akureyri og hjer í Reykjavík 
og sagt, að reynt hafi verið að útvega 
námsmanni hjer húsnæði, fæði, ljós og 
hita, og ekki tekist að fá það ódýrara 
en 145 kr. á mánuði. Er þetta vel senni- 
legt. A hinn bóginn er fæðiskostnaður 
Akureyrarsveina, er hafa með sjer mat- 
arfjelag, talinn 75 kr. Af þessu er svo 
dregin sú álvktun, að 70 kr. muni á vist- 
inni hjer og á Akureyri. Jeg skal taka 
það fram, að mjer ofbýður ekki þessi 
tala, 145 kr., því maður er öllu vanur 
hjer í Reykjavík, en því vil jeg hiklaust 
halda fram, að samanburður þessi sje 
mjög rangur og villandi, þar sem ekki 
er tekið tillit til þess gífurlega mismun- 
ar, sem er á heimavist og bæjarvist. 
Hefði átt að hera saman bæjarvistir í 
báðuin stöðum, ef áhuginn hefði verið 
á þvi að fá rjett mál fram.

Til samanburðar við fæðisreikning 
heimavistarinnar á Akureyri skal jeg 
nefna það, að á mötuneyti stúdenta hjer, 
Mensa Academica, hefir fæðið kostað 
frá 92 kr. á mánuði og upp í 96 kr„ 
og er þar í reiknaður allur kostnað- 
ur, húsnæði, ljós, hiti, starfslaun o. 
s. frv. En húsnæðið, sem hjer er til- 
finnanlegur útgjaldaliður, mun ekki 
reiknað með í heimavistarkostnaðin- 
um nyrðra. Fer þá munurinn að verða 
æðilítill, ef húsnæðið væri dregið hjer 
frá.

pað sjest líka, að þegar reiknaður er 
ferðakostnaður til Reykjavíkur, er alt- 
af miðað við Akureyri. En nú mætti 
gera ráð fyrir, að skólarnir yrðu sóttir
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á víxl, þannig, að piltar úr suðurhjeruð- 
unum sæktu til Akureyrarskólans og 
norðurpiltar til skólans hjer. Er sýnilegt, 
að allir yrðu að borga ferðakostnaðinn 
til Akureyrar, sem í þann skóla færu, 
nema aðeins þeir, sem heima ættu þar 
á staðnum. Jeg hygg því, að ferðakostn- 
aðurinn sje liður, sem alveg verði að 
fella niður í þessu sambandi.

3. liðurinn er hrein blekking, þar sem 
verið er að tala um það, að skólatím- 
inn nyrðra sje 1 mánuði styttri en syðra, 
því auðvitað má hve nær sem er spara 
þennan mánuð syðra líka, ef menn vilja.

Ef sá reikningur, sem hjer hefir verið 
komið með, að það væri 1000 kr. spam- 
aður fyrir hvern nemanda að vera á 
Akureyri, á móts við það að vera í 
Reykjavík, væri rjettur, þá væri eðlileg 
afleiðing af því sú, að flytja ætti bein- 
linis skólann norður. En sannleikurinn 
er sá, að þetta er ekki rjett. Sumt er 
ódýrara á Akureyri, en aftur annað í 
Reykjavik, og nýlega hefir verið sýnt 
fram á það í grein i Morgunblaðinu, að 
heimavistarkostnaður syðra (í Flens- 
borg) er minni en á Akureyri.

pá hefir það verið sagt, að ekki þyrfti 
nema l1/? kennara í viðbót á Akureyri, 
þó að skólinn þar yrði gerður menta- 
skóli. Af þvi að hv. 3. þm. Reykv. (Jp) 
gekk svo nákvæmlega frá þessu máli og 
sýndi fram á það, að þetta er blekking, 
get jeg verið fáorðari um, það. pað má 
kannske komast af með svo litla viðbót 
í byrjuninni, en þegar frá liði, kæmu 
áreiðanlega kröfur um fleiri og fleiri 
kennara, og mundi það þá verða notað 
sem röksemd, að svona marga þyrfti 
þá í Reykavík, og hvernig gæti sams- 
konar skóli á Akureyri komist af með 
minna. Með öðrum orðum, þá yrði rök- 
unum snúið við.

Mikið hefir einnig verið talað um hús- 
rúmið og það, hvaða fjarstaða væri að 
nota ekki húsrúmið, sem nóg væri á 
Akureyri, í stað þess, að annars þyrfti 
að bæta við skólann syðra. En sannleik- 
urinn er sá, að húsrúmið er alls ekki 
nóg á Akureyri. það er meira að segja 
upplýst, að húsrúmið þar er ekki nóg 
fyrir gagnfræðaskólann einan, þvi að 
stundum hafi orðið að úthýsa umsækj- 
endum vegna rúmleysis. En hvar er þá 
plássið fyrir mentaskólann? Jú, það fæst 
auðvitað með því að úthýsa jafnmörg- 
uin gagnfræðingum eins og þeir eru, sem 
í lærdómsdeildina koma. Með þessu er 
gagnfræðamentuninni hamlað og gagn- 
fræðaskólinn beinlinis lamaður. Og jeg 
læt segja mjer það þrem sinnum áður 
en jeg trúi því, að samhuga vilji Norð- 
lendinga sje fyrir þessu framferði. pað 
er vitanlegt, að Norðlingar hafa tekið 
ástfóstri við þennan gagnfræðaskóla, og 
mundi því þykja það hart að láta vísa 
frá honum unglingum sínum, eins og 
ætlast er til að þurfi að gera, ef breyt- 
ingin kemst fram.

Jeg gæti tekið margt annað fram, en 
verð að fara fljótt yfir sögu. En eitt er 
þó satt í þessu öllu saman og gerir skilj- 
anlega þessa hreyfingu að sumu leyti. 
Og það er þetta, að ekki er alt með feldu 
um Reykjavíkurskólann. Veldur þar 
bæði um dvalardýrleikinn og fyrir- 
komulag skólans. En ef heimavistir 
kæmust á í Reykjavík, eins og á Akur- 
eyri, og ef skipulagi skólans yrði breytt, 
eins og jeg og fleiri höfum verið að 
herjast fyrir, mundi rætast úr þessu 
öllu. J?á stæðu skólarnir jafnt að vígi 
að því er þessa kostnaðarhlið á náminu 
snertir. Mundi það þá koma í ljós, sem 
jeg sagði fyr, að ekki eða litlu yrði 
ódýrara á Akureyri en í Reykjavík. Enda
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Vill svo til, að öll tvímæli um þetta eru 
í rauninni tekin af með símskeyti einu 
merku, sem þinginu hefir borist frá Ak- 
ureyri um annað mál, en varpar skýru 
ljósi yfir þetta líka. Meginmál símskeyt- 
isins hljóðar svo:

„Undirritaðir embættismenn og 
starfsmenn ríkisins á Akureyri höf- 
um heyrt, að fyrir Alþingi liggi nú 
frumvarp um hækkun dýrtíðarupp- 
bótar fyrir embættismenn og starfs- 
menn ríkisins i Reykjavík. Kröfu um 
hækkun dýrtíðaruppbótar teljum vjer 
sanngjarna, en oss blandast þó eigi 
hugur um, að vjer einnig eigum að 
njóta hins sama rjettar, því dýrtíðin 
kemur eigi siður hart niður á okkur, 
eins og launakjör vor eru, en starfs- 
hræðrum vorum í Reykjavík. Krafa 
vor er því, að hið háa Alþingi láti 
okkur njóta jafnhárrar dýrtíðarupp- 
bótar og starfsbræður okkar í Reykja- 
vík.“
Undir þessu skjali standa m. a. nöfn 

skólameistarans á Akureyri sjálfs og 
kennara gagnfræðaskólans, sem besta 
útreikningana hafa gert um það í skóla- 
málinu, hve miklu ódýrara væri að lifa 
á Akureyri en í Reykjavík.

Ýms önnur atriði gæti jeg tekið hjer, 
en jeg verð að sleppa því, svo sem um 
þessa ímvnduðu einokunartilhneigingu 
Reykvíkinga á stúdentaframleiðslunni, 
og það, að við Reykjavíkurþingmenn 
sjeum að tala hjer og vinna aðeins fyrir 
okkar kjördæmi. En þetta er alls ekki 
svo. J?ví einmitt með því að breyta skól- 
anum i óskiftan latínuskóla er verið að 
gera það m. a. að verkum, að Reykvík- 
ingum er það ekki eins hægt og nú að 
fljóta svo að segja sofandi að því að 
verða stúdentar. Og með heimavistum 
á að vinna að því, að utanbæjarmenn

standi sem líkast að vígi eins og Reyk- 
víkingar. Við erum því með þessu að 
vinna á móti okkar kjördæmi í vissu 
falli, en við gerum það með landsins 
hag fyrir augum.

pað er hugsjónin að gera'stúdenta- 
námið sem auðveldast, að þvi er efna- 
haginn og námskostnaðinn snertir, bæði 
fyrir námsmennina og ríkið, en á hinn 
bóginn á að takmarka tölu þeirra, sem 
þessa braut ganga, með því að láta þá 
mæta ýmsum andlegum þrekraunum á 
leiðinni. En þetta samrýmist best með 
því að fylgja tillögum okkar um skóla- 
nrálin: Einn lærður skóli, sem hlynt er 
að eftir mætti, en er kröfuharður við 
nemendurna.

Forsætisráðherra (SE): peirri fyr- 
irspurn hefir verið beint til mín frá 
tveimur hv. þm., hvað stjórnin hafi gert 
út af ályktun þingsins 1921 um heima- 
vistir við Reykjavíkurskóla. pegar þetta 
var samþykt, var önnur stjórn við völd 
en nú, en jeg hvgg, að jeg geti svarað 
því fvrir beggja hönd, að ekkert hafi 
verið gert. Til þess að koma þessu í 
framkvæmd mundi þurfa að hyggja við 
skólahúsið, en til þess var ekki fje fyrir 
hendi.

Út af þessu skólamáli að öðru leyti 
vil jeg aðeins taka það fram, að málið 
virðist mjög lítið undirbúið, og þvi er 
ekki rjett, að það gangi fram á þessu 
þingi, hvað sem annars má um það 
segja. Jeg álit hins vegar, að innan 
skamms þurfi að taka mentaskólamálið 
alt til nýrrar vfirvegunar og úrslita, og 
ætti þá að ráðstafa gagnfræðamentun- 
inni um leið. Og svo framarlega sem 
þessi stjórn heldur áfram (MP: Er það 
ekki sjálfsagt?), mundi hún leggja 
þetta mál alt nákvæmlega undirbúið
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fyrir næsta þing. (porstJ: Og flytur þá 
líka frv. um mentaskóla á Norðurlandi). 
pað hefi jeg ekkert sagt um enn þá. 
parf jeg svo ekki að segja meira nú.

Sveinn Ólafsson: Jeg held, að hjer 
sje gott mál á ferðinni og nytsamlegt, 
þar sem er stofnun mentaskóla norð- 
anlands, og trú mín á rjettmæti þeirr- 
ar stofnunar hefir styrkst mjög við mót- 
mæli þau gegn skólanum, sem fram 
hafa komið hjá þrem hv. andmælend- 
um. peir hafa flutt málið svo einhliða 
cg óvægilega frá sinni hlið, lokað aug- 
unum með öllu fyrir kostunum við 
norðlenska skólann og dregið fram 
með fölskum litum ókostina, og þó 
einkum kosti þá, sem þeir telja við einn 
lærðan skóla í Reykjavík. Slík mála- 
færsla sannfærir aldrei, því að í þessu 
máli sem öðrum verður að líta á báðar 
hliðar, hlýða á báða málsparta.

Háttv. andstæðingar þessa máls halda 
því mjög fram, að hjer sje um metn- 
aðarmál Norðlendinga að ræða, en ekk- 
ert þarfamál, og telja þeir hjeraðsmetn- 
aðinn engan rjett eiga á sjer. pessi mót- 
bára er að engu nýt, því að fyrst og 
fremst á metnaðurinn fullan rjett á sjer, 
ef hann er heilbrigður, svo sem hjer er, 
og horfir fjöldanum til heilla, en í öðru 
lagi er hjer um miklu róttækara mál 
að ræða en metnað Norðlendinga, þar 
sem hugmyndin er studd af mönnum úr 
öðrum landshlutum. Jeg er þó enginn 
Norðlendingur. En breytingu þessa 
gagnfræðaskóla nyrðra í lærðan skóla 
fylgi jeg eingöngu vegna þess, að jeg 
treysti því, að þaf nyrðra verði miklu 
hollari áhrifin á æskulýðinn, sem menta- 
veginn gengur, en hjer í Reykjavík, auk 
þess sem þar er miklu kostnaðarminna 
að stunda nám en hjer.

Eftir mínuni hugmyndum um þessa 
liluti er Reykjavík einhver allra óholl- 
asti og lakasti staður á landi lijer fyrir 
uppeldi ungmenna, en Akureyri sá lík- 
legasti — þegar annars er miðað við 
kaupstað — og hefir meiri líkingu af 
sveit en nokkur annar kaupstaður hjer- 
lendis. Sveitin umhverfis hann mótar 
íbúana, og alt bæjarlífið er að nokkru 
litað af sveitinni. Hingað til Reykjavík- 
ur senda margir sonu sína nauðugir og 
aðeins vegna þess, að ekki er í annað 
hús að venda. Ótrúin á Reykjavíkur- 
áhrifunum og óttinn við ill áhrif hjer 
á ungmennin á sjer djúpar rætur viða 
úti um sveitir landsins. Sjálfsagt er þessi 
ótti ekki ætíð á fullum rökum bygður, 
en ekki er hann þó ófyrirsynju, því að 
ótrúlega eru þeir margir, sem hjer hafa 
vilst á mentaveginum og dregist út í 
hvimleiðan soll og óreglu og brugðist 
vonum vina og vandamanna í fjarlæg- 
um hjeruðum, sem sent hafa þá hingað 
með hálfum hug, en ærnum erfiðleik- 
um og kostnaði. Enginn neitar því, að 
unglingar geti einnig ratað í ógæfu ann- 
arsstaðar. En hjer virðist mjer staður 
og bæjarbragur með því lakasta, sem 
jeg þekki, og öll viðskifti svo erfið, alt 
svo ósanngjarnlega dýrt, að mörgum 
efnalitlum nemendum er um megn að 
dvelja hjer, svo að skaplega fari um 
þá.

Önnur meginástæðan, sem færð hef- 
ir verið fram á móti frv., er sú, að 
stúdentafraníleiðslan mundi tvöfaldast 
eða aukast svo mikið, að ekki mundu 
verða til sómasamlegar stöður fyrir 
allan þann sæg lærðra manna, sem eft- 
ir hugmyndum andstæðinga frv. ættu 
að verða óhæfir til alls, nema embætt- 
isstarfa. Jeg er þó ekki hræddur við 
þetta. pví stúdentum mundi fækka
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svipað í Reykjavík og þeim fjölgar á 
Akureyrí. En þótt einhver aukning 
yrði, þá tel jeg eigi að því neinn skaða, 
ef þeir væru vel mannaðir og aldir upp 
á góðum stað og skynsamlega, svo eigi 
vrðu þeir að ónytjungum og landeyð- 
um. Jeg viðurkenni ekki, að námið 
þurfi að svifta neinn mann hæfileika 
til líkamlegrar vinnu eða spilla á neinn 
veg þroska eða innræti ungmenna, þótt 
hjer kunni að vera nokkur hrögð að því. 
Jeg sje ekki, að allir þessir mentuðu 
menn þurfi að verða emhættismenn, 
eða að að því eigi að keppa. peir gætu 
orðið bændur, iðnaðarmenn, kennarar 
o. s. frv., og hvað er við því að segja 
nema gott eitt að eignast skólagengna, 
jafnvel háskólagengna bændur? pað er 
engin nýlunda hjá nágrannaþjóðunum 
að hitta slíka menn meðal bænda, og 
bæði hafa þeir verið lijer og eru til í 
bændastjett.

Jeg vil nú ekki tefja tímann með 
lengri ræðu, þó margt mætti enn taka 
fram. petta nægir mjer til þess að skýra 
afstöðu mína til málsins. Hins vegar 
get jeg að nokkru leyti viðurkent, að 
ef til vill hafi verið nokkuð fljótlega 
að þessu máli unnið, og að því muni 
eins vel borgið með nokkurri bið, því 
að undirbúningur þess er enn þá skamt 
kominn. pó má sá dráttur eigi verða 
lengri en til næsta árs.

Áður en jeg hverf frá þessu skal 
jeg minnast lítillega á tvö atriði, sem 
fram hafa komið hjá andmælendum 
málsins.

Annað er það, að breyting Akureyr- 
arskólans í mentaskóla muni loka hon- 
um fyrir mörgum gagnfræðanemend- 
um og draga úr alþýðumentuninni. 
Hitt kom fram hjá hv. 4. þm. Reykv. 
(MJ), og vildi hann vefengja það, að

ódýrara væri að stunda nám á Akur- 
eyri en í Reykjavík, með því að benda 
á, að opinberir starfsmenn á Akureyri 
krefðust dýrtiðaruppbótar til jafns við 
opinbera starfsmenn í Reykjavík, og 
benti það á, að dýrtíðarverðið væri 
sama nyðra og hjer.

Fyrra atriðinu er fljótsvarað með því 
að henda á alþýðuskólana, sem upp eru 
komnir og eru að rísa upp, svo sem á 
Eiðum, í pingevjarsýslu og víðar. peir 
ciga að taka við unglingunum og koma 
þeim áleiðis, og stefnan verður að vera 
sú, að láta þá búa ungmennin þannig 
undir, að þau geti án tímaeyðslu fetað 
stig af stigi í æðri metnastofnunum jafn- 
vel upp í háskólann.

Hin viðbáran, um kröfur opinberra 
starfsmanna á Akureyri um dýrtíðar- 
uppbót, er einskis verð. peir liafa yfir- 
leitt eftir launalögunum snögt um lægri 
laun en hliðstæðir starfsmenn hjer í 
Revkjavík, og þess vegna sömu þörf á 
dýrtíðaruppbót eins og þeir, sem hjer 
búa, eins þótt lífsnauðsynjar flestar sjeu 
mun ódýrari á Akureyri en hjer. Krafa 
þeirra er af þessari ástæðu alt eins eðli- 
leg og sanngjarnleg sem starfsbræðra 
þeirra hjer.

Frsm. meiri hl. (Sigurður Stefáns- 
son): pess gerist ekki þörf, að jeg haldi 
langa ræðu. Hv. 3. og hv. 4. þm, Reykv. 
(Jp og MJ) hafa að ýmsu leyti tekið af 
mjer ómakið, með því að sýna fram á 
það, að ekki stendur steinn yfir steini 
í ræðu hv. 1. þm. N.-M. (porstJ). Jeg 
get því hlaupið yfir flest það, sem þeir 
tóku fram.

A nokkur atriði vil jeg þó minnast. 
Skal jeg þá fyrst benda á hluttöku Norð- 
linga í mentaskólanum núna síðustu ár- 
in. Skólaárið 1920—21 voru teknir í 1.
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bekk lærdómsdeildar 1*2 sveinar, sein 
voru nærfelt allir fæddir i Húnavatns- 
og Skagafjarðarsýslum og voru þvi all- 
ir úr Ncrðlendingafjórðungi. 1921—22 
voru 17 nemendur teknir í 1. bekk lær- 
dómsdeildarinnar, sem voru undantekn- 
ingarlaust Norðlendingar. 1 samanburði 
við þáttöku hinna landsfjórðunganna í 
að sækja skólann hefir nemendafjöld- 
inn jafnan verið mestur úr Norðlend- 
ingafjórðungi nú á síðari árum. pótt 
sá fjórðungur sje stærstur, þá sýnist 
þetta þó ekki bera vott um, að efna- 
hagur Norðlinga sje svo vondur, að 
menn standist ekki við að senda börn 
sín i mentaskólanum hjer. Og því fer 
fjarri, að um nokkra einokun Reykvík- 
inga sje að ræða; það hefir ekkert ver- 
ið gert til þess, að svo yrði.

En það, sem hv. frsm. minni hl. 
(porstJ) drap ekki á einu orði, það var 
fjárhagshlið málsins. En það er veiga- 
mesfa atriðið í mínum augum, þótt jeg 
skilji vel, að þetta sje veikasti punkt- 
urinn hjá hv. frsm. minni hl„ sem hann 
vill sem minst leiða umræðurnar að. 
Samviska þingmanna krefst þess af 
þeim, að þeir gæti hófs í meðferðinni 
á fje landsins, og þeirri skyldubyrði 
verður aldrei af þeim Ijett, allra síst 
nú, þegar fjárhagsástand ríkisins virð- 
ist vera með allra versta móti. En það 
lítur nú stundum út fyrir, að hv. þing- 
menn fyllist svo miklu kappi, að for- 
sjáin lýtur í lægra haldinu, og þeir 
gleyma því, hvernig á stendur. Mjer er 
sagt, að Framsóknarflokkurinn sje bú- 
inn að gera það að flokksmáli sínu að 
stofna þessa nýju stúdentaverksmiðju 
á Akureyri. peir vilja ráðast í annað 
eins fyrirtæki og það nú, þegar ríkis- 
sjóður hefir ekki einu sinni efni á að 
leggja fram fje til hinna bráðnauðsyn-

legustu umbóta á verklega sviðinu. pað 
er klipið utan af öllum fjárveitingum 
til þess, sem þjóðinni ríður mest á. pað 
cru óbygðar brýr, óbygðir vegir, ólagð- 
ir símar, og alt þetta er látið dragast 
ár frá ári, þó að þjóðin krefjist bráð- 
legra framkvæmda áþví. Já,þaðermeira 
að segja hægt að fullyrða, að það sjeu 
tugir af óhygðum brúm, vitum og öðru 
slíku, sem verða enn að sitja á hakan- 
um vegna fjárskorts. En þegar einhver 
hv. þm. fær þá flugu að stofna til nýrr- 
ar stúdentaverksmiðju, þá eru bænd- 
urnir sjálfir fremstir í flokki til að veita 
þeirri hugmynd liðsinni sitt. Ætli það 
væri ekki rjettara að láta slikt bíða, en 
hlaupa ekki til þess að lítt hugsuðu máli. 
pað ætti öllum að vera ljóst, að jeg tala 
hjer ekki af neinum hjeraðametnaði. 
Jeg tel það sjálfsagða skyldu mína að 
líta hlutdrægnislaust á þetta mál, og 
einmitt þess vegna get jeg ekki með 
góðri samvisku verið því fylgjandi.

Sannarlega fanst mjer allundarleg sú 
játning hv. frsm. minni hl. (porstJ) 
og annara helstu formælenda þessa frv., 
að ekkert gerði til, þótt neita þyrfti 
fjölda manna um inntöku í gagnfræða- 
deildina, til þess að nóg rúm væri jafn- 
an fyrir lærðu deildina. pessir hv. þm. 
vilja með öðrum orðum stofna lærða 
skólann á kostnað alþýðufræðslunnar. 
peir um það, en skýtur þar ekki nokk- 
uð skökku við? Jeg lít svo á, að það 
sje hrópleg synd að stofna til þessarar 
nýju lærdómsdeildar, ef það getur ekki 
gerst með öðru móti. Mig mundi stór- 
um furða á því, ef íslenskir bændur 
yrðu f jölmennir í flokki þeirra, er vildu 
leiða fræðsluna í landinu út á þá braut. 
Jeg segi fyrir mig, og hefi jeg ekki orð 
fyrir að vera neinn kjósendasmjaðrari, 
en ilt þætti mjer að þurfa að segja kjós-
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endunr mínunt þá sögu, að jeg hafi verið 
því fylgjandi, að þetta yrði gert, á kostn- 
að atvinnuveganna. Auk þess væri ó- 
heyrileg fljótfærni að gleypa við hug- 
mynd þessari þegar í stað, þegar búið 
er að sanna með fullunr rökum, að við 
getunr vel látið úrlausn nrálsins biða 
betri tíma. pað er þess vegna eðlilegt, 
að formælendur frv. vilji ekki tala um 
kostnaðinn, þvi að það er veika atriðið 
hjá þeim, sem þeir vilja ekki leiða inn í 
umræðurnar, og er því eina ráðið að 
þegja um það. Jeg vildi segja, að þarf- 
ara væri að eyða þeim peningum, sem 
í þetta færi, á annan hátt, sem sje að 
brúa heldur 1 til 2 ár á ári, eða leggja 
símalínur nýjar, þar sem kvartað hef- 
ir verið undan símaleysi.

Eins og nú standa sakir, tel jeg það 
fyrstu skylduna að ljetta undir með 
atvinnuvegunum í landinu, og-þá sjer- 
staklega landbúnaðinum, sem hefir ver- 
ið og er uppistaðan i hinu íslenska þjóð- 
fjelagi. En hvað ætli það hjálpi bænd- 
um, þó að Akureyri framleiði þetta 10 
—20 stúdenta á ári, í viðbót við þá of- 
framleiðslu á þeim, sem þegar er orð- 
ið frá Reykjavíkurskólanum'? Jú, að 
einu levti. Sveitirnar fengju háskóla- 
mentaða bændur, eins og hv. 1. þm. 
S.-M. (SvÓ) tók í mál. pað ætti enginn 
að vera svo vitlaus að halda, að nokk- 
ur maður láti sori sinn ganga háskóla- 
veginn til þess að verða bóndi. Á hinn 
bóginn er jeg alls ekki viss um, þrátt 
fyrir hávaða þann, sem verið hefir hjer 
í deildinni, að það sje eindreginn vilji 
Norðlinga að koma þessum skóla á fót. 
Um Vestfirðinga og Austfirðinga er það 
að segja, að þeir hafa aldrei kvartað 
undan því, að ekki væri mentaskóli á 
Akureyri, og eru þeir sjálfsagt sama 
sinnis nú og þeir hafa verið.

Hæstv. forsrh. (SE) tók fram, að 
hvorki fyrverandi stjórn nje hans stjórn 
hafi gert neitt í þessu nráli, og væri því 
undirbúningurinn á þvi óhæfilega lítill, 
svo að þegar af þeirri ástæðu væru ekki 
tök á að koma nrálinu fram á þessu 
þingi. Jeg er nú ekki viss um, að und- 
irbúningurinn sje svo lítill; að minsta 
kosti er liann betri en á nrörgum öðr- 
mn nrálunr. Arið 1920 voru 2 skólafróð- 
ir nrenn fengnir til að atlruga nrálið. 
Nutu þeir fulls trausts nranna í þeinr efn- 
unr, og gáfu þeir rækilegt nefndarálit unr 
það. En þeir litu á nrálið frá sjónarnriði 
alls landsins, eins og meiri hl. menta- 
nrálanefndarinnar 1921. pess vegna 
fóru tillögur þeirra í sömu átt og frv. 
senr nú liggur fyrir þinginu, að leggja 
niður gagnfræðadeildina við mentaskól- 
ann og gera hann að óskiftum lærðunr 
skóla. Frá Reykvíkingum eru skjalleg 
skilriki fyrir því, að þetta fyrirkomulag 
sje heppilegra, þó þeir nrissi þau hlunn- 
indi, sem þeir nú hafa af gagnfræða- 
kenslunni við nrentaskólann.

Jeg ætla mjer ekki að fara nákvænr- 
lega út i kostnaðinn af því að hafa 
mentaskólann tvískiftan, eins og nú er, 
en það er fullvíst, að með tímanunr mun 
hann ekki eingöngu nema tugunr, held- 
ur hundruðunr þúsunda. Hæstv. forsrlr. 
tók það mjög rjettilega fram, að fjár- 
hagur rikisins leyfði ekki slíkar fram- 
kvæmdir fyrst um sinn.

Jeg gæti trúað, að svo færi nreð bæði 
frv., að það ynnist ekki tími til að af- 
greiða þau á þessu þingi, en þá vil jeg 
endurtaka þá áskorun til stjórnarinnar, 
að hún rói að því öllum árum að lag- 
færa skólafarganið í Reykjavík hið bráð- 
asta, eins og mentamálanefndin (Guð- 
nrundur Finnbogason og Sigurður Si- 
vertsen) fór fram á. J?að er aðalhnút-
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urinn, sem fyrst þarf að leysa. Hæstv. 
forsrli. hefir nú lofað öllu góðu, og er 
lúns besta af honum að vænta. Jafn- 
framt væri ákjósanlegt, að ráðstafað yrði 
nánara gagnfræðamentun í landinu, 
því að það verð jeg að telja litlar um- 
bætur, ef loka á nemendur frá gagn- 
fræðamentun á Akureyri. Ef svo hef- 
ir verið mörg undanfarin ár með að- 
sóknina að skólanum á Akureyri, að þá 
hafi þegar orðið að úthýsa nemendum, 
þá yrði það ekki síður áfram, er lærður 
skóii yrði haldinn þar í sama húsinu, 
því að heldur ætti aðsóknin þá að fara 
vaxandi. petta benti jeg á í fyrri ræðu 
minni, en nú skal jeg aðeins geta þess, 
að verði frv. samþykt, þá gæti vel svo 
farið, að Norðlingar myndu litlar þakk- 
ir kunna hv. flm. þess fyrir það að hafa 
komið þessari breytingu á.

Nú ætla jeg ekki að lengja umræð- 
urnar meira og býst ekki við að taka 
oftar til máls í þessu máli.

Frsm. minni hl. (porsteinn Jónsson);
pað hafa nú þegar nokkuð margir 

andæft framsöguræðu minni. Hv. frsm. 
meiri hl. (SSt) gaf þeim þm., sem það 
gerðu, þá einkunn, að þeir hefðu staðið 
sig svo vel, að í ræðu minni stæði ekki 
steinn yfir steini. En þó rótaðist hann 
í rústunum eftir megni. pað mun því 
vera mál til komið fyrir mig að reisa 
rústir þessar við að nokkru.

pá vil jeg fyrst snúa mjer að ræðu hv. 
3. þm. Reykv. (Jp). Hann kom fyrst að 
því, að skólinn hjer framleiddi nógu 
marga stúdenta fyrir landið. Jeg er ekk- 
ert að deila um það, hvort stúdentam- 
ir sjeu of margir eða fáir. pað mun 
vera erfitt að setja hæfileg takmörk um 
það. Ef gengið er út frá því, að stú- 
dentar sjeu mátulega rnargir til að halda

Alþt. 1923, C. (35. löggjafarþing).

áfram embættisnámi, og þó þeir hafi 
lokið embættisprófi, fylli þeir aðeins 
í þau skörð, sem verða í embættisstjett- 
inm, þá mun fjöldi þeirra vera meira 
en nógur. En jeg álít, að það sje gott, 
að það sje nokkur yfirframleiðsla á 
þessu sviði. Við það verða þeir undir i 
samkepninni, sem eru ver gerðir til 
þess að taka að sjer opinber störf.

Ef sett yrðu takmörk um stúdenta- 
fjölda, þá yrðu þau takmörk aldrei 
þannig, að gáfuðustu og efnilegustu 
mennirnir einir gengju mentabrautina; 
sumum yrði þá gert ókleift að komast 
vfir þröskuldinn, sem setja á, vegna f jár- 
hagsörðugleika, en það eru oft og einatt 
ekki lökustu mennirnir.

pá kom sami hv. þm. (Jp) að því, 
að fyrir 2 árum hefðu nemendur menta- 
skólans að 73 verið úr Reykjavík, en 
% úr öllum hinum landshlutunum. 
parna sjest afleiðingin af því að hafa 
einn skóla. Jeg undrast þetta ekki og 
tel það lofsvert af foreldrum í Reykja- 
vík að liafa áhuga á því að menta börn 
sín, en þetta sýnir, að Reykvíkingar 
standa betur að vígi en aðrir að láta 
börn sín læra í mentaskólanum. Hlut- 
fallið mun ekki breytast við það, að til- 
tölulega verður miklu dýrara að lifa 
hjer i Rvík en nokkursstaðar annars- 
staðar á landinu.

pá sagði þessi hv. þm. (Jp), að þetta 
frv. færi fram á það að leggja niður 
gagnfræðaskólann á Akureyri. En þetta 
er ekki rjett. í 1 gr. frv. stendur, að 
við gagnfæðaskólann á Akureyri skuli 
bætt lærdómsdeild. Gagnfræðadeildin 
verður því alls ekki lögð niður, heldur 
aðeins bætt við hana lærdómsdeild, 
og meir takmarkaður en áður fjöldi 
þeirra, sem ganga i gagnfræðadeild- 
ina. Hann sagði, að ef breyting þessi

32
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næði fram að ganga, þá yrði að 
synja hehningi þeirra, er sæktu um 
gagnfræðaskólann, um inntöku. En 
þetta held jeg að sje vel í lagt. Nú eru 
skólamál okkar að breytast, ineð bygg- 
ingu alþýðuskólanna, sem fyrirhugaðir 
eru. Nú stendur til, að bygð verði við- 
hót við Eiðaskólann, og svo alþýðuskóli 
í pingevjarsýslu. Ef þessir skólar verða 
vel útbúnir, sem vænta má, þá hlýtur 
aðstreymi að gagnfræðaskólanum á Ak- 
ureyri að minka, því að þetta verða 
nokkurskonar gagnfræðaskólar. pví hef- 
ir verið haldið fram af mjer og Sig- 
urði skólameistara Guðmundssyni, að 
takmarka ætti töluna í bekkjum lær- 
dómsdeildarinnar; jeg tók til 15 í bekk, 
en í gagnfræðadeildinni hafa oft verið 
um 30 í óskiftum bekk. Jeg hygg, að 
það sjeu engar öfgar, þótt jeg segi, að 
í gagnfræðadeildinni megi hafa með 
góðu móti 70—80 nemendur, þótt hún 
verði óskift.

pá sagði hann, að jeg hefði sagt rangt 
til um tölu kennara, sem þyrfti við slík- 
an skóla, og komst að þeirri niðurstöðu, 
að þurfa mundi 9. (JJ?: Jeg sagði 7 
fastakennara og 2 aukakennara). Við 
skulum nú athuga, hve miklu þetta 
munar. I frv. er talað um 5 fastakenn- 
ara. Nú eru þeir í rauninni 6; einn er 
að vísu ekki samkvæmt lögum fastur 
kennari. Auk þess eru 3 timakennarar, 
sem hafa talsvert mikla kenslu, og sum- 
ir nálega eins mikla og fastir kennarar. 
Geri jeg ráð fyrir, að þeir kenni ná- 
lægt því, sem 2r/2 fastakennarar myndu 
kenna. pá ætla jeg, að áætlun mín sje 
rjett, að það þurfi ekki að bæta við 
nema sem svarar 1 x/2 kennara. Jeg vona, 
er hv. þm. (JJ?) athugar þetta, að hann 
sjái, að hjer er ekki um neina blekk- 
ingu að ræða, er svo nærri er farið hans

eigin áætlun, því að á henni er þessi 
rökræðing mín um kennarafjöldann 
bygð. Hann sagði, að jeg hefði ekki 
tekið með í reikninginn, að deildunum 
fjölgaði við þetta. En jeg gat þess, að 
nú væri kent i 5 deildum, því að 2. og 
3. bekkur eru tvískiftir. pað þarf ekki 
að bæta við nema einni kenslustofu.

pá sló hann á þann strenginn, að það 
væri ekki vilji almennings að stofna ný 
embætti. Almenningur vildi engirt ný 
emhætti norður á Akureyri. Mjer er það 
fullljóst, að jeg er sammála því, að ekki 
heri að stofna ný embætti, nema í brýn- 
ustu nauðsyn. En mjer er spurn: Vill al- 
menningur heldur stofna ný embætti 
hjer i Reykjavik en norður á Akureyri? 
Samkvæmt lýsingu hv. 3. þm. Reykv. 
(Jp) á aðstreyminu að mentaskólanum 
hjer má búast við því, að hjer þurfi 
að hæta við 2x2 embættum, og ef til vill 
mætti svo margfalda með 2, svo að 
kennaraviðbótin yrði tveir í þriðja veldi, 
Jeg býst ekki við, að almenningi muni 
vera ljúfara að stofna þessi embætti hjer 
en á Akureyri.

pá gat hv. þm. (Jp) þess, að þetta 
væri fjórðungsmetnaðarmál. pað er það 
ekki af minni hálfu. Jeg er ekki Norð- 
lendingur og ekki þingmaður Norðlend- 
inga. Fyrir mjer er þetta sparnaðarmál. 
Jeg vil, að fátækum og efnilegum ung- 
mennum sje gert kleift að læra á þeim 
stað, sem ódýrastur er. Fyrir mjer er 
þetta löngun til þess að láta menn ekki 
gjalda þess, hvar á landinu þeir eru 
fæddir.

pá kem jeg aftur að höfuðröksemd 
hans. Hann sagði, að ef skólarnir yrðu 
tveir, yrðu stúdentarnir Jielmingi fleiri. 
Jeg hefi sýnt fram á, að ef mál þetta 
gengur í gegn, þá yrði skólinn hjer minni 
cn ella. pað er nú svo, að Norðlending-
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ar og Austfirðingar, seni nú sækja 
Reykjavíkurskólann, mundu eingöngu 
sækja skólann á Akureyri. En þó svo nú 
væri, að stúdentatalan af Akureyri yrði 
algerð viðbót, sem ekki yrði nema því 
aðeins, að þeim yrði algerlega gert 
ókleift að sækja skólann hjer, þá tvö- 
faldaðist stúdentaframleiðslan ekki fyr- 
ir það. pá sagði liv. þm., að allir gáf- 
aðir og efnilegir menn, sem útskrifast 
hefðu frá Akureyri, hafi getað sótt hing- 
að suður. Sje þetta nú rjett, þá eykst 
stúdentaframleiðslan ekkert, þó skól- 
arnir verði tveir. par með er höfuðrök- 
semd hv. 3. þm. Reykv. fallin um sjálfa 
sig.

pá sagði hann, að eitthvað yrði að 
gera til þess að gera mönnum kleift 
að sækja skólann hjer, og taldi helsta 
ráðið að byggja heimavistir. pví verð- 
ur ekki neitað, að það er mun hægra 
fyrir utanbæjarmenn að sækja skólann, 
ef nægilegum heimavistum er komið 
upp. En það hefir gagnstæð áhrif við 
það, sem hv. 3. þm. Reykv. vill. pví 
betur sem er um nemendur skólans 
búið, því fleiri sækja hann, og við það 
eykst stúdentaframleiðslan. Ef gengið 
er inn á þá braut, að gera mönnum eins 
liægt að sækja skólann hjer sem skóla 
á Akurevri, þá skapast svo mikið að- 
streymi að þessum skóla, að stúdenta- 
framleiðslan verður eins mikil og þó 
skólarnir væru tveir.

Jeg man svo ekki eftir fleiru í ræðu 
þessa hv. þm., sem jeg þarf að svara.

pá kem jeg að háttv. 4. þm. Reykv. 
(MJ). Hann byrjaði á því, að vitanlega 
væri ekki hjer þörf á nema einum lærð- 
um skóla, og talaði um það, eins og hv. 
3. þm. Reykv., að ef skólarnir væru 2, 
yrði stúdentaframleiðslan meiri. En jeg 
hefi nú sýnt fram á það, að 2 skólar

þurfa ekki að vera mikið stærri en 1, 
en meiri líkur til þess, að 2 litlir skól- 
ar sjeu betri en 1 skóli, jafnstór hinum 
háðum. Jeg veit, að margir skólamenn 
liafa sömu skoðun á þessu atriði og jeg.

pá kom hv. þm. (MJ) með það, að 
neinendur, sem sæktu mentaskólann 
lijer, þyrftu ekki að ferðast til og frá 
skólanum að meðaltali nema 14 hluta 
strandlengjunnar. Vildi hann gera lítið 
úr því, að það yrði ódýrara hvað ferða- 
kostnað snerti fyrir nokkra að sækja 
skóla á Akureyri en í Reykjavík, af þvi 
að ferðakostnaðurinn væri svo hverf- 
andi lítill. Jeg hefi aldrei gert ferða- 
kostnaðinn að neinu höfuðatriði í máli 
þessu. En vitanlega munar það nokkru 
á ferðakostnaði fyrir Norðlinga og Aust- 
firðinga að fara til Akureyrar eða Rvík- 
ur. Austfirðingar þurfa oft að ferð- 
ast norður fyrir land til þess að ná til 
Reykjavíkur. peir og Norðlingar þurfa 
að ferðast miklu lengra til þess að ná 
hingað en sem svarar 14 hluta strand- 
lengjunnar.

pó horfið yrði nú að þvi ráði að 
byggja heimavistir við mentaskólann 
hjer í Reykjavík, þá yrði hún þó altaf 
dýrari en heimavist við skólann norð- 
ur á Akureyri. pví að allar lífsnauðsynj- 
ar eru miklu dýrari hjer. pannig er t. d. 
mjólk 50—60% dýrari, kjöt 20—30% 
og nýr fiskur 100% dýrari. Sama verð- 
ur og, sje það borið saman, hver mun- 
ur er fyrir pilta, sem ekki geta notið 
heimavistar, að búa úti í bæ á Akur- 
evri og hjer, því að á Akureyri kostar 
herbergi 20 kr„ sem kostar 40 kr. hjer.

Að fara að flytja mentaskólann hjeð- 
an til Norðurlands, get jeg ekki skilið 
að komið geti til mála, enda trúi jeg 
því ekki, að nokkur haldi því fram í
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alvöru, því að það væri ranglæti við 
höfuðstað landsins.

þá sögðust þeir, háttv. 3. og 4. þm. 
Reykv. (Jp og MJ), vilja setja stíflu í 
þann niikla strauin, sem fer inn í 
mentaskólann, með þvi að hafa skól- 
ann óskiftan lærðan skóla. pað er ein- 
niitt ein tilraunin til að gera norðan- og 
austanpiltunum, sem sækja gagnfræða- 
skólann á Akureyri, erfiðara með að 
halda áfram námi. Hlutföllin myndu 
því raskast þannig, að það yrðu fleiri 
Revkvíkingar, sem sæktu skólann í 
hlutfalli við nemendur úr öðrum hlut- 
um landsins, en nokkru sinni áður. pví 
að þeir menn, sem hjer búa, þurfa ekki 
strax að taka ákvörðun um það, hvort 
þcir láti börn sín halda áfram námi 
gegnum allan skólann eða ekki. En 
menn úti um land yrðu að gera það 
strax. Af því myndi án efa leiða það, 
að eigi allfá fátækra manna börn ættu 
alls engan kost á að komast í menta- 
skólann, því að viða er það úti um 
land, að menn verða fyrst að láta börn 
sín i hina lægri skóla, eins og gagn- 
fræðaskóla, til þess að sjá, hvað þeim er 
kleift, áður en þeir taka ákvörðun um 
að láta þau halda áfram námi.

Annars er þetta fyrst og fremst til 
þess að koma sem mestu djúpi á milli 
lærðra manna og ólærðra, til þess að 
koma upp tveimur stjettahópum í land- 
inu, þar sem annar hópurinn sje yfir- 
stjett, hinn undirstjett. Á milli þessara 
stjetta sje mikið djúp. Reynt sje að 
menta aðra sem best, en láta hina læra 
sem minst, og það, sem hún læri, sje 
hundavaðslærdómur, eins og hv. þm. 
Dala. (BJ) segir að eigi að vera hjá öll- 
um þeim, sem ekki ganga lærða veginn.

pá skal jeg snúa mjer að hæstv. 
forsrh. (SE). Hann talaði á móti þessu

máli, af því, eftir því sem hann sagði, 
að hann teldi rjettast að taka öll skóla- 
mál landsins til nákvæmrar vfirvegun- 
ar á einu þingi. En því fer fjarri, að 
þetta raski á nokkurn hátt grundvelli 
skólamálanna. Og hins vegar býst jeg 
ekki við, að þau verði tekin til yfirveg- 
unar á næsta þingi, og því siður af- 
greidd.

Háttv. 1. þm. S.-M. (SvÓ) var sá eini, 
er virtist líta líkt á þetta mál og jeg, 
og jeg vil undirstrika það, sem hann 
sagði, að jeg er ekkert hræddur við 
það, þó að stúdentum fjölgaði svo, að 
nokkrir þeirra yrðu bændur, og jafn- 
vel þó að nokkrir kandídatar yrðu það 
líka, þvi jeg er þeirrar skoðuna, að það 
geti verið gott fyrir sveitirnar að hafa 
nokkra góða bændur með svo hárri 
mentun.

pá skal jeg víkja örlítið að hv. frsm. 
meiri hl. (SSt). Jeg hafði vitanlega svar- 
að honum áður, en ekki sem skyldi.

Hv. þm. sagði, að jeg hefði sagt, að 
hvergi væru efnamenn nema hjer í 
Reykjavík. En það sagði jeg alls ekki, 
heldur að engir nema efnamenn utan 
Reykjavíkur gætu kostað börn sín í 
skóla hjer. pá upplýsti háttv. þm. það, 
að veturinn 1920—21 hefðu verið hjer 
í skólanum 17 nemendur frá Akureyr- 
arskólanum, og það alt Norðlendingar. 
petta sýnir einungis, hve mikil menta- 
þrá Norðlendinga er og þrá þeirra að 
halda áfram á hinni lærðu braut. En 
þeir fara hingað af því, að þeir vita 
ekki, hve miklir erfiðleikar bíða þeirra 
hjer. Sýnir þetta jafnframt, að stúdenta- 
framleiðslan hefði ekkert orðið meiri, 
þó að þessir menn hefðu átt kost á að 
fá sína stúdentsmentun norður á Akur- 
eyri. pá er það alkunnugt, að fólk hefir 
beinlínis flutt utan af landi hingað til
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Reykjavíkur, til þess að geta frekar 
komið börnum sínum áfram til náms. 
Jeg skal ekkert tala um þá kosti eða 
lesti, sem á því eru að vera hjer i Reykja- 
vík. En það dylst engum, að það er ekki 
heppilegt, að meginhluti þjóðarinnar 
safnist saman á einn stað.

pá talaði hv. frsm. meiri hl. (SSt) 
með miklum hávaða um þann kostnað, 
sem þessi skóli mundi hafa i för með 
sjer, og sagði, að hann myndi ekki 
kosta tugi þúsunda, heldur hundruð 
þúsunda. En samt kom hann ekki með 
neinar tölur, sem hægt væri að byggja á.

pá sagði hann, að sig undraði, ef 
margir úr Framsóknarflokknum fylgdu 
þessu máli, þar sem þeir hefðu það efst 
á stefnuskrá sinni að efla verklega 
þekkingu í landinu. Út af þessu skal 
jeg fræða hv. þm. um það, að Fram- 
sóknarflokkurinn er alls ekki á móti 
mentun í landinu, þvert á móti. Meðal 
annars lítur flokkurinn svo á, að það 
sje nauðsyn fyrir þá, sem ætla að nema 
verkleg fræði, að ganga fyrst í gegn- 
um lærdómsdeild mentaskólans, til þess 
að fá haldgóða undirhúningsmentun. 
Hjer eru ólagðir símar, óhygðar brýr, 
vitar, verksmiðjur o. fl. Fyrir sum þessi 
fyrirtæki vantar okkur einmitt góða
menn til að veita þeim forstöðu.

J?á sagði hv. frsm. meiri hl. (SSt), að 
það væri gagnfræðamentunin, sem síst 
mætti takmarka. Mjer þótti vitanlega 
vænt um að heyra þetta frá honum. En 
samt undraði mig að heyra hann segja 
þetta. pví að óneitanlega hefir þotið 
öðruvísi í þeim skjá áður, þó ekki væri 
nema fyrir tveimur árum, er þessi hv. 
þm. hjelt langa ræðu hjer á Alþingi og 
komst að þeirriniðurstöðu,aðöllalþýðu- 
mentun, og öll mentun yfirleitt, væri 
hreint og beint spillandi. Og vildi hann

aðeins láta tvo skóla lifa á öllu landinu, 
lærða skólann og háskólann, þó að þær 
stofnanir væru líka, að hans dómi, spill- 
andi.

Annars er það gleðilegt, þegar menn, 
sem komnir eru á efri aldur, fá heil- 
brigðari skoðanir en þeir hafa áður haft, 
eins og nú virðist eiga sjer stað um 
þennan háttv. þm.

pá þótti honum undarlegt, ef bænd- 
ur, sem hann sagðist þekkja vel, gætu 
verið með þessu skólamáli. En jeg get 
fullvissað hv. þm. um það, að jeg þekki 
bændur betur en flestar aðrar stjettir í 
þessu landi, og get frætt hann um, að 
hin æðri mentun er engin grýla í þeirra 
augum. Margir þeirra vilja láta börn sín 
læra meira en þeir áttu kost á að læra 
sjálfir. Peir hafa þá trú, að þá myndu 
þau geta framkvæmt margt af því, er 
þá langaði til að framkvæma, en gátu 
ekki.

Rændum er því fyllilega ljóst, að sönn 
mentun er undirstaða flestra gæða lífs- 
ins. Og jeg'hefi heyrt eftir sumum Ame- 
ríkuförunum, að eitt á meðal þess, sem 
hafi rekið þá burtu úr landinu, hafi 
verið það, að þeir gátu ekki fengið þá 
mentun handa börnum sínum, sem þeir 
vildu.

J?á mintist hv. frsm. meiri hl. (SSt) 
á áht milliþinganefndarinnar i menta- 
málum og fór lofsamlegum orðum um 
nefndina. Jeg er alveg sammála honum 
um, að það hafi verið margt gott, sem 
hún kom með, þó að jeg væri því ekki 
öllu samþykkur, eins og t. d. með fyrir- 
komulagið á mentaskólanum. En flest 
annað gat jeg skrifað undir með henni. 
En þá vildi þessi hv. þm. ekki líta við 
frv. um barnafræðslu og kennaraskól- 
ann, sem nefndin kom með (SSt: þetta 
er satt), en nú minnist hann ekki á



507 Lagafrumvörp afgf. með rökst. dagskrá.
Mentuskóli Norður- og Austurlands.

508 i

þetta. pað gleður mig því ósegjanlega 
mikið, að þessi hv. þm., sém jeg annars 
met mikils, skuli hafa breytt svona um 
skoðun og sje nú að verða frjálslyndari 
en hann hefir hingað til verið í menta- 
málum.

J?að, sem jeg svo vil leggja aðaláhersl- 
una á og vekja athvgli háttv. þm. á, er 
það, að stúdentafjölgunin við það, að 
Iærðu skólarnir yrðu tveir, getur aldrei 
orðið meiri en sem svarar tölu þeirra 
fátaeku og efnilegu pilta, sem hætta 
verða námi að afloknu prófi við gagn- 
fræðaskólann á Akurevri, sökum dýr- 
tíðar hjer.

Bjarni Jónsson: pað er í rauninni 
samviskusök að vera 4. maður á móti 
þessuin eina manni, enda myndi jeg 
ekki segja fleira i málinu, ef jeg þætt- 
ist ekki vita, að nokkuð margir af hv. 
þm. muni vera sammála hv. frsm. minni 
hl. (porstJ) og hafa í hyggju að greiða 
atkv. með frv. það er þó ekki ætlun 
mín að fara nú að flytja nýjar rök- 
semdir gegn rökum flm., því ýmsir aðr- 
ir hv. þm. hafa þegar gert það nægi- 
lega. Jeg vildi aðeins gera ofurlítinn 
samanburð á því örlæti, sem sumir hv. 
þm. vilja sýna í þessu máli, og spam- 
aðarviðleitni þeirra annarsstaðar. peir, 
sem fylgja þessu máli, vilja stofna 5 
ný kennaraembætti á Akureyri. Var það 
rjett, sem háttv. 3. þm. Reykv. (JJ?) 
reiknaðist til um tölu þeirra. Má hann 
og vel vita um þessa hluti, þar eð hann 
var nemandi í latínuskólanum gamla 
um sama leyti og jeg var þar kennari. 
Hafði jeg þá á hendi 27—33 tíma kenslu 
á viku við skólann, og líkt var um aðra 
kennara, og svo myndi fara um þann 
fyrirhugaða skóla, því hann er í alla 
staði samhærilegur við hinn hvað þetta

snertir. Voru mjer um þessar mundir 
borgaðar 1000 kr. fyrir mitt starf, og 
var það helmingi minna en mjer bar í 
samanburði við hina kennarana. Græddi 
landið þá á mjer 1000 kr. árlega, sam- 
anborið við laun lægstu kennaranna. 
Get jeg þessa bara til að sýna, að hann 
er ekki spánnýr þessi gróðavegur, að 
nota sjer neyð fátækra manna til að 
láta þá vinna fyrir hálft kaup. Skýtur 
þessi búhnykkur sparnaðarmannanna 
mjög skökku við þetta, sem hjer er á 
ferðinni, að stofna nú 5 ný kennaraem- 
bætti. Myndi hver kennari sjálfsagt ekki 
hafa minna en 7000 kr. laun, svo að sam- 
tals yrðu það 35 þús. kr., sem þessir 
örlátu menn ætla árlega að verja úr rík- 
issjóðnum í þessu skyni. Nú er það ljóst, 
að slikur skóli getur ekki þrifist án 
bókasafns. Yrði því tæplega komið upp, 
svo að nokkur mynd væri á, fyrir minna 
en 100 þús. kr. á næstu árum. Skulum 
við segja, að þessari upphæð yrði skift 
niður á 5 næstu ár, og yrðu það þá 20 
þús. kr. á ári, sem ríkissjóði þyrfti að 
blæða bókasafnsins vegna. Hjer við bæt- 
ist svo aukin verkfæri og kensluáhöld, 
og má af þessu öllu saman sjá, að það 
er ekki lítið örlæti, sem þessir hv. þm. 
vilja sýna hjer. Lítur það dálítið undar- 
lega út, þegar það er borið saman við 
það örlæti, sem lærða skólanum hjer hef- 
ir verið sýnt. Við hann og tvo aðra skóla 
hjer starfa 4 eða 5 kennarar, sem vinna 
fullkomið verk og hafa fullkomin laun, 
en eru þó ekki-fastir kennarar. Er það 
sökum þess, að þingið hefir ekki haft 
einurð til þess að gera ný lög um þetta 
efni, og hefir því orðið að fara „út fyr- 
ir ramma laganna", eins og einn hv. þm. 
nefndi það áðan, til þess að fullnægja 
þörfum skólans. J?að virðist nú dálítið 
undarlegt, fyrst þingið hefirtilþessaekki

-i i
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haft einurð til að lögfesta þessa menn, að 
það skuli alt í einu vilja rjúka til að 
setja á stofn 5 ný kennaraembætti. Lík- 
legra hefði verið, að hinir gömlu yrðu 
þó áður lögfestir. Og ekki tel jeg ólík- 
legt, að mörgum úti um landið finnist 
til um „órannsakanlega vegu“ þingsins, 
er þeir fara að bera þetta tvent saman.

það hefir verið gerður samanburður 
á námskostnaði við skóla hjer og á
Akureyri. Mun það vera rjett, sem hv. 
frsm. minni hl. (porstJ) hefir sagt i 
því efni, að ýmsar nauðsynjavörur sjeu 
ódýrari á Akureyri en hjer. En það 
kemur dálítið í bága við afstöðu skóla- 
meistara til dýrtíðaruppbótarbeiðni em- 
bættismanna á Akureyri. Vildi hann þá 
gera lítið úr mismuninum á dýrtíðinni 
þar og hjer. Hefðu norðanmenn helst 
ekki átt að senda þetta skeyti um dýr- 
tíðaruppbótina, úr því að þeir urðu þá 
að afneita því, sem þurfti að verða aðal- 
stoð þeirra í þessu máli. En hvað sem 
því líður, þá mun jeg nú samt heldur 
trúa hv. þm. (porstJ) en þeim í þessu 
efni. pó er það einkennilegt, að ef bor- 
inn er saman námskostnaður á Akur- 
eyri og í Flensborg, þá verður hann meiri 
á Akureyri. Kemur þetta til af heima- 
vistunum, sem eru í Flensborg. Er jeg 
því þeirrar skoðunar, að ef hjer væri 
komið upp heimavistum fyrir nemend- 
ur við lærða skólann, þá mundi munur- 
inn verða sáralitill. Ef nú þeirri upp- 
hæð, sem það myndi kosta að koma 
upp bókasafni við Akureyrarskólann — 
(porstJ: Skólinn á Akureyri á þegar 
gott bókasafn). Sje svo, þá hefir pen- 
ingunum til þeirra bókakaupa verið stol- 
ið, því engin heimild hefir verið veitt 
til slíkra kaupa. pykir mjer ótrúlegt, 
að skólameistarinn á Akureyri hafi í 
hcimildarleysi tekið fje, sem ætlað var

til annars, til að koma upp bókasafni 
við skólann. Kalla jeg fast sótt málið 
hjá háttv. frsm. minni hh, er hann 
vinnur það til að segja það, sem vel 
mætti gera skólameistarann að minni 
manni. Ætti hann, ef kostur er, að taka 
þessi orð sín aftur og játa, að safnið 
sje með öllu ófullnægjandi fyrir slík- 
an skóla, sem hjer er um að ræða. Jeg 
vik svo þar að, sem jeg hvarf frá fyr, 
að ef þeim 20 þúsundum, sem jeg gat 
um áður, yrði næstu fimm árin varið 
til þess að koma upp heimavistum við 
mentaskólann hjer, þá væri betur en ef 
þær færu til bókakaupa fyrir lærðan 
skóla á Akureyri. Svo stendur á, að 
mentaskólalóðin leyfir að bætt verði 
við bakhlið skólans tveim álmum, sem 
rúmuðu íbúðir fyrir 100 pilta, þótt vel 
væri um búið. Hefi jeg einu sinni kom- 
ið fram með till. þessa efnis, en henni 
ekki verið sint. Er þó auðsætt, að ekki 
þyrfti að leggja í neinn ýkjakostnað 
til að framkvæma þetta. Nægja myndi 
það fje, sem jeg gat um áðan, að fara 
invndi til bókakaupa. Eftir 5 ár gætu 
þá heimavistirnar verið komnar upp og 
teknar að spara ærinn kostnað fjölda 
manns úti um alt land. Væri rikissjóðn- 
um bundinn ólíku ljettari baggi með 
þeim hætti en ef stofnaður yrði nýr 
lærður skóli á Akureyri.

Gera má líka annan samanburð á 
sparnaðinum og örlætinu innan þessa 
háttv. þings. Eins og menn vita, lagði 
hæstv. stjórn á öndverðu þingi fram frv. 
þess efnis að leggja niður sum helstu 
emhætti landsins, svo sem landlæknis- 
embættið, biskupsembættið og nokk- 
ur sýslumannsembætti. Er það und- 
arlegt, að þetta skuli gerast á sama 
þinginu, sem ráðgerir svo að stofna 5 
kennaraembætti norður í landi. Væri ekki
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nema vonlegt, þótt þeir athugulli af 
háttv. þm. þyrftu að hugsa sig tvisvar 
um áður en þeir greiða atkv. með þessu 
frv. — Annars heyri jeg það sagt, að 
Norðlendingar leggi hið mesta kapp á 
þetta. Kvað skólameistarinn hringja þm. 
upp daglega til að stappa í þá stálinu. 
Hefir það jafnvel flogið fyrir, að skifta 
eigi á skóla þessum og járnbrautinni, 
og yrði þá ekki annað sagt en að skól- 
inn yrði dýr, ef það bættist ofan á hitt. 
„Dýr mundi Hafliði allur,“ ef þessir 3 
hekkir ættu að kosta alt þetta, og þá 
færi betur á því, að vel yrði stundað 
námið í þeim.

Háttv. frsm. minni hl. (porstJ) vill 
ekki kannast við, að þetta sje metnað- 
armál Norðlendingum. (porstJ: Jeg 
vildi ekki kannast við, að mjer væri 
það neitt metnaðarmál). Nei, því get 
jeg trúað. Háttv. þm. er Austfirðingur, 
og ætti hann að hafa sömu aðstöðu til 
málsins sem jeg og aldrei að hafa flutt 
það. En öðru máli er að gegna um 
Norðlendinga. pað er fjórðungskapp- 
ið, sem er hjer undirrótin. pað er sá 
gamli Hólaskóli, sem er að ganga aftur 
í hugum manna. En mönnum missýn- 
ist í þessu. pað stendur alt öðruvísi 
á nú en þá, A Hólum var þá einnig 
hiskupsstóll, og höfðu biskup og klerk- 
ar hans á staðnum ekki annað að gera 
þarfara en kenna við skólann, þegar þeir 
voru ekki að syngja sálumessur eða 
hafa yfir aðrar helgar tíðir. Var þeim 
hvorl eð er nauðsyn að iðka sig í lat- 
ínunni, svo mjög sem klerkar þurftu 
á henni að halda við guðsþjónustuna 
á þeim tímum. Ekki var þá heldur ver- 
ið að píra úr ríkissjóðnum í þessa kenn- 
ara, heldur gáfu ríkir foreldrar þeim 
hross góð eða jarðir að launum fyrir 
uppfræðslu sona sinna. pá var gengið

í vasa manna með trúarlyklinum, en 
með honurn má ljúka upp mörgu, sem 
lykill ríkissjóðs gengur ekki að. Er því 
ekki saman berandi það hagræði, sem 
var að þessum skóla þá, og það, sem 
verða mvndi nú, ef þá um nokkurt hag- 
ræði yrði að tala.

pá vil jeg enn benda á það, til sam- 
anburðar við þessa sparnaðarmenn, að 
jeg, eyðsluseggurinn, hefi nú borið fram 
frv. um að sundurgreina gagnfræða- 
skólann hjer og lærða skólann. Um leið 
yrði Ijett á ríkissjóðnum þeirri gagn- 
fræðakenslu, sem hjer er, og myndu 
við það sparast laun 12 kennara. Verð- 
ur þá mismunurinn milli míns sparnað- 
ar og sparnaðar sparnaðarmannanna 
16 kennara laun, auk þess, sem að öðru 
levti þyrfti að kosta til þessa fyrirhug- 
aða Iærða skóla. Er jeg meira að segja 
fús að leggja það til, að lagður verði 
niður gagnfræðaskólinn á Akureyri sem 
ríkisskóli. Er ekkert jafnrjetti í því, að 
ríkissjóðurinn haldi slíka skóla fyrir 2 
sýslur á landinu, þegar aðrar sýslur 
landsins verða einar að bera allan kostn- 
aðinn við unglingaskólana. Að vísu 
drægist frá þessum sparnaði mínum sá 
styrkur, sem jeg væri fús á að veita 
þessum skólum, en þótt hann næmi % 
kostnaðar, þó yrði sparnaðurinn mikill 
samt.

Mjer þótti annars dálítið undarlegt 
að heyra háttv. frsm. mínni hl. (porstJ) 
brigsla mjer um það, að jeg vildi hamla 
því, að fátækir menn næðu til menta. 
Mun jeg ekki svara þessu öðru en því, 
að hafi till. mínar í þeim málum, það 
sem af er, ekki verið á þá leið, að þær 
sjeu einar færar um að hrinda þessum 
brigslum, þá eru þau mjer makleg. Ella 
munu þau ekki á mjer hrína.

pað, sem jeg tel annars aðalatriðið
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í þessum málum, er það, að sama keusla 
á ekki við þann, sem ætlar lærða veg- 
inn, og hinn, sem aðeins æskir gagn- 
fræðamentunar. Annaðhvort verður þá 
gagnfræðanentinn dreginn inn i alt of 
tímafrekan lærdóm, eða hinn látinn 
byrja nám sitt nteð því að hlaupa á 
hundavaði vfir námsgreinarnar, sem er 
ntjög gagnstætt þeirri námsaðferð, sent 
ber að hafa við þann skóla, sem á að 
vera undirbúningur undir vísindanánt. 
Er broslegt að heyra menn halda því 
fram, að þetta, sem er hrein nauðsyn, 
stuðli að því að skapa djúp á milli stjetta 
landsins. Er þetta líkast því, sem reyk- 
vískur bolsivíki væri að tala. Lærðir 
menn hafa aldrei verið nein sjerstök 
stjett á þessu landi. peir hafa, sent het- 
ur fer, yfirleitt verið nógu lærðir til 
þess að ofmetnast ekki af lærdómi sín-
um.

„En það eitt nam hann þó,
sem vel vjer vitum,

að viskan er ei sæla, 
en vanþekking í vanþekkingar stað.“

Jeg ætla svo ekki að minnast á fleira, 
sem háttv. frsm. minni hl. (porstJ) 
sagði áðan, því hinir, sem hann hefir 
mælt til, geta svarað fyrir sig.

pó vil jbg víkja að skoðun háttv. flm. 
(porstJ) á barnaskólamentuninni og 
tillögum mínum. Vil jeg benda hon- 
um á, að það er ekki harnaskólament-
un, sem bændur þrá mest fyrir börn 
sin; enda fer því svo fjarrþaðumnokkra 
mentun sje að ræða í barnaskólum vor- 
um, að það eru aðeins allra duglegustu 
og gáfuðustu hörnin, sem sleppa það- 
an óskemd. Jeg tek það fram, að jeg 
er á engan hátt að lasta barnakennara 
vora; þeir eru langflestir nýtir og góðir 
menn. En þeim er nær ætið fengið verk-

Alþt. 1923, C. (35. löggjafarþing).

efni, sem þeim er ókleift að leysa af 
hendi. pað þýðir ekki að hrúga bömum 
tugum saman i eina deild, eins og fje 
í rjett, og fá svo einum manni alt til 
meðferðar. pau þurfa að fá kenslu hvert 
eftir sínu gáfnafari og hæfileikum, og 
verður að flokka þau þannig. Kenn- 
ararnir þurfa að hafa fengið þá sál- 
fræðilegu undirstöðumentun í uppeld- 
ismálum, sem gerir þá færa um að 
gegna þessum störfum. peir eru mað- 
urinn með vaxtöfluna, sem mörkuð er 
hið fyrsta sinn, og þar má enginn 
klaufadómur koma til eða fingraför á 
sjást.

pá vil jeg víkja nokkrum orðum að 
mínu frv., sem nú er fengin vissa fyrir 
að fram muni ganga á þessu þingi. 
(porstJ: pað er algerlega vonlaust um 
það?) Já, mikið munar nú um hann, 
þennan háttv. þm.; jeg heyri nú, að 
hann muni ætla að snúast á móti því, 
en það skiftir litlu, þvi jeg veit, að 
meiri hluti þingsins er með því, og hefi 
jeg þó ekkí smalað því fylgismönnum. 
par sem nú ekki er hægt að samþykkja 
bæði þessi frv., verður þetta frv., sem 
nú er til umræðu, að bíða þangað til 
skipað hefir verið fræðslumálum lands- 
ins samkvæmt þvi, sem ráð er fyrir 
gert í mínu frv. pýðir eigi að ætlast 
til að hafa tvo lærða skóla i senn með 
mismunandi fyrirkomulagi í þessu landi, 
til þess eins, að búa til of marga stúd- 
enta.

Levfi jeg mjer því að bera fram svo 
felda rökstudda dagskrá:

par sem frv. liggur fyrir deildinni 
um gerbreyting á hinum almenna 
mentaskóla, er sennilega verður að 
lögum, þá verður þetta mál að bíða 
þar til fyrirkomulag á slíkum skólum

33
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í framtíðinni er ákveðið. Tekur deild- 
in því fyrir næsta mál á dagskrá.

Jón Auðunn Jónsson: Jeg vil segja 
það, út af þeim orðum háttv. flm. þessa 
frv. (poistJ), að þeir, sem á móti þvi 
væru, gerðu það af því, að þeir vildu 
lögfesta einokun Reykvíkinga til náms 
við lærða skólann, að þetta er allharð- 
ur dómur, ef hann væri sannur. En sem 
betur fer er hann á engum rökum 
bvgður.

Háttv. flm. segist hafa borið þetta 
frv. fram í þeim lofsverða tilgangi að 
Ijetta fátækum efnilegum námsmönn- 
um námið, en jeg held, að honum hafi 
samt fatast allmikið í því.

pó að hann með þessu móti geri 
mönnum á Akureyri og að litlu leyti 
í Eyjafirði, pingeyjarsýslum og Skaga- 
firði, ljettara fvrir, er sá skaði, sem 
hann myndi baka öðrum sýslum á land- 
inu með þessu, margfalt meiri en hagn- 
aður þessara þriggja sýslna. pví ef 
stofnaður yrði þessi lærði skóli á Ak- 
urevri, er engin von til þess, að komið 
verði upp heimavistarskóla í Reykja- 
vík. Kostnaðurinn við þennan alóþarfa 
Akureyrarskóla væri fje, sem að mestu 
væri kastað á glæ, eins og sýnt hefir 
verið af andstæðingum frv. Ef hann vill 
koma þessari hugsjón sinni í fram- 
kvæmd —að hjálpa efnalitlum náms- 
mönnum — þá á hann að styðja að því 
með mjer og öðrum góðum mönnum 
að koma sem fyrst upp heimavistar- 
skóla í Rcvkjavík og leggja fje til styrkt- 
ar fátækum utanbæjarpiltum, sem nám 
stunda þar.

pegar háttv. flm. (porstJ) ber sam- 
an námskostnað á Akureyri og í Reykja- 
vík, gcrir hann ekki ráð fyrir heima- 
vistarskóla í Reykjavík, og ekki heldur

tekur hann tillit til þess, að fyrir hvern 
latínuskólanema á Akurevri verður að 
reka á brott einn gagnfræðanema þar. 
pað er að vísu eitthvað satt í því, að 
það er að sumu levti ódýrara að lifa á 
Akureyri en í Reykjavík. Tveir skólar 
verða ávalt kostnaðarsamari en einn, 
þótt stór sje, og ætli það mundi ekki 
einnig vera hægara og ódýrara að fá 
kennara til eins stórs skóla en tveggja, 
þó minni sjeu?

pað er enginn efi á því, að fátækum 
latínuskólanemendum væri meiri hagn- 
aður i þvi að hafa einn góðan heima- 
vistarskóla, þó hann væri í Reykjavík, 
en þótt þessi Akureyrarskóli kæmist á 
fót. pað mun og sannast, að þetta mál 
hefir ekki óskift fvlgi á Norðurlandi; 
þrátt fyrir það, hvað það hefir verið 
flutt einhliða, bæði í ræðu og riti, veit 
jeg, að margir Akureyrarbúar vilja ekki 
stofna lærðan skóla á Akureyri á kostn- 
að gagnfræðamentunarinnar. Jeg tal- 
aði við einn merkan horgara þar í dag, 
og sagðist hann ekki vilja trúa því, að 
þetta næði samþykki þingsins, enda veit 
jeg, að þeir munu verða fáir alls á land- 
inu, sem mundu vilja láta leggja út í 
þennan kostnað.

Margar voru ástæður hv. flm. (porst- 
J) fyrir frv., og allar rýrar, en þó einna 
ljelegust sú, að okkur vantaði menn til 
að standa fvrir verklegum framkvæmd- 
um, Við höfum nóga menn til að standa 
fyrir verklegum framkvæmdum, nema 
ullarverksmiðjum. Er nú þörf á að 
fara að stofna lærðan skóla á Akureyri 
til þess að undirbúa þessa tvo menn, 
sem til þess nmndi þurfa að veita for- 
stöðu væntanlegum ullarverksmiðjum 
hjer? Jeg hygg, að það hefði þá verið 
heldur betra að veita þessar 8 þús. kr., 
sem stjórnin bað um í því skyni.
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Hv. 1. þm. S.-M. (SvÓ) sagðist ekki 
vera þessu frv. fylgjandi af hjeraðskrit, 
og trúi jeg því vel. Hann lagði sjerstaka 
áherslu á það, hversu Akureyri væri lík 
og sveitirnar, og að foreldrar vildu ekki 
vita af börnum sínum í sollinum í 
Reykjavík. petta er lítil ástæða; for- 
eldrar verða líklega allflestir að sætta 
sig við að sjá einhvern tíma af börn- 
um sínum, og það öft i hættulegri staði 
en Reykjavík, t. d. eitthvað út yfir poll- 
inn. Enda efast jeg um, hversu holt það 
er unglingum að vera haldið of lengi 
heima; það ætla jeg vera þeim betra til 
þroska, að hafa farið eitthvað að heim- 
an áður en þau leggja út í lífið fyrir 
fult og alt; munu þau þá betur stand- 
ast þær freistingar, er þeim kunna að 
mæta, ef þau hafa fengið einhverja 
reynslu af lífinu áður. Ef hygt væri á 
þessari skoðun háttv. þm„ þá ætti að 
flytja alla skóla úr Reykjavík út land.

Hjer á landi eru tækifærin til allra 
hluta bæði fá og smá, saman borið við 
það sem á sjer stað erlendis; nær það 
því engri átt, að um 40 stúdentar leggi 
út í lífið á ári hverju. Og litla nauðsyn 
sje jeg til þess, að hjer verði margir 
háskólamentaðir bændur; væri þeim 
mönnum betra að hafa áður lagt stund 
á einhver verkleg fræði.

* Forseti (RSv): Jeg vil geta þess, að 
mjer hefir borist svo hljóðandi áskor- 
un frá 8 þm. (PO, GunnS, JS, ÓP, E- 
E, porlG, MG, BIl):

„Undirritaðir óska, að umræðum 
verði þegar slitið.“

Kann jeg þó eigi alls kostar vel við 
að skera niður umræður um þetta mál, 
því að hvorttveggja er, að það er merki- 
legt og íhugunarvert, enda hafa nú fjór- 
ir hv. þm. kvatt sjer hljóðs, en þó mun

jeg bera áskorun þessa undir atkvæði 
deildarinnar.

J?á hefir komið fram önnur rökstudd 
dagskrá, frá hv. 4 þm. Reykv. (MJ), 
svo hljóðandi:

Með skírskotun til þingsályktunar 
um heimavistir við hinn lærða skóla 
í Reykjavík, frá 1921, og í því trausti, 
að stjórnin taki til rækilegrar athug- 
unar til næsta Alþingis fyrirkomulag 
mentaskólans í Reykjavík, einkum 
það, með hvaða móti megi géra þeim 
utanbæjarnemendur, sem til stúd- 
entsprófs lesa þar, vistina sem ódýr- 
asta, og með því að málið vantar 
nægilegan undirbúning, tekur deildin 
fyrir næsta mál á dagskrá.

pá hefir og háttv. þm. Dala. (BJ) 
tekið sína rökstuddu dagskrá aftur, er 
þessi kom fram. Enn fremur hefir hv. 
1. þm. N.-M. (porstJ) óskað þess, að 
málið væri tekið út af dagskrá, er marga 
þm. vanti á fundinn. Get jeg eigi tekið 
þessa kröfu til greina, enda veit jeg eng- 
in fordæmi fvrir því, að þetta hafi ver- 
ið gert.

ATKVGR.
Áskorunin um að slíta þegar umræð- 

um var því næst borin upp til atkvæða, 
og var hún samþ. með 13 : 7 atkv.

Frsm. minni hl. (porsteinn Jónsson): 
Jeg lýsi því yfir, sem flm. þessa frv„ 
sem hjer hefir verið til umræðu, að jeg 
tcl mig vera beittan eigi alllitlu harð- 
rjetti í meðferð þessa máls. Umræður 
eru skornar niður, og er jeg bið forseta 
að taka málið út af dagskrá, er þvi neit- 
að. J?að, að menn fylgja því svo fast 
fram að fá málið til atkvæða nú, er 
auðsjeð að er sprottið af ótta við, að það 
hafi of mikið fvlgi í deildinni, en nú
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vantar eigi allfáa deildarmenn á fund- 
inn, og því trevsta andstæðingar mínir 
á það, að málið verði nú felt, en ella 
samþykt, ef deildarmenn væru allir við- 
staddir.

Jakob Möller: Jeg álít hv. flm. (porst- 
J) leggja of mikið kapp á þetta atriði, 
að fá málið tekið út af dagskrá, ef það 
aðeins er af því, að nú sjeu of margir 
af fyJgismönnum þess fjarverandi. pað 
vantar aðeins 2 þm„ og er þessi ástæða 
því vart fullgild, því að það er sjaldn- 
ast, að allir þm. sjeu viðstaddir við at- 
kvæðagreiðslur.

Jón Auðunn Jónsson: Jeg gæti nú hú- 
ist við því, að menn yrðu oft að biða 
eftir úrslitum mála, ef ekki væri afgreitt 
neitt mál nema allir væru á fundi. Jeg 
veit, að annar þeirra þm., sem nú vant- 
ar. er utanbæjar.

Frsm. minni hl. (porsteinn Jónsson):
Jeg get alls eigi sjeð, að þessi krafa, að 
fresta atkvgr. í málinu, sje einsdæmi, og 
því held jeg þvi fram, sem áður, að jeg 
sje ranglæti beittur, ef því verður neit- 
að.

Pjetur Ottesen: Jafnframt þvi, sem 
jeg skýt því til hæstv. forseta að fella 
nú þegar úrskurð um þetta, sem hjer 
er um deilt, því til þess hefir hann ský- 
lausan rjett samkvæmt þingsköpum, þá 
vil jeg benda á, að þegar tilmæli komu 
til hæstv. forseta hjer um daginn um 
að taka stjörnarskrármálið af dagskrá, 
var því neitað, og það þö gert áður en 
slitið var umræðum um málið.

Forseti (BSv): Jeg vil benda á að það 
er algert einsdæmi, að mál sjeu tekin 
út af dagskrá, er umræðum er lokið. 
Veit jeg ekki til, að nokkur fordæmi

sjeu fyrir því, og tel mjög varhugavcrt 
að laka þann hátt upp. Mundi þess þá 
ofl við þurfa, svo altítt sem það er, að 
einhverja þm. vanti á fund við atkvæða- 
greiðslur.

Magnús Pjetursson: Svo framarlega 
sem liæstv. forseti tekur þetta mál út af 
dagskrá á þessum fundi, skora jeg á 
liann að gera ómerka atkvæðagreiðsl- 
una um að slíta umræðum þegar í stað.

Frsm. minni hl. (porsteinn Jónsson):
Jeg vil aðeins drepa á það, að þetta er 
alls eigi einsdæmi; þetta hefir oft kom- 
ið fyrir við umræður fjárlaganna, enda 
alls eigi öeðlilegt, að þessa sje neytt. 
Xú er og orðið svo áliðið nætur, að þm. 
vantar af þeim ástæðum.

Forseti (BSv): pað er síður en svo, 
að þessi krafa um frestun málsins sje 
fram komin af því, að umræður hafi 
orðið of langar, eða of áliðið sje næt- 
ur. En jeg tel bæði ilt og athugavert 
að koma þeim sið á hjer, að niáluni 
sje frestað aðeins til þess að híða eftir 
nokkrum atkvæðum; auk þess vantar 
eigi nema tvo þm.

Frsm. meiri hl. (Sigurður Stefáns- 
son): Mjer skilst það af því, sem nú 
hefir fram farið, er umræðum hefir * 
verið slitið, að eigi sje annað eftir en 
að greiða atkvæði um þctta mál. En 
auðvitað ræður forseti, hvort hann leyf- 
ir þessar umræður lengi. Hann hefir úr- 
skurðarvald í þessu máli samkvæmt 
þingsköpum, og mjer finst, að nú sje 
full ástæða til þess, að hann neyti þess.

Forseti (BSv): Jeg hefi þcgar lagt 
fyrir deildina spurninguna um það,
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livort uniræðum um þetta mál skyldi 
Jialdið áfram, en því var neitað með 
inikluni atkvæðamun. Vil jeg lúka þessu 
máli nú á þessuni fundi, og auk þess 
nokkrum öðrum málum, sem cnn eru 
órædd á dagskrá. Auk þess finst mjer 
óhagkvæmt að taka mál þetta af dag- 
skrá, þegar vansjeð er, hve nær það 
getur næst komið aftur á dagskrá, þar 
sem mörg stórmál liggja fyrir og bíða 
eftir að verða tekin til uniræðu, t. d. 
vatnamálið o. m. fl. Úrskurða jeg því, 
að gengið skuli til atkvæða um þetla 
mál.

Frsm. minni-hl. (porsteinn Jónsson): 
pessum úrskurði hæstv. forseta krefst 
jeg að sje skotið undir deildina.

Forseti ákvað fundarhlje i 5 mínútur.

Forseti (BSv): Háttv. flm. (porstJ) 
hefir krafist þess, að úrskurði mínum 
sje skotið undir deildina. Sje jeg ekki 
ástæðu til þess, þar sem þingsköp mæla 
eigi svo fyrir, og verður því gengið til 
atkvæða um þetta mál.

ATKVGR.
Rökstudda dagskráin frá þm. Dala. 

(RJ) tekin aftur.
Rökstudda dagskráin frá 4. þm. 

Reykv. (MJ) samþ. með 14 : 12 atkv., 
að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

já: JAJ, JS, Jp, MG, MJ, MP, ÓP, 
PO, SSt, pórJ, RJ, RH, Ep, RSv. 

nei: HK, IngR, JakM, JB, MK, StSt, 
SvÓ, porlG, porlJ, porstJ, EE,
GunnS.

Tveir þm.' (LH, Pp) fjarstaddir.

2. Bjargráðasjóður Islands-

Á 17. fundi i Nd., laugardaginn 10. 
mais, var útbýtt:

Frumvarpi til laga um breyting á, 
lcgum um bjargráðasjóð íslands, nr. 45, 
10. nóv. 1913 (þmfrv., A. 89).

Á 18. fundi í Nd., mánudaginn 12. 
mars, var frv. tekið til 1. u m r.

Pjetur Ottesen: Háttv. meðflm. niinii 
að frv., 2. þm. Skagf. (JS), sem er aðal- 
flm„ er ekki við, og skal jeg ekki fjöl- 
vrða neitt um frv.

Jeg leyfi mjer aðeins að leggja til 
að því, að umr. lokinni, verði vísað til 
landbúnaðarnefndar.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 17 slilj. 

atkv. og til landbúnaðarnefndar með 14 
slilj. atkv.

Á 46. fundi í Nd„ föstudaginn 20. 
april, var frv. tekið til 2. umr. (A. 89, 
256, n. 384).

Frsm. (Pjetur Ottesen): Jeg skal sýna 
það í verkinu, að jeg tel mjög rjettmæt 
og allar virðingar verð þau tilmælihæstv. 
forseta til dcildarinanna, að vera ekki 
alt of langorðir og eyða ekki tima þings- 
ins í málalengingar. Landbúnaðarnefnd- 
in hefir fallist á þá stefnu, sem fram 
keniur í frv., að rjettara sje að beina 
starfsemi bjargráðasjóðsins að því að 
styðja samtök manna og fjelagsskap, 
sem miðar að því að koma i veg fyrir 
fóðurskort og hallæri, t. d. með því að 
veitt sjeu lán úr sjóðnum til þess að
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koina á fót fóðurbirgðafjelögum, forða- 
búrum og öðrum fjelögum og stofnun- 
um, er liafa það markmið að koma í 
veg fyrir hallæri. pað er einmitt með 
þvi að snúa sjer að þessari hlið bjarg- 
ráðastarfseminnar, sem nefndin er sam- 
mála um, að tilgangi bjargráðasjóðsins 
sje best náð. Og það er einn meginþáttur 
í góðri afkomu og efnalegu sjálfstæði 
þjóðarinnar, að jafnan sje liægt að 
hafa búfje trygt fyrir fóðurskorti. Af 
hálfu hins opinbera hefir á ýinsan hátt 
verið reynt að trvggja búpening fyrir 
fóðurskorti og tryggja góða meðferð á 
búpeningi. Fyrst voru sett lög 1909 um 
kornforðabúr til skepnufóðurs, þar sem 
hrepparnir gátu gert samþyktir um 
stofnun forðabúra. Sömuleiðis lög 1911 
um heyforðabúr, þar sem samskonar 
heimild er veitt. pá koma forðagæslu- 
lögin frá 1913, um eftirlit með ásetn- 
ingu. Loks eru lögin frá 1919 um sam- 
þyktir um stofnun eftirlits- og fóður- 
birgðafjelaga.

Nefndin álítur lieppilegra og betra, 
oí. lík’egra til að ná tilgangi sinum, að 
umbætur á þessu sviði byggist á frjáls- 
um samtökum, en ekki lagaþvingun. A 
þessu byggjast fóðurbirgðafjelögin. En 
til þess að koma slíkum fjelagsskap á 
fót útheimtist nokkurt stofnfje, en eins 
og nú stendur, er þröngt fyrir dyrum í 
sveitunum og erfitt með fjárframlög. 
Fyrir því áleit nefndin, að tilgangi bjarg- 
ráðasjóðsins yrði engan veginn betur 
náð en einmitt með því að veita hag- 
feld lán til slíkra fyrirtækja. Með því 
yrði náð þvi marki, sem stefnt var að 
með bjargráðasjóðslögunum.

Eins og frv. var flutt upphaflega, 
voru í því ákvæði, sem miðuðu að þvi 
að tryggja hverju sýslufjelagi og bæj- 
arfjelagi yfirráð og notarjett þess fjár,

er bæjar- eða sýslufjelagið á i sjóðnum, 
ásamt jafnhárri upphæð af landssjóðs- 
tillaginu. Stjórn bjargráðasjóðsins lagði 
heldur á móti þessu, og hallaðist nefnd- 
in að till. liennar í þessu efni og legg- 
ur til, að ákvæðin verði feld burtu.

pá hefir nefndin tckiðtil greina brtt. 
sem hv. þm. Dala. (BJ) hefir flutt við 
þetta frv., um það, að þau sveitarfjelög 
verði látin ganga fyrir um þessar lán- 
veitingar, sem hættast er við samgöngu- 
teppu að vetrarlagi, enda er mikil sann- 
girni í því. Jeg held það hafi verið hv. 
þm. A.-Sk. (porlJ), sein gat þess við 
mig, að einnig gæti verið ástæða til að 
láta samskonar ákvæði gilda um þau 
hjeruð, þar sem hafnlevsi er mikið, eins 
og t. d. er um Skaftafellssýslur, og er 
það mjög rjettmætt, og vil jeg því beina 
því til stjórnarinnar, að svo verði einnig 
gert, og ætti slík ábending í framsögu 
að nægja, þó það sje ekki beint tekið 
upp í frv. Sje jeg svo ekki ástæðu til 
að fara fleiri orðum um þetta mál.

Bjarni Jónsson: Jeg vil leyfa mjer að 
þakka hv. landbn. fvrir það, að liún beL 
ir tekið upp brtt. þær, sem jeg hefi 
borið fram á þskj. 256, og vil jeg því 
lijer með taka brtt. mínar aftur, svo að 
þær komi til atkvæða í því formi, sem 
nefndin hefir lagt til. Jeg bar fram þess- 
ar brtt. eftir tilmælum kjósenda minna. 
1 Hvammsfirði innanverðum eru oft ísa- 
lög og erfitt um aðdrætti, en sveitum, 
sem svo er ástatt um, getur verið mjög 
kærkomin sú heimild, er felst í frv. Jeg 
tel því vel ráðið, að frv. þetta skulkhafa 
komið fram og að sjóðnum verði varið 
svo sem þar er farið fram á.

ATKVGR.
Brtt. 256, a—b teknar aftur.

1. gr. samþ. með 22 shlj. atkv.
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Brtt. 384, 1 (ný 2. gr.) samþ. með 22 
shlj. atkv.

— 384,2 (3.—4. gr. t'alli niður) samþ. 
með 23 shlj. atkv.

5.—6. gr. (verða 3.—í. gr.) samþ. með 
23 shlj. atkv.

Fvrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 23 shlj.

atkv.

A 48. fundi í Nd., mánudaginn 23. 
apríl, var frv. tekið til 3. u m r. (A. 
400).

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 18 slilj. atkv. og afgr. 

til Ed.

A 46. fundi í Ed., s. d., var frv. út- 
býtt eins og það var samþ. við 3. umr. 
í Nd. (A. 400).

Á 48. fundi í Ed., miðvikudaginn 25. 
apríl, var frv. tekið til 1. u m r.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 40 shlj. 

* atkv. og til allherjarnefndar með 9 shlj.
atkv.

A 58. fundi í Ed., miðvikudaginn 9. 
maí, var frv. tekið til 2. u m r. (A. 400, 
n. 585).

Frsm. (Guðmundur Guðfinnsson): í 
hv. Nd. hafa komið fram breytingar í 
þá átt, að lána megi nokkuð af tekjum

bjargráðasjóðsins. Allslm. hefir athug- 
að málið frá ýmsum hliðum, og sjer 
ekkert verulegt á móti því, að lánað væri 
úr sjóðnum, líkt og frv. fer fram á.

En allshn. hefir þótt rjett að koma 
fram með rökstudda dagskrá þess efn- 
is, að leitað verði álits rjettra hlutað- 
eigenda, sýslunefndanna, um það, hvort 
fje bjargráðasjóðanna skuli iána út sam- 
kvæmt frumvarpinu. í sambandi við 
þetta hefir nefndin lagt til, að athugað 
verði, hvort ekki sje rjett að láta bjarg- 
ráðasjóðinn að einhverju leyti eða öllu 
ganga til ellistyrktarsjóðanna, til þess 
að ljetta undir með sveitarsjóðunum við 
framfærslu gamalmenna. petta nefnd- 
arálit er framhald af því áliti allshn., 
að nauðsynlegt væri að geta aflað elli- 
styrktarsjóðunum tekna, og að tilgangi 
þeirra yrði náð fyr með þvi að ráð- 
stafa bjargráðasjóðnum á þennan hátt. 
Bjargráðasjóðurinn er nú um 400 þús. 
kr., en árlegar tekjur og rentur eru um 
65 þús. kr. (misritast hefir i nál. 40 
þús. í stað 65 þús.), en fvrir eru um 
650 þús. kr. í ellistyrktarsjóðunum og 
væri sjóðurinn þá þegar orðinn rúm 4 
miljón. Ef úthlutað væri á sama hátt og 
áður, og eftir þeim reglum, er gilda um 
úthlutun úr ellistyrktarsjóðum, mundu 
útborganirnar verða rúmum þriðjungi 
meiri en áður, eða rúmur þriðjungur 
af allri úthlutunarupphæðinni kæmi þá 
frá hjargráðasjóðnum.

Úthlutunin mun nú vera um 70 þús. 
kr., en ef V5 hluti af árstekjum bjarg- 
ráðasjóðsins bættist áfram við höfuð- 
stólinn, þá mun hann geta orðið mjög 
stór, en auk þess hætast við til úthlut- 
unar fvrir ellistyrktarsjóðina rúmar 40 
þús., svo að árlegar útborganir geta nú 
strax orðið um 110 þús. kr.

Ef þetta kæmist í framkvæmd, þá álít
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jeg máli þessu vera komið i betra horf, 
og öruggur styrkur fenginn, sem að all- 
miklu gagni mætti koma. Allshn. fer 
fram á, að leitað verði álits hlutaðeig- 
enda um þetta, og leggur til, að dagskrá- 
in verði saniþ. á þessum grundvelli.

ATKVGR.
Rökstudda dagskráin á þskj. 585, frá 

allshn., samþ. með 11 : 1 atkv.

3. Friðun á laxi.

Á 30. fundi í Ed., þriðjudaginn 3. apr- 
íl, var útbýtt:

Frumvarpi til laga um breyting á lög- 
um nr. 5, 19. febrúar 1886, um friðun 
á laxi (þmfrv., A. 242).

A 32. fundi í Ed., fimtudaginn 5. apr- 
íl, var frv. tekið til 1. u m r.

Frv. of seint fram komið. — Deildin 
leyfði, að það mætti taka til meðferðar.

Guðmundur Guðfinnsson: 1. flm. frv. 
(JJ) er ekki viðstaddur; jeg er málinu 
eigi svo kunnugur sem skyldi, og læt 
jeg mjer því nægja að óska, að frv. 
verði vísað til landbúnaðarnefndar.

Sigurður Jónsson: Jeg sakna þess 
mikillega, að ekki skuli nú koma skýr- 
ing á aðalstefnu þessa frv., þar sem 
greinargerðin gefur litlar upplýsingar 
um þaK petta er mjög þýðingarmikið 
mál fyrir landbúnaðinn, og mjer er 
kunnugt um það frá gamalli tíð, að 
menn greindi á um, hvað setja bæri í 
lög um þetta efni. En við þetta verður 
þó að silja. Jeg vona, ef frv. þessu verð-

ur visað til landbn., að flm. geri henni 
nánari grein fvrir því, hvað fyrir þcim 
vakir.

Flm. (Jónas Jónsson): Við hátlv. 2. 
þm. Rang. (GGuðf) beruin þetta frv. 
fram. Ástæðan til þess er sú, að núg'ild- 
andi laxaveiðilög frá 1886 eru að mörgu 
leyli orðin úrelt. I frv. eru nokkur ný- 
mæli. í þriðju grein er gert ráð fyrir 
banni gegn sprengingum og laxakist- 
um í laxveiðiám. því að töluverð óá- 
nægja er víða út af því að hafa laxa- 
kistur í veiðiám, sjerstaklega neðarlega 
i þeim, þvi að þær spilla veiðinni ofar, 
með því að hefta för laxins upp eftir. 
pessu til staðfestingar hefi jeg látið 
prenta lijer, sem fylgiskjal, brjef til Al- 
þingis 1018 frá allmörgum mönnum í 
pingeyjarsýslu, sem veiði eiga í Laxá 
og í veiðiám, sem í hana renna. Og 
ókunnugum til skýringar skal jeg taka 
það fram, að nú um lengri tíma hafa 
verið notaðar laxakistur neðst í Laxá, 
og liafa þær verið taldar hindra göngu 
laxins upp eftir ánni og því spilla veið- 
inni fyrir þeim, sem veiði hafa átt ofar 
í henni.

Jeg skal líka taka það frain, að það 
virðist ekki heppilegt að liafa þau veiði- 
tæki neðarlega í veiðiám, sem hindra 
göngu laxins upp eftir, því að hann þarf 
að komast upp í árnar til þess að hrygna. • 
Að hefta göngu hans upp eftir ánum er 
því sama og fækka honum.

Jeg talaði nýlega við Hermann Jón- 
asson, sem eflaust er einn hinn fróð- 
asti í þessum efnum hjer á landi, og 
sagði hann, að við Kvrrahafsströndina 
í Ameríku væri laxinn ekki veiddur í 
ám, heldur í fjörðum og flóum úti fyrir 
árósum. Laxveiðiárnar voru því notað- 
ar sem stórar klakstöðvar.
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Brtt. okkar við (5. gr. laganna frá 
1886 tel jeg til böta. pví að þegar þan 
voru sett, var laxaklakið ekki þekt hjer 
eins og það er nú. En þar sein* þingið 
er nú farið að styrkja nienn til þess að 
kynna sjer það, og töluverður áhugi 
virðist orðinn fyrir þvi, er ekki neina 
rjett að setja lagaákvæði því viðvíkj- 
andi. Breytingartillagan fer þyí í þá átt, 
að þeir bændur, sein vciði eiga í sönni 
veiðiánni, geti myndað ineð sjer klak- 
fjelag, og að stjórn þess megi jafna 
kostnaðinum niður á fjelagsmenn.

Enn fremur er gert ráð fyrir, að hvert 
klakfjelag fái jafnmikla upphæð úr 
landssjóði eins og fjelagsinenn leggja 
sjálfir fram, ef Búnaðarfjelag Islands 
vottar, að framkvæmdir fjelagsins sjeu 
gerðar með þess ráði og samþykki.

Jeg lít svo á, að klakfjelög þessi sjeu 
nauðsynleg, og að þau þurfi að reka með 
hiáJp allra, sem veiði eiga í sönm ánni. 
En án heimildarlaga cr það ekki hægt.

Sje jeg svo ekki ástæðu til þess að 
fara frekar út í þetta mál nú, en legg 
til, að því verði, að umr. lokinni, vís- 
að til landbúnaðarnefndar.

Sigurður Jónsson: Jeg skal taka það 
fiam, að jeg' skil hetur eftir þessar skýr- 
ingar, hver stefna þessa frv. er. Eftir því, 
sem háttv. frsm. (JJ) sagði, eru ástæð- 
urnar fyrir því aðallega tvær. Fyrst sú, 
að liindra ekki göngu laxins upp í árn- 
ar, en önnur sú, að eigendur að veiði- 
áni geti komið á hjá sjer lögbundnu 
skipulagi með laxaklak. Hvernig jeg 
muni líta á fyrra atriðið, get jeg ekki 
:agt, fvr en jeg hefi athugað núgild- 
endi laxveiðilög, og borið frv. þetta sam- 
an við þau. Jeg er vel kunaugur svæði 
því, er háttv. flm. talar uni, og veit að 
neðst í Laxá liafa verið hafðar kistur

Alþt. 1923, C. (35. löggjafarþing).

lögmn samkvæmt. En þrátt fvrir þær, 
liefir lax gengið alla leið fram i Reykja- 
dalsá, og jafnvel fram í fremstu kvísl- 
ar hennar langt fram í heiði.

Jeg get því ekki lagt mikið upp úr 
fylgiskjali því, er háltv. flm. hefir lát- 
ið prenta með frv., þar sem mjer 
er líka enn fremur kunnugt, að um all- 
langt skeið hefir verið reipdráttur milli 
þeirra, er húið liafa iueð ánni. Og einu 
sinni voru laxakisturnar brotnar nið- 
ur. Af þessum ástæðum tel jeg litla 
sönnun í skjali þessu. En hvort ekki 
mætti gera laxgönguna greiðari upp 
eftir ánni, gæti komið til athugunar.

Að endingu skal jeg taka það fram, 
að jeg er hinu atriðinu, um laxaklak, 
hlvntur. Auðvitað mega lögin ekki gefa 
tilefni til þess, að þeir, sem ofarlega 
lnia við veiðiárnar, geti orðið sviftir því 
að ná í sanngjarna hlutdeild af veið- 
inni. En þá má eigi heldur svifta þá, 
sem neðar búa, samskonar rjetti. En 
staðhættir til veiðiafnota eru oft svo 
afarólikir, að sama veiðiaðferð getur 
eigi alstaðar átt við.

Frsm.(Jónas Jónsson): Jeg vil aðeins 
hæta við nokkrum orðum til skýringar 
þessum málsstað.

Fyrir nokkrum árum voru engar laxa- 
kistur notaðar í Laxá eitt sumar af því 
að lnin var leigð útlendingum. Brá þá 
svo við, að mikill lax var i allri ánni. 
Og sást þá glögglega munurinn á því, 
að hafa ekki kistur í ánni. petta veit 
liáttv. 2. landsk. (SJ) og jafnframt, að 
óskir þcirra manna, er búa ofar við ána, 
styðjast við reynslu þessara ára.

pó aldrei nema, að eitthvað af laxi 
gangi upp eftir ánni, eins og háttv. þm. 
tók fram, þá er það þó víst, að laxa-

34
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kisturnar neðst i lienni liind'a mjög 
göngn upp eftir.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2 uinr. með 12 slilj. 

atkv. og til landbúnaðarnefndar með 
9 shlj. atkv.

A 53. og 55. fundi í Ed., dagana 2. og 
4. maí, var frv. tekið til 2. u m r.

Forseti tök málið af dagskrá.

Á 58. fundi í FLd., miðvikudaginn 9. 
mai, var frv. enn tekið til 2. u m r. (A. 
242, n. 473).

Guðmundur Ólafsson: petta frv. hef- 
ir legið lengi hjá landbn. og einu sinni 
verið tckið af dagskrá að öskum henn- 
ar. Ilitt frv. um sama efni var sett í 
aðra nefnd, og öskar landbn. að sjá af- 
drif þess, áður en þetta frv. er tekið til 
meðferðar. Geri jeg ráð fyrir, að hæstv. 
forseti geti tekið á sig ábvrgðina á því, 
að þetta mál verði tekið af dagskrá, þó 
að hann gæti ekki orðið við þeirri ösk 
minni um 1. mál á dagskránni.

Forseti (HSt): pað stöð öðruvísi á um 
1. mál á dagskránni en þetta. par lá 
fyrir nál. frá meiri hl. fjhn. og öskaði 
frsm. hans (SHK) að málið væri tekið 
til umr.

Annars vil jeg beina þeirri spurn- 
ingu til hv. frsm. (GÓ), hvort ekki sje 
nög að færa málið til á dagskránni þann- 
ig, að 7. mál verði tekið fyrir á undan.

GuSmundur Ólafsson: Jeg óska helst 
að málið verði alveg tekið af dagskrá. 
Annars vil jeg geta þess viðvikjandi 1.

máli á dagskránni, að enda þótt nál. 
hafi legið fyrir frá meiri hl. fjlm., þá 
gat minni hl. ekki verið búinn að skila 
nál.. en það mun vcra tilætlunin með 
því að vísa málum til nefnda, að þau 
sjeu athuguð þar frá öllum hliðum. Mun 
sú meðferð, sem höfð var á þessu máli, 
einsdæmi.

Forstti (HSt): pað er ekkert ákvæði 
í þingsköpum, sem hannar að taka mál 
á dagskrá, þegar nál. liggur fyrír frá 
meiri hl. nefndar. Enda gæti vel hugs- 
ast, þó svo hafi ekki verið hjer, að 
minni hl. tefði mál af ásettu ráði, ef 
ekki mætti taka þau á dagskrá fyr en 
bæði meiri- og minni hl. hefðu skilað 
nál. Annars get jeg orðið við ósk hv. 
frsm. landbn. (GÓ).

Guðmundur Ólafsson: Mjer þvkir 
leitt, að hæstv. forscti (HSt) skuli jafn- 
vel vera með aðdróttanir i garð minni 
hl. fjhn., því þær eru ástæðulausar. 
(Forseti: Jeg talaði aðeins um mögu- 
leika, en gat þess jafnframt, að jeg 
ætti alls ekki við minni hl. fjhn.). pori 
jeg að fullyrða að meðferðin á 1. máli 
í dag er alveg einstæð, a. m. k. síðan 
jeg kom á þing. Hefði jeg gaman að, ef 
hæstv. forseti (HSt) gæti sýnt mjer þar 
fordæmi.

Forseti tók málið af dagskrá.

Á 59. fundi í Ed., föstudaginn 11. maí, 
var frv. enn tekið til 2. u m r. (A. 242, 
n. 473).

Frsm. (Sigurður Jónsson): Jeg vil 
levfa mjer að vísa til nál. um þetta mál
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og dagskrárinnar. Jeg álít rjett, að mál- 
ið sje afhugað og álits sje leitað um það 
gegnum hjeraðsstjórnirnar. Vona jeg 
því að dagskráin verði samþykt.

Jónas Jónsson: Jeg get lýst yfir því, 
að jeg álít að það sje fremur til bóta, 
að málið gangi þessa leið. Jeg er þó 
ekki viss um, að niðurstaðan verði betri, 
þó það gangi til hjeraðanna. En stór 
breyting á víðtækri atvinnu, þótt studd 
verði af landssjóði, nær ekki tilgangi 
sínum nema breytingin nái samúð út 
um sveitir Iandsins. Er því gott, að mál- 
ið sje rætt og skilningur á því aukist. 
peir, sem laxveiði stunda, hafa ekki 
gert svo mikið sem vert væri til að bæta 
atvinnu sína með klaki, og þyrfti að 
aukast áhugi fyrir því.

ATKVGR.
Rökstudda dagskráin á þskj. 473, frá 

landbn., samþ. með 14 atkv.

4. Útflutningur hrossa.

A 16. fundi í Nd., föstudaginn 9. mars, 
var útbýtt:

Frumvarpi til laga um breyting á 
lögum nr. 47, 3. nóv. 1915. [Útflutning- 
ur hrossa] (þm.frv., A 77).

A 18. fundi í Nd., mánudaginn 12. 
mars, var frv. tekið til 1. u m r.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 21 shlj. 

atkv. og til landbúnaðarnefndar með 
26 shlj. atkv.

A 23. fundi í Nd., máiíúdaginn 19. 
mars, var frv. tekið til 2. u m r. (A. 
77, n. 145).

Frsm. (Pjetur pórðarson): pað er 
fátt um frv. þetta að segja, ef hv. deild 
hefir kynt sjer jiál. á þskj. 145. En þó 
vildi jeg leyfa mjer að bæta nokkru 
við síðustu málsgreinar þess. Frv. þetta 
cr fram komið sökum þéss, að nú hef- 
ir komið fyrir tilfelli, sem gert hefir 
nauðsynlega undanþágu frá 1. nr. 47, 
1915, sem banna útflutning hrossa frá 
1. nóv. til 15. júní, þ. e. að leyfa útflutn- 
ing hrossa á öðrum tíma en hann er þar 
leyfður. Er þesu frv., ef að lögum verð- 
ur, ætlað að koma í stað bráðabirgða- 
laga, sem þó hefði ef til vill verið rjett- 
ara að gefa út, eins og á stóð i vetur.

Með frv. þessu er stjórninni veitt 
heimild til undanþágu frá banninu; 
hefir reyslan sýnt, að ekki er meiri 
hætta á því, að hrossum líði illa, þótt 
út sjeu flutt á þessum tíma en öðrum. 
Er lika tilætlunin, að heimild þessi verði 
ekki notuð nema undir sjerstökum 
kringumstæðum.

Er nefndin sammála um að ráða hv. 
deild til að samþvkkja frv.

Gunnar Sigurðsson: Frv. þetta mið- 
ar við einstöku tilfelli, í stað þess að 
hafa heildaryfirlitið fyrir augum, og er 
slíkt aldrei viturlegt. Er hætt við, að 
þessi breyting verði til þess að spilla 
markaði okkar erlendis. Tel jeg, að 
ckkert vit sje í því að flytja hross út 
í april og maí, nema með öruggara eft- 
irliti en nú er og sjerstökum skilyrð- 
um fyrir þá mánuði. — Alt öðru máli 
væri að gegna að leyfa útflutning í nóv- 
ember; þá eru hross í góðu lagi. Að 
visu er þá stundum hætt við illviðrum,
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en skip eru nú iniklu betur útbúin til 
slíks en áður var. — Hlýtur ölluin að 
vera auðsælt, bver ábrif það hefði á 
markaðinn, ef skálduð bross og flóka- 
tryppi yrðu flutt út. J?að befir verið 
sagt. að trygging væri nóg fyrir því, 
að stjórnin levfði þetta. ekki nenia þeg- 
ar sjerstaklega stæði á og hross væru 
vel útlitandi. En jeg geri ekki mikið 
úr þessari tryggingu. Vinur stjórnar- 
innar fær levfi til útflutnings, og' svo 
keniur annar og biður uin það sama. 
og er þá örðugt að neita. Lika er þess 
að gæta, að þótt eftirlit dýralæknisins 
sje gott bjer, þá er liægt að reka bross- 
in til annara liafna og skipa þeim þar 
út. Hefir slíkt komið fyrir. Eftirlitið al- 
ment er því alls ekki nægileg trygging 
þess, að fallega útlítandi bross verði 
flutl út. Tala jeg um mál þetta af meiri 
reynslu en flestir bv. þm. hafa til 
brunns að bera, því að jeg hefi fengist 
við útflutning Iirossa alt frá barnæsku. 
Eru og bæði dýralæknir og sjerfræð- 
ingur landsins í þcssari grein mjer sam- 
niála um þetta, sbr. grein sjerfræðings- 
ins í Tímanum.

Mun jeg koma fram með brtt., sjálf- 
stæða eða í sambandi við nefndina, um 
að ekki verði leyfður útflutningur í apr- 
íl eða maí.

Frsm. (Pjetur pórðarson). Viðvíkj- 
andi ástæðum bv. 1. þm. Rang. (Gunn- 
S), vil jeg segja nokkur orð.

Hann sagði, að markaðinum stafaði 
bætta af þvi, ef skálduð liross og flóka- 
tryppi væru flutt út. Er þetta auðvitað 
rjett, en jeg tók það fram, að á slíku 
yrði engin liætta, því að eftirlitið yrði 
gott, og um undantekningu verður að 
ræða, ef illa útlítandi hross yrðu flutt 
út.

Held jeg, að enginn vildi leggja út í 
þá fjárhagslegu bættu að flytja út illa 
útlílandi bross. En annars mun nefndin 
taka til atlnigunar skynsamlegar brtt. 
við 3. umr. máls þessa, ef þær krtma frm.

Gunnar Sigurðsson: Jeg þakka bv. 
frsm. (Pp) góðar undirtektir undir 
þetta mál. Ber okkur ekki annað á 
milli en það, bvort eftirlitið er fulltrygt 
eða ekki, en þar lala jeg af meiri reynslu 
en bann.

Pjetur Ottesen: Mjer sýnist andúð 
bv. 1. þm. Rang. (GunnS) gegn rýmk- 
uninni ástæðulítil.

Hann vill sporna á móti því, að út- 
í lutningur á brossum geti undir nokkr- 
um kringumstæðum átt sjer stað í apr- 
íl og maí, sökum þess, bve bross sjeu 
þá yfirleitt í slæinu útliti, en gætir 
þess ekki, að samkv. núgildandi lög- 
um er útflutningur leyfður i byrjun 
júní, og mun þó flestum koma saman 
um, að þegar illa árar og vorbarðindi 
eru og gróður keniur seint, sje útlit 
hrossanna og holdafar engu betra fram 
eftir júnímánuði, og á þetta ekki síst 
við á Norðurlandi, þar sem venjulcga 
grær seinna. Er því í raun rjettri ekki 
bægt, bvað þetta snertir, að gera hjer 
upp á milli þeirra þriggja mánaða. Verð- 
ur tryggingin fyrir því, að hrossin sjeu 
ekki send til útlanda i því ástandi, er 
spilt geti fyrir markaðinum, bara að 
bvggjast á því, að eftirlitið sje gott með 
úlflutningnum.

Held jeg, að unnnæli bv. þm. (Gunn- 
S) um slakt eftirlit sjeu ástæðulaus. Er 
mjer ekki kunnugt, að bv. þm. þekki til 
um þetta annarsstaðar en hjer í Reykja- 
vík, og þar er það gott að lians dómi.

En það er sanngirnis krafa, að útflutn- 
ingur sje aldrei algerlega bannaður, ef
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sjerstaklega stendur á, eins og t. d. i 
vetur. Má segja stjórninni það til lofs, 
að hún mat hjer meira hagsmuni lands- 
manna en hinn strangasta hókstaf lag- 
anna. Munar það hvorki meira nje 
minna en 100 þús. kr. tekjum fyrir 
landsmenn, að undanþágan var veitt, 
og 40 þús. kr. er verðmunurinn milli 
þess, sem fjekst fvrir hrossin nú, eða 
fengist hefði fyrir þau í sumar, með 
því verði, er þá var á þeim. Held jeg 
fast fram, sem fulltrúi landbúnaðarins, 
að eigi sje girt fyrir það með lögum, að 
hægl sje að koma hrossum á markað- 
inn, ef gott verð býðst, og það því frem- 
ur, þar sem það á að vera trygt með 
eftirliti dýralækna við útflutninginn, 
að eigi sjeu flutt út nema gallalaus hross 
og í góðu útliti.

Nú er og allur umbúnaður í skipun- 
um stórbættur frá því sem áður var, og 
svo vel um það búið sem kostur er á 
að tryggja sæmilega líðan hrossanna 
á leiðinni, enda er það nú miklu sjald- 
gæfara en áður var, að nokkuð verði 
að hrossunum á leiðinni, þó ilt komi 
upp á.

Vonast jeg til, að hv. deild fallist á 
frv., þar sem undanþága þessi kemur 
því aðeins til, að sjerstaklega standi á, 
og þess að sjálfsögðu gætt að hafa eft- 
irlitið sem tryggast.

Gunnar Sigurðsson: Hv. þm. Borgf. 
(PO) þótti ástæðulítið að undanþiggja 
apríl og maí, þar sem útflutningur væri 
levfður í hyrjun júní. Jeg get vel fall- 
ist á, að hálfur júní verði tekinn með.

Háttv. þm. Borgf. (PO) sagðist gera 
þær kröfur sem landbúnaðarfulltiúi, að 
útflutningur yrði leyfður alt árið, en 
jeg krefst þess sem landbúnaðarfulltrúi, 
að eftirlitið verði sem allra best og hross

verði ekki flutt út, þegar verst gegnir, 
nema með sjerstaklega ströngum skil- 
yrðum. Jcg krefst þess markaðsins 
vegna, — framtíðarmarkaðsins.

ATKVGR.
Frvgr. samþ. með 17 shlj. atkv. 
Fvrisögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 16 shlj.

atkv.

A 25. fundi í Xd., miðvikudaginn 21. 
mars, var frv. tekið til 3. u m r. (A. 
77, 186, 194).

Frsm. (Pjetur pórðarson): J?að er 
ekki laust við, að mjer þyki kynlegt, 
hvað háttv. 1. þm. Rang. (GunnS) sæk- 
ir fast að brevta þcssu litla frv., sem 
hjer er til umr. Fyrri lið brtt. hans á 
þskj. 186, að í stað .,1. nómemher til 
1. júní“ komi: 1. desemher til 15. júni, 
lætur nefndin hlutlausan.

Atkv. nefndarmanna eru óbundin 
gagnvart því atriði; get jeg því gefið 
flm. von um, að einhverjir nefndar- 
menn greiði því atkv. En á síðari liðinn 
getur nefndin ekki fallist. Jeg minnist 
þess, að í fvrra kom það fram á fundi 
landbn. þessarar deildar, að forseti 
Búnaðarfjcl. íslands gat þess, að mark- 
aður mundu fást fyrir hross í pýskalandi 
í aprílmánuði. pað var byrjað á ráðstöf- 
ununi til hrossasölu þangað í fyrra, sem 
þó komu ekki til framkvæmda. Til þessa 
gæti komið enn. Auðvitað vrðu þá ekki 
flutt út önnur hross en þau, sem væru 
í góðu standi, eins og brtt. á þskj. 194 
gerir ráð fyrir. pess vegna virðist nefnd- 
inni óþarft að þrengja takmörkin meira 
fvrir þvi, að ekki sje flutt út nema hæf 
hross, ef ske kynni, að útflutningur á
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þessum tíma yrði nauðsynlegur, þegar 
gætt er nú betri útbúnaðar í skipum en 
áður var. — Um brtt. á þskj. 194 er það 
að segja, að nefndin hefir ekki borið 
sig saman um bana enn þá; en þó veit 
jeg, að fyrri liðinn getur hún ekki fall- 
ist á. Er það undarlegt, að þessi brtt. 
skuli vera fram komin, þar sem hún 
er aðeins endurtekning á því, sem stend- 
ur i löguni um þetta, frá 1897. Hún er 
alveg óþörf endurtekning á 1. gr. þeirra 
laga.

Eigi þá að hanga í síðara atriði till., 
að hrossin sjeu tamin og vel fóðruð, 
þá getur það ekki þýtt annað en að þau 
sjeu vel útlítandi. Okunnugir menn 
gcta ekki sjeð, hvort gott útlit hrossa 
stafi fremur af fóðri, því að hross geta 
verið feit og útlitsgóð á útigangi.

Jeg á ekki sök á því, þó að uniræð- 
urnar lengist að óþörfu, en læt mjer 
nægja að segja fyrir hönd nefndarinn- 
ar, að ef háttv. deildarmenn vilja teygja 
umræðurnar lengur eða endurtaka það, 
sem til er í löguin áður um þetta mál, 
þá þeir um það.

Bjarni Jónsson: Jeg vildi láta frv. 
þessu fylgja nokkur ályktunarorð við 
3. unir., án þess að ganga inn á ein- 
stakar greinar þess. Og vil jeg þá byrja 
með að geta þess, að jeg álít ómannúð- 
legt að flytja út hross á þessum tíma 
árs, sem hjer um ræðir. Menn verða 
að líta á það, að ísland liggur úti í miðju 
Atlandshafi, og þessir hestar verða að 
velkjast í sjógangi um hávetur, þegar 
veður eru verst. í öðru lagi vildi jeg 
geta þess við þingfulltrúa bænda, að 
ilt er að flytja út vöru á þeim tíma árs, 
sem hún er verst útlits. pvi að aldrei 
verður við því spornað, að eigi slæð- 
ist illa útlítandi hross með, fremur en

á sumrin; lækkar þetta verðið á liestun- 
um og spillir markaðinum yfir liöfuð 
fyrir framtíðina. Sá lítilfjörlegi hagn- 
aður, sem af þessum útflutningi getur 
hlotist fyrir einstaklinga um stundar- 
sakir, jetur sig upp, og meira en það, 
í markaðsfalli erlendis.

Hugsum okkur skip landssjóðs vera 
að þræða liverja höfn að vetrarlagi til 
að sækja 10—20 hesta. Hvað inundi 
það kosta mikið meira í rekstri skip- 
anna, heldur en nemur „brúttó“- sölu- 
verði hestanna? J?að er ekki ólíklegt, 
að ríkissjóður yrði að hlaupa undir 
bagga til að bæta hallann af þessum 
þvælingi skipanna.

Menn vita, að ekki getur átt sjer stað, 
að hestar sjeu reknir langt að vfir land- 
ið að vetrarlagi. petta er svo óviturlegt, 
að fremur ætti að banna það með lög- 
um en Ieyfa, enda þótt jeg játi, að betra 
sje að flvtja hrossin út heldur en ef þau 
fjellu.

Gunnar Sigurðsson*): Jeg segi það 
sama eins og jeg tók fram við 1. umr. 
þessa máls, að jeg er mjög myrkfæl- 
inn við þetta frv., sem er aðeins mið- 
að við núverandi ástand, en ekki við 
framtíðina, og tel jeg það mjög illa 
farið.

Vildi jeg því, að fram kæmi álit fleiri 
þm. í’þessu máli heldur en enn er orð- 
ið. Er jeg þakklátur háttv. þm. Dala. 
(BJ) fyrir afskifti hans af þessu máli, 
þó að jeg gangi ekki eins langt og hann. 
Hross verða aldrei rekin langa leið að 
vetrarlagi, tekin af útigangi, nema þau 
hafi verra af, og verður því að lierða

’ Iíæf'a þessi er óyfirlesin af þingmann- 
inum.



Lagafrumvörp afgr. með rökst. dagskrá.
L tflutningur lirossa.

542541

á eftirlitinu. Vil jeg sjerstaklega vekja 
athygli stjórnarinnar á því.

Hvað snertir 1. lið brtt. á þskj. 186, 
er það sjálfsögð breyting, og ekki eins 
þýðingarlitið atriði eins og hv. frsm. 
(Pp) hjelt fram, því að í nóvember 
lita hross sjerstaklega vel út og eru í 
góðum holdum. En það er sjálfsagt að 
taka júnímánuð með, enda þótt jeg hafi 
látið mjer nægja að fara ekki lengra 
en til 15. júní, vegna þess, að í þeim 
mánuði líta hestar einna lakast út á 
árinu.

Að því er snertir brlt. á þskj. 194, 
vil jeg taka það fram, að jeg talaði við 
nefndinni, og tók hún stirðlega í fyrri 
liðinn, en formaður nefndarinnar tók 
því liðlega, að leyfa útflutning á tömd- 
um hestum. I sambandi við þetta skal 
jeg geta þess, að líkindi eru til, að koma 
megi á markaði fyrir vel fóðraða hesta, 
bæði i pýskalandi og Noregi, og á öld- 
um hestum er verðið hærra þá í maí- 
mánuði, en á öðrum tínnun árs. pess 
vegna er það ekki rjett hjá hv. frsm. 
(Pp), að þetta sje lítilsvert atriði, því að 
þá má taka hestana strax til brúkunar.

Jcg hefi farið eins vægt í sakirnar í 
breytingartillögum mínum og mögulegt 
er. Jeg get ekki verið með því, að levft 
sje að flytja út að vori til hross, sem 
staðið hafa á sinunni allan veturinn og 
eru meira eða minna illa framgengin. 
Vil jeg skjóta þeirri fyrirspurn til 
hæstv. atvrh. (KIJ), hvort nú myndi 
Ievfður slíkur útflutningur í þessum 2 
mánuðum. apríl og maí, nema svo stæði 
sjerstaklega á, sem getur í þskj. 194, 
það er, að hrossin sjeu talin vel fóðruð. 
Jeg hefi talsvert kynst útflutningi hrossa 
á undanförnum árum og ætla, að jeg 
þekki eigi síður til þeirra hluta en 
margir aðrir þm. hjer i hv. deild.

Atvinnumálaráðherra (KIJ): Áskor- 
un hv. 1. þm. Rang. (GunnS) gefur 
mjer tilefni til svars. En úr því að jeg 
stóð upp á annað borð, ætla jeg fyrst 
að gera nokkrar almennar athugasemd- 
ir við þetta frv.

það er ekki langt um liðið síðan fvrst 
voru settar nokkrar skorður við útflutn- 
ingi á hrossum. pað var fvrst árið 1907, 
og var þá einungis hannað að flytja 
ln •oss út á þilfari inestan hluta árs. Síð- 
an var árið 1915 bannað algerlega að 
flytja hross út að vetrarlagi, eða á tíma- 
bilinu frá 1. nóv. til 1. júní. Hvorttveggja 
þessi lög voru sett í mannúðarskyni, 
því að hættara þótti við, að skip inundu 
hreppa vond veður að vetri til, og alveg 
ófært að láta hesta vera á þilfari, nema 
bcstu sumarmánuðina. Enda þótt lík- 
urnar sjeu fyrir þvi, að betri veður fáist 
að sumrinu til útflutnings, þá er þó slíkt 
mjög undir hendingu komið. Jeg hefi 
t. d. eilt sinn í ágústmánuði verið með 
skipi, sem var fullfermt af hestum, og 
hreptum við þá svo inikinn storm í 
Xorðursjónum, að við urðum að liggja 
til drifs margar klukkustundir. Auðvit- 
að leið hestunum þá illa. En það er ekki 
löng kvöl, þvi ferð niður til Englands 
tekur 4—6 daga. Ef fyrirbyggja skal, 
að hestuin líði nokkurn tíma illa við út- 
flutning, þá verður að hanna hann alger- 
lega, því skipin geta hrept óveður hæði 
sumar og vetur.

Brevtingartillögur hv. 1. þm. Rang. 
(GunnS) nnuiu ekki vera komnar fram 
til þess að tryggja frekar góða líðun 
hestanna á leiðinni, heldur vegna mark- 
aðshæfisins, því ekki getur verið spurn- 
ing um það, að fyrri hluta júnímánað- 
ar — en á þeim tíma vill hv. þm. hanna 
útflutning — sje eins gott tíðarfar eins 
og t. d. í september, hvað þá heldur
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októbcr. pað er líka alveg r.jett hjá hv. 
þm., að á vorin eru hross vfirleitt ekki 
markaðshæf, sjerstaklega á tímabilinu 
frá aprílbyrjun og frain í júníinánuð. 
Einn greinagóður maður, sem nú er hjer 
í þinginu, hefir sagt mjer, að hann hafi 
eitt sinn verið staddur í Leith í júni- 
mánuði, er skip kom þangað með ís- 
lenska hesta. Sagðist hann hafa skamm- 
ast sín fvrir, hve horaðir þeir voru og 
aumingjalegir, enda hafi fólk safnast 
ulan um hrossahópinn og gert gys að 
útliti þeirra eða aumkvað þau.

Sökum markaðsins tel jcg ekkert á 
móti því að samþykkja hrtt. hv. 1. þm. 
Rang. (GunnS), því ekki ætti að saka, 
þótt rík áhersla sje lögð á það að flytja 
einungis út vel útlítandi hross. prátt 
fyrir það, að það getur verið tvíeggjað 
sverð fyrir stjórnina að hafa undan- 
þáguheimild í lögum, þá æ'tla jeg samt 
að mæla með því, að þetta frv. verði 
samþvkt. Eins og lögin eru nú, eru þau 
alt of ströng, en oft mikið í húfi fyrir 
bændur að geta ekki selt hrossin, þegar 
niarkaðurinn er haganlegastur. Stjórnin 
taldi ekki rjett að neita um útflutnings- 
leyfi i vetur, þótt heimildin fyrir leyfinu 
vívri vafasöm. En þessi sala liefir tekist 
vel, og hefir gróði hænda af henni orð- 
ið um 400000 krónur, og seldust hrossin 
miiist 40000 krónum meira en fengist 
hefði fyrir þau á síðastliðnu sumri.

Annars liafa umræður ekki gefið mjer 
tilefni til frekari athugasemda í þetta 
sinn.

Pjetur Ottesen: í ölluni þeim umræð- 
um, sem hjer hafa fallið i dag, en sjer- 
staklega þó í ræðu háttv. 1. þm. Rang. 
(GunnS), er engu líkara en að menn 
geri ráð fyrir því, að ekkert eftirlit sje 
haft nieð útflutningi hrossa, eða hvernig

þau sjeu útlítandi. pað er eins og gert 
sje ráð fvrir, að hrossunum sje demht 
út í skipið án nokkurs slíks eftirlits. 
Jeg skal benda á það, þó þess ætti nú 
ekki að vera þörf revndar, að bæði í 
lögunum frá 1907, um útflutning hrossa, 
og eins í erindisbrjefi frá stjórninni 
til eftirlitsmannsins með útflutningun- 
um, eru gerðar strangar kröfur um að 
flytja ekki lit liross, nema í góðu 
ástandi. Er erindishrjefið frá árinu 
1908, landritaratíð hæstv. núverandi at- 
vrh. (KIJ), og vitanlega liefir altaf og 
er enn eftir þessu farið. pessi ótti. hv. 
1. þm. Rang. (GunnS) og fleiri er því, 
hvað þetta snertir, alveg ástæðulaus. 
Og viðvíkjandi sögunni, sem liæstv. atv- 
rh. sagði í ræðu sinni, um hrossin, cr 
sett voru á land í Leitli, þá býst jeg við, 
að það liafi verið fyrir þann tíma, er 
erindishrjefið var gefið. (Atvrh. KIJ: 
Alveg rjett, það var fyrir þann tíma). 
Háttv. 1. þm. Rang. (GunnS) hefir verið 
reikull í ráði viðvíkjandi þessu máli og 
kemur með liverja brtt. ofan á aðra. 
Eins þykir mjer liáttv. þm. Dala. (RJ), 
sem því miður er ekki viðstaddur nú, 
vaða reyk í þessu máli. Hann talaði 
um það, að ilt væri að vetri til að þurfa 
að flækjast inn á hverja smáhöfn til að 
tína saman hrossin, og að kostnaðurinn 
við það myndi gleypa upp hrossaverð- 
in. pessi hv. þm. veit nefnilega ekki, 
að liross eru venjulega ekki flutt út 
nema frá þremur höfnum á landinu, 
sem sje Reykjavík, SauðárkrókiogRorð- 
eyri, og kannske Stykkishólmi stöku 
sinnum. pessar aðfinsluástæður háttv. 
þm. Dala. (RJ) eru því eingöngu sprottn- 
ar af misskilningi og gersamlegri van- 
þekkingu í þessum sökum. Jeg' held að 
jeg hafi veitt því rjett eftirtekt, að þessi 
sami hv. þm. (RJ) hafi látið orð falla
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á þá leið, að betra væri þó að senda 
út hrossin, þótt horuð væru, en drepa 
þau hjer úr hor. pessi ásökun hans til 
bænda, um að þeir drepi úr hor, er jafn- 
ástæðulaus, sem aðrar ástæður hans 
gegn þessu frv., að því sleptu, hversu 
hlýleg hún er í garð bænda.

Með lögum frá 1907 og erindishrjef- 
inu frá 1908 á það að vert trygt, að ein- 
ungis vel útlítandi hross sjeu send út, 
á hvaða tíma árs sem er, en auðvitað 
eru hrossin alt af fríðust, þegar liður 
á sumarið, og því, hvað það snertir, út- 
gengilegust, en miðað við notkunina á 
hestunum, geta söluskilyrðin verið mun 
betri á ýmsum öðrum timum. pvi er 
gersamlega ótækt að girða fyrir það 
með lagaákvæðuin, að hægt sje fyrir 
landsmenn að nota góðan markað fyrir 
hrossin, þegar hann býðst.

Hákon Kristófersson: Svo mun nú 
vera um þetta mál, sem önnur, að sín- 
um augum lítur hver á silfrið. pótt svo 
sje skipað fyrir, að hross skuli vera vel 
útlítandi, þegar þau eru send út, þá er 
misjafnt, hversu háar kröfur menn gera 
í því efni. Slíkt mun jafnaðarlega fara 
eftir því, hve kröfuharður viðkomandi 
útflutningsstjóri er um útlit og ásig- 
komulag hrossanna. pað er að mínu 
áliti ófært að senda út aðra hesta en 
þá, sem eru í góðu standi, því annað 
getur stórspilt framtíðarmarkaðinum. 
Öðruvísi leist mjer þó á suma af hest- 
um þeim, sem hjer voru á hafnarbakk- 
anum fyrir skömmu og munu hafa ver- 
ið sendir með Lagarfossi síðast, en að 
þeir væru allir í útflutningshæfu standi; 
voru sumir þeirra þannig, að þeir hefðu 
betur aldrei farið, og ekki er mjer kunn- 
ugt um, að neinn hafi verið talinn óhæf- 
ur til útflutnings. Hugsa jeg, að jeg hafi

Alþt. 1923, C. (35. löggjafarþing).

ekki ver vit á hrossum en hver annar, 
en heima í minni sveit, eða þar sem 
jeg þekki til, mundu sumir af hestun- 
um ekki taldir nema í laklegum vor- 
holdum. Jeg viðurkenni það, að vond 
veður koma oft að sumri til, en aftur 
á móti geta oft og tiðum fallið til góð- 
ar ferðir á vetrum, en það hygg jeg 
þó miklu ótíðara, að sumarferðir sjeu 
lakari fyrir hrossin en ferðir að vetrin- 
um. Vildi jeg og síst bægjast við því, 
að bændur fengi góðan markað fyrir 
hrossin og hefðu gróða af vetrarsölunni, 
en gæta verður hófs i öllu, og þótt svona 
fjelli til í vetur, að tíðin hefir verið 
góð og hross i sæmilegu standi víðast 
hvar, þá er ekki svo ávalt, og jeg treysti 
ekki mikið á eftirlitið, sem hafa á með 
útflútningunum, þó ekki væri af ann- 
ari ástæðiren þeirri, hve dómar manna 
eru misjafnir á því, hvað telja beri sæmi- 
legt útlit. Enda mundu oft og tíðum 
vandræði geta hlotist af vetrarútflutn- 
ingi, sjerstaklega hvað það snertir að 
koma hrossunum á útflutningsstaðinn. 
Hvernig færi sá nú t. d. að, sem væri 
á ferð með t. d. 100 hross eða fleiri og 
kæmi með þau á eitthvert heimili í hríð- 
arveðri? Afleiðingin yrði sú, að hross- 
in yrðu að vera úti að nóttunni og leita 
sjer skjóls undir húsveggjum, ef til 
væru. pannig lagað kæmi þó ekki fvr- 
ir að sumrinu.

Frsm. (Pjetur JJórðarson): Jeg verð 
að álíta, að þetta kapp, sem háttv. flm. 
brtt. (GunnS) leggur á að breyta frv„ 
sje fremur til þess að sýna, að hann 
sje þessum málum kunnugur, heldur 
en hann álíti svo mikla nauðsyn til reka, 
að settur verði tvöfaldur lagamúr ut- 
an um útflutning hesta. Hefi jeg þeg- 
ar sýnt fram á, og fleiri háttv. þm„ að

35
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með núgildandi lögum er næg trygging 
fyrir þvi, að ekki verði fluttir út aðrir 
hestar en þeir, sein vel eru markaðs-
hæfir.

pað lítur út fvrir, að allir háttv. and- 
mælendur frv., svo sem hv. þm. Dala. 
(BJ), hv. þm. Barð. (HK) og ekki síst 
hv. flm. brtt. (GunnS), sjeu á þeirri 
skoðun, að fyrirhvggja megi útflutning 
á illa útlítandi hrossum með því einu 
að setja ný lög til endurtekningar á 
því, er áður var í lögum. Mjer finst, að 
það, sem mest ríður á í þessu efni, sje 
að gæta þess, að eftirlitsmaðurinn gæti 
vel skyldu sinnar samkvæmt þeim lög- 
um, sem nú eru fyrir hendi og gilt hafa 
hjer í næstliðin 17 ár.

Bjarni Jónsson: Jeg var á göngu hjer 
fyrir framan og heyrði þá háa rödd hv. 
þm. Borgf. (PO) gegnum dyr og gætt- 
ir. Vildi hann vega að mjer fyrir það, 
er jeg hefi áður sagt um þetta mál. 
Reyndi hann að ösanna þá sögu mína, 
að erfitt niundi og dýrt að elta uppi 
hrossahópana í ýmsuin höfnum lands- 
ins, og færði þau rök fyrir, að ekki 
væru flutt út liross nema frá þremur 
höfnum á öllu landinu. En hver hefir 
ákvarðað, að svo skuli vera, er það lög- 
gjafinn? eða guð almáttugur? eða er 
það einungis háttv. þm. Borgf. (PO) ? 
Jeg hygg, að fleiri hlutar landsins 
niundu vilja njóta jafnrjettis við þess- 
ar þrjár hafnir og fá skipin send til sín 
til að sækja hrossin, ef útflutningur 
yrði leyfður að vetrarlagi. Margir 
mundu vilja selja hesta, sem ekki ættu 
hægt með að koma þeim yfir fjöll og 
firnindi til einhverrar af þessum þrem- 
ur höfnum, er einkarjettinn eiga að 
hljóta. Býst jeg við, að hv. þm. Borgf. 
(PO) mundi verða manna fyrstur til

að unna landshlutunum jafnrjettis í 
þessu máli sem öðru. •

Háttv. þm. Borgf. (PO) virtist reið- 
ast því, að jeg sagði eitthvað í þá átt, 
að á liörðum vetrum væri máske betra 
að senda hestana út en að þeir fjellu 
lijer úr hor. Hann ætti þó að vita, sem 
aðrir, að á þeim 1000 árum, sem ísland 
liefir verið bygt, hafa aldrei komið svo 
verulega harðir vetur, að ekki hafi eitt- 
hvað af hrossum fallið, einliversstaðar 
á landinu. Auðvitað tel jeg slíkt ekki 
mundu bæta markað bænda, því sjálf- 
sagt yrði þá oft teflt á tvent með út- 
flutninginn.

Háttv. þm. Mýra. (Pp) undraðist þá 
mótstöðu, sem frv. fengi hjer í deild- 
inni, þrátt fyrir það, þótt til væru 17 
ára gömul lög, sem fara mætti eftir. 
Ln jeg vil benda þeim hv. þm. á, að 
samkvæmt þeim lögum voru vetrar- 
flutningar bannaðir. Jeg hygg einnig, að 
það verði hvorki lög nje eftirlitsmenn, 
sem ráða mestu um útlit útfluttra 
hrossa, heldur er það náttúran og hag- 
arnir, scm sjá um slíkt, og því treysti 
jeg betur. En hændum er annað betra 
en að spilt sje markaði fyrir vöru þá, 
sem flutt er út frá þeim.

Pjetur Ottesen: Hv. þm. Barð. (HK) 
rjeðst á móti frv. þessu, og skildist 
nijer hann bvggja niótmæli sín á síð- 
ustu hrossasendingu, sem fór fyrir 
nokkru til útlanda hjeðan úr Reykja- 
vík. Að minsta kosti var það dæmið, 
sem hann tók, og spurði mig um leið, 
hvort jeg hefði litið eftir, að hrossin 
væru sæmilega útlítandi. pað gerði jeg 
ekki, enda er það ekki mitt verk að líta 
eftir útflutningshrossuni i Reykjavík. 
En jeg þykist þess fullviss, að svo hafi 
verið gert; mjer er kunnugt um, að



Lagafrumvörp afgr. með rökst. dagskrá.
l'tflutningur hrossa.

549 550

útflutningsstjórinn í Reykjavík, Magnús 
dýralæknir Einarson, er mjög sam- 
visusamur og gerir jafnan skyldu sína 
í þessu efni. pað þekki jeg, sem allmik- 
ið hefi fengist við að kaupa hross til 
útflutnings, af eigin reynslu. Hafi hv. 
þm. (HK) sjeð ljeleg og illa útlítandi 
hross í þeim hóp, efast jeg ekki um, að 
útflutningsstjóri hafi gert þau afturreka.

Hv. þm. Dala. (BJ) vildi rengja það, 
sem jeg sagði um útflutningsstaðina. 
Jeg styð fullyrðingu mína i þessu efni 
við reynsluna, og full 15 ára reynsla hef- 
ir fært mönnum heim sanninn um, að 
það sje rjett, sem jeg fór með. Jeg gat 
þess enn fremur, að síðustu árin hefði 
það komið fyrir, að hestar hefðu verið 
fluttir út frá 4. höfninni, sem sje Stvkk- 
ishólmi. pess vegna er þessi kostnaðar- 
grýla hv. þm. gripin úr lausu lofti og 
gersamlega ástæðulaus.

J?á mintist hv. þm. Dala. (BJ) enn 
á horfellinn og sagði hann, að á þeim 
1000 árum, sem Island hefir verið bygt, 
hafi aldrei komið svo verulega harð- 
ir vetur, að ekki hafi eitthvað fallið 
af hrossum. Jeg vil Ieyfa mjer að 
benda hv. þm. á, að einhver mesti 
jarðbanna- og hagleysisvetur á seinni 
árum var veturinn 1920. En þá veit 
jeg ekki til, að nokkursstaðar á land- 
inu hafi verið fellir, hvorki á hrossum 
nje öðrum fjenaði, heldur var talið, að 
hross hafi þá gengið óvenjuvel undan. 
petta er gleðilegur vottur um þær fram- 
farir, sem landbúnaðurinn hefir tekið 
á seinni árum, í því að tryggja húpen- 
ingsfóður, því að vafalaust hefði jafn- 
mikill snjóa- og hagleysisvetur valdið 
miklu tjóni fyr á öldum.

Bjarni Jónsson: Jeg skal aðeins geta 
þess gagnvart 15 ára revnslu hv. þm.

Borgf. (PO), að hún sannar ekki neitt 
um vetrarútflutning, því að mjer vitan- 
lega hefir ekki verið um slíkt að ræða 
fvr en nú í vetur.

Gunnar Sigurðsson: Jeg skal ekki 
lengja þessar umræður mikið, en get 
þó ekki stilt mig um að svara hv. þm. 
Borgf. (PO) fáum orðum. Hv. þm. gerði 
afarmikið úr því eftirliti, sem væri með 
útflutningi hrossa, einkum í Reykjavík. 
Jeg veit, að það er ekki eins gott og hann 
álítur, og tel miklu fremur þörf á að 
herða á því heldur en draga úr þvi. Dýra- 
læknirinn í Reykjavík er að vísu mjög 
samviskusamur í þessu efni, en það hef- 
ir komið fyrir, að Sross, sem hann hef- 
ir gert afturreka og dæmd óhæf til út- 
flutnings, hafa verið rekin til annarar 
útflutningshafnar og send þaðan út. 
Jeg man það einnig, að norðlensk hross 
lentu fyrir 2 árum í svo miklum hrakn- 
ingum á leiðinni suður hingað, að mjög 
var vafasamt, livort rjett væri að leyfa 
útflutning á mörgum þeirra. Dýralækn- 
irinn kvaðst leyfa það gegn mótmælum 
samviskunnar, aðallega vegna þess, hve 
langt þau voru komin að. (MG: Var 
þetta ekki um sumartíma?) Jú að vísu, 
en hross geta líka slæpst á sumrin, enda 
kemur það því ekki við, því jeg var að 
tala um eftirlitið alment, en þetta er 
ekki annað en venjulegur útúrsnúning- 
ur hjá hv. 1. þm. Skagf. (MG).

pá gat sami hv. þm. (PO) þess, að 
jeg vær reikull í brtt. minum. pað er 
alls ekki rjett. Jeg kom aðeins með eina 
brtt. og síðan viðaukabrtt., eftir að hafa 
átt tal um þetta við forseta Búnaðar- 
fjelagsins og dýralækninn í Reykjavik, 
og voru þeir mjer sammála í því; kváðu 
þctta vera liinar minstu hömlur, sem
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unað yrði við. En þeir eru manna fróð- 
astir í þessum efnum.

Jeg svaraði áðan hv. þm. Mýra. (Pp), 
að núgildandi lög væru ekki samhljóða 
brtt. minni, því að þar er hert mikið á 
fyrirmælum laganna. Hv. þm. gat þess, 
að jeg mundi hafa borið fram þessar 
brtt. til þess eins að sýna, að jeg hefði 
vit á þessu máli. Jeg mótmæli þessu 
eindregið. Jeg bar þær fram einungis 
til þess, að markaðinum yrði ekki spilt. 
En jeg skal fúslega játa, að jeg vil ekki 
láta til mín taka um önnur mál en þau, 
sem jeg hefi kynt mjer rækilega og jeg 
er sjerstaklega kunnugur, og svo er í 
þessu efni. Reynsla mín hefir kent mjer, 
að ekki sje rjett að flytja út nema sjer- 
staklega falleg og vel útlítandi hross. 
Hygg jeg að verð þeirra mundi hækka 
mikið á útlendum markaði, ef þau væru 
enn betur valin en nú er, þó að eftirlit 
hafi verið sæmilega gott yfirleitt á seinni 
árum.

Pjetur Öttesen: í tilefrii af síðustu 
orðum hv. þm. Dala. (BJ) skal jeg ein- 
ungis geta þess, að engu mundi það 
brevta um útflutningshafnir, þó að hross 
væru flutt út að vetrarlagi. — Hv. 1. 
þm. Rang. (GunnS) gat um, að hjeðan 
hafi verið rekin hross, er dæmd voru 
óhæf til útflutnings, og farið með þau 
til annarar hafnar og flutt þaðan út. 
petta er rjett, að eitthvað mun vera 
liæft í, að þetta hafi komið fyrir einu 
sinni, en það komst upp, og mun nú 
girt fyrir, að slíkt geti komið fyrir aft- 
ur. Eftir orðum þessara tveggja hv. þin. 
virðast þeir álíta, að svo miklir ann- 
markar sjeu á útflutningi hrossa, að 
rjett væri að banna hann með öllu. En 
hví ganga þeir þá ekki hreint að verki 
og bera fram frv. í þá átt'?

ATKVGR.
Bitt. 186,1 samþ. með 16 slilj. atkv. 
— 194 feld með 13 : 12 atkv., að við-

höfðu nafnakalli, og sögðu

já: JB, MJ, MK, SSt, SvÓ, porlJ, porstJ, 
BJ, Ep, GunnS, HK, IngB.

nei: JAJ, JS, JJ?, LH, MG, MP, PÓ, Pp, 
StSt, pórJ, BH, JakM, BSv.

J?rír þm. (EE, ÓP, J?orIG,) fjarstadd- 
ir.

Brtt. 186,2 samþ. með 13 : 12 atkv., að 
viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

já: Ep, GunnS, HK, IngB, JB, MJ, MK, 
SSt, SvÓ, porlJ, porstJ, BJ, BSv. 

nei: JakM, JAJ, JS, Jp, LH, MG, MP,
PO. PJ>, StSt, pórJ, BH. 

prír þm. (EE, ÓP, porlG,) fjarstadd-
ir.

Frv., svo breytt, samþ. með 17 : 1 
atkv. og afgr. til Ed.

A 23. fundi í Ed„ fimtudaginn 22. 
mars, var frv. útbýtt eins og það var 
samþ. við 3. umr. í Nd. (A. 196).

Á 26. fundi r Ed„ laugardaginn 24. 
mars, var frv. tekið til 1. u m r.

Guðmundur Guðfinnsson: Jeg sje það, 
að enginn ætlar sjer að taka til máls úm 
frv. þe’tta, og ætlaði jeg mjer eigi heldur 
að gera það, en jeg vildi aðeins leyfa 
mjer að beina því til hv. landbn., því 
væntanlega kemur mál þetta til hennar, 
að hún taki málið til rækilegrar íhug- 
unar, því að það er fyllilega þess vert. 
Jeg furðaði mig mjög á því, er hæstv.
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stjórn veitti þessa undanþágu í vetur, 
því mjer virðist það á móti allri mann- 
úð og öllu því, sem gert hefir verið í 
þá áttina að vernda skepnur fyrir illri 
meðferð. J?ví að þó að alt hafi farið
s. lysalaust í þetta sinn, þá er eigi víst, 
að svo fari næst. Virðist mjer varhuga- 
vert að ýta undir stjórnina, eins og gert 
er með þessu frv., ef að lögum yrði, 
að leyfa útflutning að vetrinum, þar sem 
það, auk þess sem áður er fram tekið, 
gæti einnig orðið til þess að "spilla 
hros.samarkaðinum í framtíðinni.

Guðmundur Ólafsson: Jeg vildi að- 
eins þakka hv. 2. þm. Rang. (GGuðf) 
fyrir aðvörun hans til landbn. En jeg 
álít, að eigi gerði neitt til, þó að þing- 
ið segi eitthvað um þetta mál. Skal jeg 
geta þess, að það hefir oft verið veitt 
slík undanþága sem þessi, og tel jeg því 
eigi ástæðu til þess að vera svo óánægð- 
ur með undanþágu nú, þar eð aldrei 
hefir staðið hetur á en einmitt núna,
t. d. um tíðarfarið, og þegar svo stendur 
á, er oft hættuminna að flvtja hross út 
síðari hluta vetrar en seint á haustin.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 10 shlj. 

atkv. og til landbúnaðarnefndar með 8 
shlj. atkv.

Á 30. fundi í Ed., þriðjudaginn 3. 
apríl, var frv. tekið til 2. u m r. (A. 
196, n. 238, 250).

Frsm. (Guðmundur Ólafsson): í lög- 
um um útflutning hrossa frá 1907, er 
ákvæði um, að eigi megi flytja hross 
á þilfari nema á tímahilinu frá 1. júní

til ágústmánaðarloka og eru sektir 
ákveðnar 10—1000 krónur, ef út af er 
brugðið. En 1915 er sú brevting gerð 
á lögunum, að það eralgerlegabannaðað 
flytja út hrossátímabilinufrál.nóv.—1. 
júní. Síðan Iög þessi komu í gildi hefir 
allur útbúnaður í skipunum, sem flytja 
hross, stórum batnað. Eftirlitsmenn 
hafa verið skipaðir til þess að athuga 
ástand hrossanna á hverjum útflutnings- 
stað, og kyn og meðferð þeirra hefir 
talsvert verið hætt, og meðferð hross- 
anna á skipum er nú miklu hetri en 
áður. Að þetta ákvæði laganna hafi eigi 
reynst heppilegt, sjest best á því, að 
landsstjórnin hefir á síðustu árum oft 
nevðst til að veita undanþágu undan út- 
ílutningsbanninu. En tilgangurinn með 
frv. því, er hjer liggur fyrir, er sá, að 
koma í veg fyrir, að oft þurfi að veita 
undanþágu frá lögunum, enda er full- 
komlega ástæða til þess, því að búast 
má við, að landsstjórnin haldi áfram 
uppteknum hætti um undanþágur, þeg- 
ar þeirra er óskað. Er i mesta máta 
óviðkunnanlegt að vera þannig sí og æ 
að veita undanþágur undan skýlausum 
ákvæðum laga. Nefndin, sem hafði frv. 
til athugunar, var sammála um það, 
að með því væri stefnt í rjetta átt, og 
leggur til, að hv. deild samþykki það 
með breytingum þeim, sem eru á þskj. 
238. 1. hrtt. stafar af því, að frv. er nú 
aðeins ein gr., en eftir 4. brtt. nefndar- 
innar er ætlast til, að greinarnar verði 
2, og er 1. brtt. nauðsynleg af þeim 
ástæðum. Nefndin hefir eigi getað fall- 
ist á tímatakmark frv., og hefir hún því 
komið fram með breytingu á því, þann- 
ig, að hún hefir lengt það að framan um 
hálfan mánuð, en leggur til, að eigi sje 
algerlega bannað að flytja út hross í 
apríl og maí. Komst það ákvæði inn í
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frv. í Nd., að aldrei mætti flytja hross 
út í april og maí, en slíkt er í mesta 
mata fáránlegt. Alít jeg eigi meiri hættu 
að flvtja hross út á þeim tíma heldur 
en á öndverðum vetri eða seint á haust- 
in. Nefndin vill, að tíminn, sem hann- 
að er að veita undanþágu, sje helst eng- 
inn, en ef hann er nokkur, þá um miðj- 
an vetur, er mestra veðra er von, og 
álítur, að aldrei verði hundið við neinn 
sjerstakan mánaðardag, hve nær heppi- 
legt sje að flytja út hross eða ekki. Auð- 
vitað er ætlast til, að allrar varúðar sje 
gætt um það að taka eigi illa útlítandi 
hross til útflutnings. A Norðurlandi eru 
hross síst lakar útlítandi í apríl—maí 
en í júní, en vel má vera, að þessu sje 
öðruvísi farið á Suðurlandi. Getur vel 
komið til mála, að ef hrossin væru flutt 
út snenmia á vorin, þá tækju þeir menn 
hrossin inn, sem ætluðu sjer að selja, 
en það eru mörg dæmi til þess, að hross- 
in sjeu eigi í góðu ástandi í júní, og er 
útflutningurinn þá eigi tryggari en þó 
fyr sje. En auðvitað á að vera eftirlit 
með þessu.

það hefir komið fram hrtt. frá hv.
1. landsk. þm. (JM), aftan við 4. brtt. 
nefndarinnar, þess efnis, að lögin skuli 
aðeins gilda til 31. mars 1924. Jeg skal 
taka það fram, að jeg gat eigi borið mig 
saman við hv. samnefndarmenn mína 
um þetta atriði. En jeg fyrir mitt leyti 
get eigi sjeð neina nauðsyn á þessum 
viðbæti; hann lengir aðeins greinina og 
annað ekki, því ef næsta þing vill breyta 
lögunum, þá getur það auðvitað gert 
það án viðbætisins. Yfir höfuð er mjer 
illa við, þegar verið er að tiltaka, hve 
lengi lög eigi að gilda; hefir það oft 
orðið til þess, að þingið hefir breytt 
slíkum lögum í flaustri, einungis út af 
þcsskonar ákvæðum.

Jón Magnússon: Jeg segi fyrir mitt 
levti, að mjer þótti lakara, að það skyldi 
þurfa að breyta lögunum frá 1915. Held 
jeg, að alt þingið þá hafi verið þeirrar 
skoðunar, að það væri mesta hörmung 
að þurfa að flytja hesta út á vetrum. 
Er það vitanlegt, að vestra veðra er von 
í Atlantshafinu fyrir sunnan ísland um 
hávetur. Koma þá oft slíkir stormar, 
er skipstjórar kalla orkan. pað þótti 
þá, 1915, óforsvaranlegt að flytja hesta 
út á þessum tíma, enda geta þá komið 
þau veður, að enginn hestur komist lífs 
af, þó að um góð skip sje að ræða, hetri 
cn áður. Annars hygg jeg að skip sjeu 
ei betri nú að þessu leyti en sum skipin, 
er áður fluttu hesta, að undanteknum 
Goðal'ossi. Jeg skal viðurkenna það, að 
í vetur, og ef til vill næsta vetur, verði 
ástæða til að flytja hesta fremur en áð- 
ur, því að það kom fyrir, einkum eftir 
töku Ruhrhjeraðsins, að menn þurftu 
meira af svo nefndum pitponies við 
námurnar á Englandi, og hækkuðu hest- 
ar því í verði. En litlar likur eru til 
þess, að þetta haldist, og þar fyrir utan 
held jeg, að eigi sje hægt að búast við 
neinum þjóðnytjum af því að fara illa 
með skepnurnar. Af þessum ástæðum 
hefi jeg komið með þá brtt. að láta lög- 
in eigi gilda lengur en til 31. mars 1924. 
þingið getur þá tekið máhð upp aftur. 
Eftir því, sem þingið hefir gleypt við 
frv., býst jeg eigi við, að brtt. mín verði 
samþykt, en jeg vildi þá leyfa mjer að 
skjóta því til hv. nefndar, hvort hún 
væri á móti því að binda frv. sömu skil- 
yrðum og í lögunum frá 1907, þannig, 
að það komi fram tillögur frá Búnað- 
arfjelagi Islands um undanþágu. Stjórn- 
arráðið mundi svo ákveða um útflutn- 
inginn með hliðsjón af tillögum Búnað- 
arfjelagsins. pað er rjett, sem hv. frsm.
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(GÓ) sagði, að brtt. mín gerir ckki inik- 
inn niun, því að þingið getur tekið mál- 
ið upp, ef það vill, en það verður að 
gera það, ef brtt. mín yrði samþykt. 
pað kann að vera ábati fyrir suni hjer- 
uð landsins að flytja hesta út á vetruin, 
en það getur líka orðið tjón af því að 
geyma hestana til vetrarins, ef svo er 
ekkert flutt út þegar til keniur. Ef út- 
flutningurinn verður ekki hindraður á 
þessum tíma með lögum, þá er jeg 
hræddur uin, að landsstjórnin niundi 
altaf leyfa hann. Hjer stendur hvort á 
móti öðru, peningahagnaðurinn — ef- 
laust þó óverulegur — og mannúðin. 
Er það sannarlega ekki mannúðlegt að 
flytja hesta út í vetrarveðrunum, eins 
og þau eru hjer oft. Jeg skil vel afstöðu 
hv. þm. (GÓ), sem er Norðlendingur og 
þekkir eigi eins og við veðráttuna hjer 
sunnanlands. Er það vafalaust rjett, sem 
einn norðlenskur þm. sagði, að það væru 
oft eins vond veður í október á Norð- 
urlandi og síðar á veturna.

Jeg skal svo eigi orðlengja meira. pað 
virðist máske ekki í fljótu bragði mjög 
stórt atriði, hvort till. verður samþykt 
eða ekki. Málið má taka upp á næsta 
þingi hvort sem er. peir, sem samþykkja 
till., sýna þó að þeim er það óljúft, að 
farið sje að heimila útflutning hrossa á 
vetrum.

Guðmundur Guðfinnsson: Jeg sagði 
fáein orð um þetta mál við 1. umræðu 
og lagðist þá heldur á móti frv. og geri 
það enn þá. Jeg amaðist við því, að 
landsstjórnin hefði veitt undanþágu, en 
kvaðst þó geta fyrirgefið það í þetta 
sinn, eftir ástæðum, en kvað langt frá 
því, að jeg vildi gera undanþáguna að 
reglu.

Háttv. 1. þin. Húnv. (Gó) kvað eigi

ástæðu til að vera óánægður, þar eð alt 
hefði gengið vel í þetta sinn. En livað 
sem því líður, þá er eigi vist, að svo 
fari framvegis.

Samt virðist, sem liáttv. frsm. (GÓ) 
sje eigi alls kostar ánægður nú við þessa 
umr„ því það var eins og hann væri að 
afsaka frv. með því, að nú væri uin 
niiklu betri skipakost að ræða en áður 
og meira eftirlit. Má vel vera, að svo 
sje, en þó held jeg, að nægileg trygging 
sje eigi fyrir góðri meðferð á hestun- 
um, nje því, að eigi sjeu fluttir út ljótir 
hestar. Hefir liáttv. Nd. reynt að bæta 
trygginguna í því efni, en nefndin hefir 
lagt til að fella niður þá breytingu. Er 
það mjög varhugavert og getur orðið 
til þess að eyðileggja hrossamarkaðinn, 
ef leyft verður að flytja út hross á öll- 
um tínium ársins. Finst mjer allar 
mannúðarástæður mæla á móti frv. 
eins og það er. Er töluvert annað mál, 
þó að stjórnin veiti einstöku sinnum 
undanþágu, þegar sjerstakar ástæður 
eru fyrir hendi. Jeg mun því greiða at- 
kvæði á móti þessu frv. pað gladdi mig 
að heyra, að fleiri urðu til þess að taka 
málstað kláranna en jeg, sem sje háttv. 
4. landsk. þm. (JM). Finst mjer till. 
hans miða í rjetta átt. Jeg skal svo eigi 
orðlengja þetta, en helst vildi jeg, að 
frv. yrði felt.

Frsm. (Guðmundur Ólafsson): Jeg 
ætla mjer ekki að bæta miklu við það, 
sem jeg hefi áður sagt um málið. Hv. 
4. landsk. þm. (JM) talaði hógvært og 
vel um frv. Jeg vil á engan hátt gera 
lítið úr því, að gæta þurfi allrar varúð- 
ar um útflutning á vetrum. Alit jeg, að 
eigi sje viðlit að hugsa til útflutnings, 
ef harðindi ganga og ill veður. Háttv. 
4. landsk. þm. (JM) tók það fram, að
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allra veðra væri von á vetruni, og er 
það fyllilega satt, en mjer finst satt að 
segja liðinn af hávetur, þegar komið er 
fram í apríl; að minsta kosti eru veðrin 
ekki verri þá en í des.—mars. Og eigi 
mundi jeg hvetja til þess að tíðka óþarfa 
útflutning á þeim tíma, sem hætt er við, 
að skepnunum líði illa. En jeg tel ekki 
litla nauðsvn á því, að geta flutt hross 
tit á þeim tíma, sem best er að selja. 
Háttv. þm. (JM) fellst á, að það skifti í 
rauninni ekki miklu máli, hvort till. hans 
vrði samþ. eða ekki. Ef hún yrði feld, 
hefir næsta þing óbundnar hendur og 
þarf ekki að taka málið upp frekar en 
það telur nauðsynlegt. En sje till. sam- 
þykt, má næsta þing til með að taka 
málið upp. Jeg er síst á móti því, að 
landsstjórnin fengi tillögur Búnaðarfje- 
lags íslands, ef um undanþágu er að 
ræða; álít jeg rjett að ganga sem tryggi- 
legast frá því atriði. En það hefir sýnt 
sig, að ómögulcgt er að fara eftir lögun- 
um eins og þau eru nú.

Hv. 2. þm. Rang. (GGuðf) sagði, að 
hv. Nd. hefði reynt að fyrirbyggja það, 
að flutt yrðu út ljót hross. Hvergi hefi 
jeg getað sjeð það. En hv. Nd. lagði 
bann við því að flytja út hross í apríl 
og mai, líklegast af hræðslu við það, að 
þau mundu farast. Háttv. þm. sagði, 
að minna gerði til uin undanþágu, ef 
svo bæri undir, en að lögunum yrði 
breytt. Jeg legg eigi mikið upp úr því. 
Jeg er sannfærður um, að frv., eins og 
það er frá hendi nefndarinnar, er miklu 
betra. Háttv. þm. sagði, að sjer þætti 
vænt um, að fleiri en hann hefðu orðið 
til þess að tala máli hestanna. En það er 
nú óreynt enn, hvor okkar fer hetur með 
skepnur. pekki jeg þess mörg dæmi, að 
það er töluvert annað að tala fagurlega 
um hesta eða fara vel með þá.

Guðmundur Guðfinnsson: Jeg þarf 
eigi að svara háttv. frsm. (GÓ) miklu. 
Hann virðist vera nokkuð gjarn á að 
misskilja. Mjer skildist breyting háttv. 
Nd. við frv. miða í þá átt að fyrirbvggja, 
að markaðurinn spiltist við útflutning 
hrossa.

Ef stjórninni eru gefnar algerlega 
frjálsar hendur, þá er hætta á, að hún 
veiti leyfið oftar en brýn nauðsvn ber 
til, en jeg vil ekki, að leyfið sje veitt 
nema ekki verði hjá þvi komist.

Jón Magnússon: Jeg er hræddur um, 
að nefndin hafi ekki íhugað þetta mál 
til hlítar. Eg ræð það af því, sem háttv. 
frsm. (GÓ) sagði um útflutninginn. 
Hann sagði, að ekki ætti að leyfa út- 
flutning í vondu veðri, en jeg sje ekki, 
hvernig við það verður ráðið. Ef húið 
er að veita leyfið, þá verður það ekki 
aftur tekið, þó að veður versni, og eins 
gctur skip lagt út i góðu veðri, en það 
getur brevst meðan skipið er á leiðinni. 
I þessu er því engin trygging. Jeg vil 
ekki orðlengja þetta frekar. Jeg vil ekki, 
að leyfið sje veitt til frambúðar. pað 
minsta, sem hægt er að fara fram á, er 
þó, að þingið endurskoði þetta á næsta 
ári, en það er ekki víst, að svo verði 
gert, ef ekki er beinlínis til þess ætlast 
í lögumun. Ef því brtt. mín verður feld, 
þá mun jeg greiða atkv, gegn frv. Jeg 
veit, að nú stendur sjerstaklega á, en 
þó vil jeg ekki leggja mitt atkv. til þess, 
að feld verði burtu til frambúðar þau 
mannúðarákvæði um þetta efni, sem 
sett voru 1915.

Sigurður Jónsson: Jeg get hugsað 
mjer, að nefndin taki til íhugunar bend- 
ingu háttv. 4. landsk. þm. (JM), og 
einnig tel jeg sjálfsagt, að leitað sje
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álits Búnaðarfjelagsins. pað, sem mjer 
virðist einkum íhugunarefni í þessu 
máli, er það, hvort ekki sje heppilegra 
að dreifa hrossaútflutningi á lengri 
tíma en verið hefir, því það er alkunn- 
ugt, að landbúnaðarafurðir okkar, svo 
seni kjöt og gaerur, seljast lakara vegna 
þess, að vörurnar hrúgast að mestu leyti 
á markaðinn á mjög stuttum tíma. petta 
hcld jeg að hafi aðallega vakað fyrir 
flm. í háttv. Nd., og jeg felst á það, ef 
ekki koma knýjandi ástæður á móti. 
lin mannúðina ætla jeg ekki að tala 
að sinni. Jeg efast um, að það fyrirkomu- 
lag, sem frv. fer fram á, sje verra fyrir 
hrossin, nema siður sje, enda vona jeg, 
að svo verði sjeð um útflutning hrossa, 
að þau þurfi ekki að líða sjerlega 
mikið.

Frsm. (Guðmundur Ólafsson): Hv.
2. þm. Rang. (GGuðf) hjelt, að jeg hefði 
misskilið sig, en það gerði jeg ekki. Jeg 
var ekki að tala um ljóta hesta sem hor- 
aða og illa útlítandi, heldur illa skap- 
aða. Og jeg vona að háttv. þm. viti, 
að allir hestar eru ekki eins að því leyti. 
En háttv. 4. landsk. þm. (JM) inisskildi 
mig, því jeg talaði ekki um vont veð- 
ur dag og dag, heldur yfirleitt vonda 
tíð, og ætti þá að varast útflutning, en 
hitt datt mjer ekki í hug, að hægt væri 
að fyrirbyggja, að hrossin lentu ein- 
hverntíma í vondu veðri. Fyrir þau 
annes er ekki liægt að synda á hvaða 
tíma árs sem er.

pá finst mjer það skrítin mótbára hjá 
liv. þm. (JM), að hann ætli að vera á móti 
frv., ef brtt. hans verður feld. Jeg sje 
ekki betur en að þingið hafi það altaf 
á valdi sínu að breyta lögunum, og brtt. 
háttv. þm. getur því ekki verið neitt 
aðalatriði. Ef lögin reynast illa, þá er

Alþt. 1923, C. (35. löggjafarþing).

sjálfsagt að brevta þeim, en hvaða mun 
getur það gert, hvort út er flutt sam- 
kvæmt lögum eða með undanþágu frá 
stjórnarráðinu. Og það er lítil þörf á 
að fyrirskipa breytingu áður en sjeð 
verður, að breyta þurfi.

ATKVGR.
Brtt. 238, 2 samþ. með 10 slilj. atkv.
— 238, 3 feld með 6 : 6 atkv., að 

viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

já: SJ, BK, EÁ, GÓ, HSn, JJ. 
nei: GGuðf, IHB, JóhJóh, JM, KE,

HSt.
Tveir þm. (SE, SHK) fjar- 

staddir.

Frvgr., svo breytt, samþ. með 10 
shlj. atkv.
Brtt. 250 (ný gr., verður 2. gr.) samþ. 

með 8 : 4 atkv., að viðhöfðu nafna- 
kalli, og sögðu

já: JóhJóh, JM, KE, SJ, BK, EÁ, 
HSn, HSt.

nei: IHB, JJ, GGuðf, GÓ.
Tveir þm. (SE, SHK) fjar-

sladdir.

Brtt. 238, 4 kom ekki til atkv.
— 238, 1 (frvgr. verði 1. gr.) samþ. 

með 9 slilj. atkv.
Frv. vísað til 3. umr. með 8 : 2 atkv.

A 32. fundi í Ed., fimtudaginn 5. apr- 
íl, var frv. tekið til 3. u m r.

Forseti tók málið af dagskrá.

Á 37. fundi í Ed., miðvikudaginn 11. 
apríl var frv. aftur tekið til 3. u m r. 
(A. 260).
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I
j Frsm. (Guðmundur Ólafsson): Land-
| búnaðarnefnd kom frain með nokkrar
| brevtingartillögur við frv. við 2. umr., 
j en þær till., sem nokkru máli skiftu,
j voru feldar. Meiri bluti bv. deildar sá
1 þá eigi neilt athugavert við að veita 
J bæstv. landsstjórn heimild til að veita
1 undanþágu um útflutning hrossa allan
í vcturinn, cn þó eigi vormánuðina, apríl
í —maí. Landbn. befir baft marga fundi

siðan, og þar sem sjáanlegt er, að þessu 
þingi niuni eigi auðnast að breyta lög- 
uiiiini i betra horf, þá liefir nefndin 
orðið sammála um að leggja til, að 

i dcildin afgreiddi málið með rökstuddrit
I dagskrá. En samkomulag nefndarinnar
j bcfir eigi náð lengra en það, að dag-
j skrárnar bafa orðið tvær, önnur frá
j meiri hl., 2 mönnuni, en hin frá minni
í hl., 1 manni. Býst jeg við, að dagskrá
j minni bl. gangi út á það, að stjórnin
j verði æfinlega að gefa út bráðabirgða-
j lög, bversu lítil sem undanþágan er, með
j öðrum orðum, hversu fáa hesta sem

leitað er leyfis um að fá flutta út. Meiri 
bl. telur slikt ákvæði óþarft, álítur óhætt 
að leggja það á vald stjórninni, hve 
nær nauðsynlegt sje að gefa út bráða- 
birgðaJög og bve nær ekki. Skal jeg svo 
Ieyfa mjer að lesa upp dagskrá meiri
hh:

Deildin lítur svo á, að ráðuneytinu 
sje heimilt, ef alveg sjerstakar ástæð- 
ur eru fyrir hendi, að leyfa útflutn- 
ing á hrossum á tímabilinu frá 1. 
nóvember til 1. júní, og tekur því 
fyrir næsta mál á dagskrá.

Jón Magnússon: Jeg heyrði því iniður 
eigi ræðu bv. frsm. (GÓ). En jeg skal 
láta þess getið, að jeg tel það eigi fært 
fyrir landsstjórnina að veita undanþágu 
frá lögum þessum, nema með bráða-

birgðalögum. Auðvitað getur bæstv. 
stjórn notað slík bráðabirgðalög róleg, 
ef bún hefir fengið bendingu í þá átt frá 
þinginu. Er jeg viss um, að hæstv. atvrb. 
(KIJ) er mjer samdóma um þetta. Alít 
jeg, að það hafi í raun og veru verið 
lögbrot að veita undanþáguna í vetur. 
En ef undanþágu á að gefa, þá sje jeg 
sem sagt eigi, að það sje fært nema 
með bráðabirgðalögum. Er þvi sú dag- 
skrá, er gerir ráð fyrir bráðabirgðalög- 
um, rjett. (KIJ: Hún er óþörf). pað er 
rjett, að hún er óþörf, ef stjórnin lýsir 
því yfir, að bún ætli sjer alls eigi að veita 
undanþágu. En bún er að öðrum kosti 
altaf óskaðleg. Er það mitt álit, að yfir- 
leitt sje efamál, hvort veita eigi undan- 
þágu frá lögunum. Jeg mun greiða þeirri 
dagskránni atkvæði mitt, er gerir ráð 
fyrir báðabirgðalögum.

Frsm. (Guðmundur Ólafsson): Meiri 
hl. nefndarinnar leit svo á, að óhætt 
væri að trúa stjórninni fyrir að dæma 
um, hve nær nauðsynlegt væri að gefa 
út bráðabirgðalög, og kunni því eigi við 
að skipa beinlínis fvrir um það í dag- 
skránni.

Jón Magnússon: pað er sjerstaklega 
gagnvart bv. meiri hl. nefndarinnar, 
sem jeg tek þetta fram. Finst mjer eigi 
rjett af hv. nefnd, að gera ráð fyrir, að 
veita megi undanþágu á annan hátt en 
með bráðabirgðalögum. pingið má alls 
eigi gefa landsstjórninni bendingu í þá 
átt. Vil jeg, að framvegis sje lögð áhersla 
á það, að eigi sje veitt undanþága nenia 
með því að nota heimild bráðabirgðalaga. 
Hafa slík bráðabirgðalög meiri þýðingu 
en bina formlegu, því bráðabirgðalög 
verður að leggja fvrir þingið, sem þá 
sker úr því, bvort skilyrði fyrir þeim
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liafa verið fyrir hendi. Eftir reynslunni 
cr rjett að taka það fram, að þingið ætl- 
ist eigi lil, að undanþága sje veitt nema 
með bráðabirgðalögum. Væri ekki hægt 
að saka stjórnina, þótt hún notaði þessa 
bráðabirgðaheimild. Annars er j'afnvel 
efamál, hvort heinúlt er að veita slíka 
undanþágu sem þessa með hráðabirgða- 
lögum.

Forseti (HSt): Mjer hefir borist, auk 
rökstuddrar dagskrár meiri hl. landbn., 
svo hljóðandi rökstudd dagskrá frá 
minni hl. nefndarinnar:

Með því að gera má ráð fyrir, að 
landsstjórnin, að fenginni heimild, 
með bráðabirgðalögum, veiti undan- 
þágu frá ákvæðunum um bann gegn 
útflutningi hrossa á vetrum, ef brýn 
nauðsyn ber til, tekur deildin fyrir 
næsta mál á dagskrá.

ATKVGR.
Rökstudda dagskráin frá meiri hl. 

landbn. feld með 8 : 5 atkv., að við- 
höfðu nafnakalli, og sögðu

já: JJ, KE, SJ, EA, GÓ.
nei: HSn, IHB, JóliJóh, JM, SHK, BK, 

GGuðf, HSt.
SE greiddi ekki atkv.

Rökstudda dagskráin frá minni hl. 
landhn. samþykt með 7 : 6 atkv, að við- 
höfðu nafnakalli, og sögðu

já: SHK, RK, HSn, IHR, JóhJóh, JM, 
HSt.

nei: SJ, EÁ, GGuðf, GÓ, JJ, KE.
SE grciddi ekki atkv.

5. Hæstirjettur.

A 26. fundi í Ed., mánudaginn 19. 
mars, var útbýtt:

Frumvarpi til laga um breyting á lög- 
um nr 22, 6. okt. 1919, um hæstarjett 
(þmfrv., A. 173).

Á 23. og 25. fundi í Ed., dagana 22. 
og 23. mars, var frv. tekið til 1. u m r.

Forseti tók málið af dagskrá.

Á 26. fundi í Ed., laugardaginn 24. 
mars, var frv. enn tekið til 1. u m r.

Flm. (Jónas Jónsson): Frv. þetta ei 
svipað frv., sem lagt var fyrir þingið í 
fyrra. Ástæða þess er sú, að mörgum 
hefir þótt óþarfi að gera æðsta dómstól 
landsins jafndýran og raun hefir á orð- 
ið. Hjer er lagt til, að dómendur verði 
3 og aðstoðarinannsembættið lagt nið- 
ur og falið einhverjum dómendanna. 
petta er aðalatriðið, en frv. fer fram á 
fleira, scm ekki er jafn-mikilvægt. Ein 
hreyting, sem af frv. leiðir, er sú, að 
fljótt yrði tekin upp skrifleg málafærsla, 
og er það æskilegt,'eftir skoðun ýmsra 
merkra lögfræðinga. Málaflutningur 
hefir orðið mjög dýr við hæstarjett og 
hefir mikið verið um það kvartað. Rreyt- 
ingin hefði sparnað í för með sjer, og 
jeg held það reyndist eins trygt til þess 
að menn gætu náð rjetti sínum, en ann- 
ars vil jeg ekki fara hjer út í kosti og 
galla skriflegs málaflutnings.

pað er tekið fram í ástæðum fyrir 
frv., að það sje borið fram nú vegna 
þess, að líkur eru til, að hráðlega verði 
breyting á skipun rjettarins. Dómendur 
hafa leyfi til að fara frá með fullum 
launum, þegar þeir eru 65 ára og 2 
dómendurnir hafa náð þeim aldri. Ef
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þeir færu frá milli þinga, þá er hætt 
við að skipað verði í embættin, ef þetta 
frv. nær ekki frani að ganga nú, en fyrir 
þessa 2 dómendur hefir breytingin ekk- 
ert tjón í för með sjer, því að þeir 
lialda launum sínum hvort sem er.

Aðalatriðið er þetta, hvort liægt sje 
að koniast af með 3 dómendur eða hvort 
5 eru nauðsvnlegir. pað er kunnugt, að 
þegar kæstirjettur var fluttur heini, þá 
stóð fjárhagurinn í blóina og þá var 
inikill fullveldishugur í niönnuin. pað 
var gert ýmislegt til þess að við gæt- 
um haldið til jafns við aðrar þjóðir, eða 
að minsta kosti til þess að við gætum 
reynt að láta það líta svo út. En slíkt 
er ekki heppilegt. pað er eðlilegt, að 
fjölmennar þjóðir þurfi fleiri dómend- 
ur. I Danmörku er hæstirjettur skipað- 
ur 12 mönnuni og er það hlutfallslega 
minna en þó að við hefðuni 3, því við 
erum 30 sinnum færri.

Nú er mikið talað um að spara á 
rekstri þjóðfjelagsins, og þetta er ein 
tilraunin í þá átt. Og það er óhjákvæmi- 
legt að spara fyrir þá þjóð, sem eyðir 
nálega öllum tekjum sínum í laun opin- 
berra starfsmanna og hefir svo til ekk- 
ert afgangs til nauðsynlegra franir 
kvæmda. Verði svo haldið stefnunni, 
getur þjóðin ekki lengi haldið fjárhags- 
legu sjálfstæði sínu. Og á þessum lið 
er hægt að spara. pað eru fleiri en jeg, 
og það menn, sem hafa sjerþekkingu 
á þessu sviði, sem hallast að þeirri skoð- 
un, að fækka megi í hæstarjetti. pað 
er vitanlega hægt að halda því fram, 
að dóniurinn sje betur skipaður með 5 
mönnum, en það er ómögulegt að sanna 
það. pað er gert ráð fyrir, að í hæsta- 
rjett veljist ekki nema úrvalsmenn, sem 
hafa fulla starfskrafta, og ættu þá 3 
að nægja.

Hæstirjettur hafði aðeins 30 mál til 
meðferðar í fvrra. pað kom -fram við 
rannsókn, sem um það var gerð í hv. 
Nd. petta er vitanlega ekki sök hæsta- 
rjettar, og ekki sagt honum til ófrægð- 
ar, en það sýnir, að dómendurnir eru 
ekki um of störfum hlaðnir. Auk þess 
má benda á, að einn dómandinn hefir 
á hendi hálft prófessorsembætti, og 
mönnum keinur saman um, að hann 
geti haft það alt, því að það er mjög 
starfhæfur maður.

pá sný jeg mjer að hæstarjettarrit- 
ara. Menn þurfa ekki að óttast, að hann 
verði þung byrði, því maðurinn er ung- 
ur og hæfur, og fyrir slíka menn hefir 
þjóðfjelagið altaf þörf. Jeg vil t. d. 
benda á, að það þarf að fá einhvern 
slíkan mann til þess að stýra skattamál- 
um landsins. Jeg geri sem sje ekki ráð 
fvrir, að það þurfi að setja manninn á 
biðlaun, enda veit jeg ekki hvort hon- 
um væri það kærara.

Jeg vil svo ekki fara fleiri orðum 
um málið að sinni, en vona, að það, 
sem frv. kann að vera ábótavant, verði 
bætt í nefnd.

Forsætisráðherra (SE): Háttv. deild 
er það kunnugt, að í fyrra var sam- 
þykt þál. þess efnis, að skora á stjórn- 
ina að rannsaka, hvort ekki væri fært 
að fækka dómendum i hæstarjetti um 
2 og bera fram frv. í þá átt, ef slíkt 
teldist fært. Jeg hefi ekki sjeð mjer fært 
að flytja slíkt frv„ og jeg hygg að það 
sje óheppilegt að fækka dómendum nú, 
þegar dómstigin eru aðeins 2, þvi vitan- 
lega er minni trygging í rjettinum, ef 
dómendum er fækkað. Jeg hefi borið 
þetta undir hæstarjett sjálfan og hefir 
justitiarius og 3 af dómendunum lagt 
á móti breytingunni, en einn dómend-
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anna, L. H. Bjarnason, hefir skrifað 
sjerstaklega um þetta mál, og jeg skil 
hann svo, að hann líti svo á, að því að- 
eins megi fækka dómurum, að dóm- 
stigum sje fjölgað. En verði nú bætt 
við einu dómstigi, þá má vera að trygg- 
ingin minki ekki, þó að um 2 dómend- 
ur sje fækkáð í hæstarjetti, en þá spar- 
ast heldur ekki neitt.

Jeg býst við að frv. verði vísað til 
nefndar, og skal jeg þá gera henni nán- 
ari grein fyrir þessu máli.

Flm. (Jónas Jónsson): Mjer kom á 
óvart sá blær, sem mjer virtist vera 
á ræðu hæstv. forsrh. (SE), því að jeg 
vissi ekki betur en að slík breyting hafi 
vakað fyrir honum. Og jeg má segja, 
að hann hafi látið það uppi annarsstað- 
ar, að hann yrði ekki á móti breyting- 
uimi.

Viðvíkjandi dómi hæstarjettar sjálfs 
er það að segja, að slíka dóma má ekki 
taka of bókstaflega. pað er reynsla, að 
hver stjett, sem er spurð um, hvort 
fækka megi starfsmönnum innan henn- 
ar, svarar á þá lund, að slíkt sje ófram- 
kvæmanlegt. Spyrjið þið símamenn, 
póstmenn, presta, kennara. peir svara 
allir á einn veg: hjá okkur er ekki hægt 
að spara. En þeir eru ekki rjettir dóm- 
arar um þetta efni, heldur þingið. Hlut- 
aðeigendur hafa aldrei nema tillögurjett. 
Einn dómandinn hefir þó viljað fækka, 
en um leið setja undirstig. petta gæti 
komið til mála, ef því yrði svo háttað, 
að t. d. dómendur yfirdómsins yrðu uin 
leið prófessorar við háskólann. En hvað 
sem þessu líður, þá er viðsjárvert að 
kasta frv. í pappírskörfuna í von um 
að sú breyting gæti fylgt með, því að 
ef til vill verður hún óframkvæmanleg. 
Og hún á að verða nú. 2 dómendur eru

nú komnir vfir aldurstakmarkið, og 
væri heppilegast að þeir færu frá. petta 
má ekki skiljast svo, að jeg sje að 
niðra þessum mönnum, en aldurstak- 
markið á að vera rneira en aðeins á 
pappírnum. Jeg hefi bent á það i öðru 
samhandi, hve menn eldast hjer illa, og 
er því ekki treystandi starfsafli manna 
lengur en til 65 ára aldurs.

Hæstv. forsrh. (SE) mintist ekki á 
þann sparnað, sem leiddi af afnámi 
hæstarjettarritara. Jeg þarf því ekki að 
tala um það nú, en jeg vil endurtaka, 
að jeg tel heppilegast að dómendur 
annist þau störf sjálfir.

Jón Magnússon: Jeg ætla ekki að 
tala um frv. sjálft; aðeins gera athuga- 
semd út af ummælum háttv. 5. landsk. 
þm. (JJ). Mjer virtist hann setja stofn- 
un hæstarjettar í samband við ein- 
líverja fullveldisvímu, en það er ekki 
rjett. Sú ósk á sjer miklu lengri aldur. 
Jafnvel fvrir um 50 árum var farið að 
brydda mikið á henni, og síðan hefir 
hún altaf látið meira eða minna á sjer 
bera. En þegar fullveldið var viður- 
kent, þá fjellu burt þær hömlur, sem 
verið höfðu áður á framkvæmdinni, og 
þess vegna er það ekki alveg rangt, að 
setja flutning hæstarjettar í samband 
við fullveldið, en hitt er ekki rjett að 
segja, að fullveldið hafi verið orsök 
heimflutningsins, heldur gerði það hann 
aðeins mögulegan. Jeg vildi aðeins leið- 
rjetta þennan misskilning.

Forsætisráðherra (SE): í háttv. Nd. 
sagði jeg um þetta mál, að jeg teldi 
mjög vafasamt að hægt væri að fækka 
dóinendum í hæstarjetti á meðan dóm- 
^stigin væru aðeins 2. Nú hefi jeg aðeins 
kveðið cnn ákveðnara að þessu, eftir
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frekari athugun á málinu. Jeg get því 
fullvissað hv. 5. landsk. þm. (JJ) um 
það. að öll framkoma mín í málinu 
cr í fullu samræmi.

Jeg veit það vel, að tillögur hæsta- 
rjettar sjálfs eru ekki bihdandi fyrir 
þingið, en þær hljóta þó alt af að vega 
mikið. Jeg verð líka að telja það óheppi- 
legt, að fara að breyta um fyrirkomu- 
lag áður en það, sem fyrir er, er full- 
reynt. En svo er um hæstarjett, og er 
það of virðuleg stofnun til þess að leyfi- 
legt sje að hringla með fyrirkomulag 
hans.

Viðvíkjandi hæstarjettarritaranum, 
þá er það einnig skoðun rjettarins, með 
því fyrirkomulagi, sem nú er á rjettin- 
um, að ekki sje hægt að leggja þá stöðu 
niður.

Sparnaðurinn, sem af þessu leiðir, er 
að vísu nokkur, og það er satt, að ein- 
hversstaðar þarf að byrja að spara. En 
jeg hcld, að hæstirjettur sje ekki heppi- 
legur til þeirrar tilraunar. Annars er 
jeg leiður af því að geta ekki fallist á 
þetta frv., einmitt af því sparnaður er 
i því, en jeg met meira trygging rjett- 
arins og traust það, sem hann verður 
að hafa.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 9 shlj. at- 

kv. og til allsherjarnefndar með 8 shlj. 
atkv.

Á'42. fundi i Ed., þriðjudaginn 17. 
apríl, var frv. tekið til 2. u m r. (A. 
173, n. 344).

Frsm. (Jón Magnússon): Jeg ætla 
mjer eigi að fjölvrða um þetta mál,

en læt mjer nægja að visa til greinar- 
gerðar nefndarinnar.

Jónas Jónsson: Jeg vildi gjarnan fá 
skýringu á greinargerð allshn. Mjer 
virðist það sem sje ekki ljóst, hvers 
vegna hv. nefnd vill vísa máli þessu til 
hæstv. landsstjórnar, þar sem frv. fer 
fram á sparnað, og beinan sparnað að 
því er snertir laun eins embættismanns.

Jeg vildi enn fremur beina þeirri 
spurningu til hæstv. forsrh. (SE), hvort 
hann mundi telja sig bundinn við hina 
eldri þáltill., um að skipa ekki í þau 
embætti, er losna kunna í hæstarjetti 
meðan önnur skipun kemur eigi á i 
málinu frá þingsins hálfu, eða hvort 
hann mundi líta á þessa þáltill. eins og 
þáltill. þá um svipað efni, er var til umr. 
í hv. Nd. í gær. Ef embætin verða 
veitt, þá álít jeg eigi hægt að koma fram 
þeim sparnaði, sem annars mætti koma 
fram. Hefði getað komið til mála að 
koma fram með brtt. við upprunalega 
frv. um að lögbjóða skriflegan mála- 
flutning, en jeg sá eigi ástæðu til að 
koma með slíka brtt. nú, þegar háttv. 
nefnd vill visa málinu til landsstjórnar.

Forsætisráðherra (SE): Jeg tók það 
fram við 1. umr. þessa máls, að jeg sæi 
mjer eigi fært að koma fram með breyt- 
ingar á hæstarjettarlögunum, er færi í 
þá átt, er þál. í fyrra ætlaðist til, og 
færði jeg rök fyrir þeirri afstöðu minni. 
Meðan dómstigin eru aðeins tvö, treysti 
jeg mjer eigi til að fækka dómendun- 
um í hæstarjetti. Skildist mjer það á 
tilvitnunum í orð prófessors Lárusar H. 
Bjarnasonar, að hann liti svo á, að eigi 
beri að fækka dómendum i hæstarjetti, 
nema miðstig komi aftur. Er það alveg 
rjett, að jeg tel, að vel mætti fækka dóm-
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endum ef dómstigin vrðu 3. En jeg 
veit þó fyrir víst, að þá væri sparnað- 
urinn búinn.

Að því er snertir fyrirspurn hv. 5. 
landsk. þm. (JJ), þá skal jeg taka það 
fram, að svo framarlega sem á næsta 
ári losnar embætti í hæstarjetti, þá mun 
jeg sjá svo um, að því verði haldið 
lausu til næsta þings. Jeg vil taka það 
fram, að jeg er eigi á móti dagskrá 
þeirri, er frani er komin. Jeg er ekki 
á móti því, að rannsakað sje, hvort 
heppilegt er að bæta við miðstigi. Skal 
jeg játa, að jeg álít, að ef miðstigi verð- 
ur bætt við, þá verði tryggingin jafn- 
góð, þó að hæstarjettardómendum verði 
fækkað.

Frsm. (Jón Magnússon): Jeg sje enn 
eigi ástæðu til að segja mikið. Jeg fæ 
eigi sjeð annað en að nál. hafi verið 
nægilega ljóst. Nefndinni datt eigi í 
hug að m i n k a hæstarjett, eins og 
háttv. 5. landsk. þm. (JJ) komst að orði. 
Nei, minka vil jeg á engan hátt hæsta- 
rjett. Hitt er annað mál, að til mála 
getur komið að fækka dómendum með 
einhverjum tryggingum. Að öðru leyti 
tel jeg eigi svo langt á milli okkar hv. 
5. landsk. þm. (JJ) í máli þessu. Tók jeg 
eftir því, að hv. þm. gat þess við 1. umr., 
að komið gæti til mála að miðstig þyrfti 
ekki að kosta svo ýkja mikið. Jeg get 
jafnvel hugsað mjer að spara mætti á 
öllu saman. Ef dómendum hæstarjettar 
vrði fækkað niður í 3, þá er eigi vist 
að þyrfti að vera nema sem svarar iy2 
manni í miðstiginu. En jeg vil eigi 
fækka hæstarjettardómendunum eða 
fara að hreyta hæstarjetti fvr en þingið 
hefir komið sjer niður á því, hvort setja 
eigi miðdóm eða ekki. Skal jeg viður- 
kcnna, að jeg vil heldur draga breyt-

inguna meðan jeg er eigi sannfærður 
að brevtingin sje til bóta, sjerstaklega 
ef það hefir engan kostnað í för með 
sjer að draga það. Finst mjer sjálfsagt 
að hæstv. stjórn taki þá ósk til greina 
að veita ekki emhættið, ef það losnar. 
Jeg skal viðurkenna það, að jeg er að 
því leyti aftorhaldssamur, að jeg vil 
eigi breyta neinu nema jeg sje sann- 
færður um að breytingin sje til bóta. 
Hefði verið til lítils að vera að skifta 
þessu þingi, ef eigi hefði verið ætlast til, 
að þessi hv. deild spornaði á móti fljót- 
lmgsuðum breytingum.

Jónas Jónsson: Jeg er liæstv. forsrh. 
(SE) þakklátur fyrir yfirlýsingu hans. 
Trvggir hún að minsta kosti part af til- 
gangi mínum með frv. Er með því í bili 
gert nokkuð til að vinna í þá átt að 
minka kostnaðinn við þennan æðsta 
dómstól vorn. En það eru fleiri hliðar 
viðvíkjandi hæstarjetti, sem ekki er 
minni þörf á að spara en mannahald, 
cn það er málafærslan. Hefi jeg fengið 
upplýsingar um það atriði frá manni, 
sem hefir starfað við hæstarjett, og 
ganga þær upplýsingar töluvert lengra 
en þær, sem jeg hefi áður fengið. Hefir 
þessi hæstarjettardómari haldið því 
fram, að allur málarekstur sje nú miklu 
dýrari en hann þyrfti að vera vegna 
munnlega flutningsins. Er það mjög 
óheppilegt að gera með því efnalitlum 
mönnum erfitt fyrir um sókn og vörn 
mála sinna. Maður sá, er jeg bygði á 
í fyrstu, hjelt þvi fram, að ef skrifleg- 
ur málaflutningur vrði leyfður þar sem 
annar aðili óskaði þess, þá mundi það 
verða til þess að málaflutningurinn 
yrði altaf skriflegur. Hæstarjettardóm- 
arinn sagði aftur, að ef málaflutningur- 
inn yæri eigi altaf skriflegur, þá þvrfti
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ritara eftir sem áður. pað minsta, senj 
hv. nefnd gat gert, var að breyta frv. 
eftir því, sem reynslan hefir leitt í ljós 
að er betra. Er það alls eigi lítilsvert 
fvrir þjóðina, hversu dýr þessi .æðsti 
dómstóll er landssjóði, og þeim ein- 
staklingum, sem njóta eiga verndar 
lians, miðað við afl hennar. Er með þess- 
mn dýrleika töluverður hluti lands- 
manna útilokaður frá því að geta leitað 
rjettar síns. Er jeg eigi eins ánægður 
með þetta ástand og hv. 4. landsk. þm. 
(JM). Tel jeg sjálfsagt að breyta þeim 
göllum á þjóðfjelagsskipuninni, sem eru 
þjóðinni til óhags. pó álít jeg betra að 
vísa málinu til hæstv. stjómar en að 
fella það. Er þá að minsta kosti meira 
útlit fyrir, að rannsókn á málinu jyerði 
haldið áfram. Helst hefði jeg þó kosið 
að málinu hefði verið vísað til 3. umr. 
og þá komið fram brtt. um að mála- 
flutningurinn skyldi vera skriflegur. 
Mun jeg greiða atkvæði á móti dag- 
skránni, þó að hún í sjálfu sjer sje eigi 
frágangssök, en þar sem hæstv. forsrh. 
(SE) er mótfallinn breytingunni á 
hæstarjetti, þá er mjer vitanlega ekkert 
um það, að vísa málinu til hans.

pað er satt, sem hv. 4. landsk. þm. 
(JM) tók fram, að jeg sagði við 1. umr„ 
að vel gæti komið til mála að hafa mið- 
stig, ef það yrði eigi of dýrt, t. d. ef 
kennarar lagadeildarinnar störfuðu 
þar án mikillar aukaþóknunar. Held 
jeg að það skifti þjóðina, sem er aðeins 
tæp 100 þúsund manns, mjög miklu, 
hve dýr hæstirjettur er. 1 Bandarikjun- 
um, sem hafa eins margar miljónir 
manna sem við þúsund, voru síðasta ár 
fyrir stríðið aðeins 9 hæstarjettardóm- 
endur. Annaðhvort virðist vera meiri 
friður manna á meðal þar í landi en 
hjer, cða þá að þrem dómendumhjerætti

að vinnast tími til að greiða úr málum 
okkar, sem eru tiltölulega fá, miðað 
við þessa 9 dómendur stærstu þjóðar 
heimsins.

Jeg skal játa það, að það er meining- 
arlaust að vera að spara á hæstarjetti 
einum, en einhversstaðar verður að 
byrja og þetta er ein yngsta þjóðarstofn- 
un vor, en ber þjóðina sýnilega ofur- 
liði.

Frsm. (Jón Magnússon): Jeg verð 
að játa það, að jeg er ekki svo vel að 
mjer, að jeg geti borið um, hvort hæsti- 
rjettur okkar sje dýrasti hæstirjettur í 
heimi. En jeg efast um það. Hann er 
ekki tiltölulega dýr, þegar þess er gætt, 
að hann kemur í staðinn fyrir 2 dóm- 
stig. pað er mjög villandi hjá háttv. 5. 
landsk. þm. (JJ) að gera samanburð á 
dómurum í hæstarjetti í löndunum eftir 
því, hvort þau eru stór eða smá. pað 
þarf ekki því fleiri dómendur sem land- 
ið er stærra. jþað er bæði satt og ekki 
satt, að í smærri löndum komi fyrir 
auðveldari spursmál. Flókin viðfangs- 
efni koma fyrir hjer sem annarsstaðar. 
Ef maður blaðar í dómasöfnum hinna 
stærri landa og ber það saman við dóma- 
safnið hjer, þá sjest, að hjer koma fyrir 
margar sömu spurninar sem þar, sjer- 
staklega á atvinnu- og verslunarsviðinu. 
J?að er ekki von að háttv. flm. viti 
þetta. peir, sem hafa fengist nokkuð 
við slík efni, eru honum náttúrlega 
kunnugri um það. pað er satt, að munn- 
legi málaflutningurinn er dýr, en hann 
er ekki tiltölulega dýrari hjer en ann- 
arsstaðar. Jeg er ekki alveg frá því, að 
taka megi upp skriflegan ínálaflutning, 
en upp á slíku má ekki fitja fyr en 
gagngerð breyting er gerð á allri dóma- 
skipuninni. Maður getur ekki altaf vcr-
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ið að hringla með smábreytingar á æðsta 
dómstóli landsins. pað var ekki eðlilegt, 
að nefndin gerði breytingu á þessu frv. 
pví að hún vildi ekki að það næði fram 
að ganga á þessu þingi. Hvernig frv. 
yrði breytt, fer eftir því, hvort fallist 
væri á að hafa miðstig eða ekki. En ef 
niiðstig verður haft, þarf að breyta lög- 
unura mikið. pað er ekki ástæða til þess 
að fjölyrða meir um þetta. Jeg vona að 
allir deildarmenn hafi gert sjer ljósa 
grein fyrir máli þessu, og vænti þess, 
að þeir samþykki dagskrána.

ATKVGR.
Rökstudda dagskráin á þskj. 344, frá 

allshn., samþ. með 12 : 2 atkv., að við- 
höfðu nafnakalli, og sögðu

já: EÁ, GGuðf, HSn, IHB, JóhJóh, JM, 
KE, SE, SHK, SJ, BK, HSt.

nei: GÓ, JJ.

6. Gjaldeyrislántaka.

A 6. fundi í Nd., mánudaginn 26. febr., 
var útbýtt:

Frumvarpi til laga um heimild til 
gjaldeyrislántöku (þmfrv., A. 31).

Á 8. fundi í Nd., iniðvikudaginn 28. 
febr., var frv. tekið til 1. u m r.

Forseti tók málið af dagskrá.

A 9. fundi í Nd., fimtudaginn 1. mars, 
var frv. aftur tekið til 1. u m r.

Flm. (Jakob Möller): petta frv. er, 
eins og hv. deildarmenn sjá, borið fram 
af okkur hv. þm. Dala. (BJ). Svo sem 
jeg tók fram í umræðum um síðasta

Alþt. 1923, C. (35. löggjafarþing).

mál, er það í raun og veru til orðið í 
bankaráði íslandsbanka, það er að segja, 
að þar bar jeg fram tillögu, er fór i þessa 
átt. Jeg skal ekkert um það segja hjer, 
hvort tillagan fann náð fyrir augum 
manna í bankaráðinu, því máhð var 
þar óútrætl, en að minsta kosti fjelst 
liv. þm. Dala. (BJ) á hana, og þvi hefir 
hann borið fram þetta frv. í fjelagi við 
mig. Jeg get lýst vfir því, að bankastjórn 
íslandsbanka á engan minsta þátt í þessu 
frv., og verður það því eingöngu að skrif- 
ast á svndareikning okkar hv. þm. Dala. 
(BJ).

Frv. þetta er að nokkru leyti svipaðs 
efnis sem þáltill. hv. samþm. míns, hv. 
2. þm. Reykv. (JB). En sú tillaga er 
að því leyti ófullnægjandi, að hún gef- 
ur ekki ríkisstjórninni heimild til þess 
að veita neina fjárhagslega aðstoð til 
þess, er tillagan fer fram á, að koma 
lausu skuldunum fyrir sem föstum lán- 
um. Hv. flm. till. (JB) taldi ósennilegt, 
að þetta gæti ekki tekist án slíkrar að- 
stoðar, eða eingöngu á ábyrgð bank- 
anna. En jeg þykist geta fullyrt, að þetta 
megi ekki takast, nema með f járhags- 
legri aðstoð ríkissjóðs. pess vegna var 
það, að jeg bar fram þetta frv., enda 
þótt mjer væri kunnugt um tillögu liv. 
2. þm. Reykv. (JB), sem fyrr kom fram.

í raun og veru er í frv. ekki farið 
fram á annað en lýst var yfir hjer á þingi 
í fyrra að gera þyrfti. pað virtist þá 
vera eindreginn vilji samvn. viðskifta- 
málanna, að áður en gengi yrði opim 
berlega skráð, þyrfti að gera ráðstaf- 
anir til að koma í veg fyrir þá hættu, 
sem gengi krónunnar stafaði af áfölln- 
um skuldum í islenskum krónum, sem 
eru eign útlendinga. Hve miklu þessar 
skuldir nema, get jeg ekki fullyrt um. 
Samkvæmt rannsóknuni viðskiftamála-

37
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nefndar voru þær á síðastliðnu vori 6— 
8 miljónir. Síðan hefir eitthvað af þeim 
verið greitt, að öllum líkindum; þær 
hafa verið keyptar til þess að borga með 
þeim afurðir landsins, og af því stafar 
viðskiftakreppan. En þó að þessar skuld- 
ir nemi 6 miljónum, gerum við flm. 
frv. ekki ráð fyrir, að þær verði greidd- 
ar að fullu þegar í stað. Við ætlumst 
til, að ekki verði borgað meira en minst 
verður komist af með. Enda ‘væri ekki 
auðvelt að koma því í kring, án þess 
að gengið hækkaði óeðlilega á skömm- 
um tíma.

það er ekki tilætlun vor að taka lán- 
ið alt í einu, heldur tryggja sjer það til 
ákveðins árabils og nota það smám 
sanian eftir þörfum. pað yrði þá eins- 
konar varasjóður, er grípa mætti til á 
vandræðatímum, eins og t. d. síðast- 
liðið haust. pegar menn komast á snoð- 
ir um, að gjaldeyrisekla er í bönkun- 
um, fara ýmsir menn á stúfana, sem 
hafa hagnað af lágu gengi, og reyna að 
lækka það. pað eru aðallega þeir menn, 
er kaupa íslenskar afurðir til útflutn- 
ings. þeir semja t. d. á vorin um kaup 
á fiski fvrir ákveðið verð. Síðan getur 
fiskurinn lækkað i verði á erlendum 
markaði, eins og varð síðastliðið sum- 
ar, og er þá beinlínis lífsspursmál fvrir 
þessa menn að geta felt krónuna í verði, 
að öðrum kosti tapa þeir stórfje á kaup- 
unum.

En tandsmenn mega ekki horfa á hag 
þessara manna, heldur verða þeir að 
tryggja sig gegn þessum tilraunum 
þeirra. En það er ekki unt meðan þess- 
ir menn hafa tök á því að lækka geng- 
ið, og það hafa þeir jafnan, meðan þeir 
geta fengið inneignir útlendinga hjer 
í bönkunum fyrir lægra verð en. þeir 
ciga kost á hjer. Mjer er kunnugt um,

að þegar kreppan byrjaði í haust, komu 
til bankanna tilmæli frá ýmsum mönn- 
um um vfirfærslu á smáupphæðum. 
Jeg man t. d. eftir 2 beiðnum frá víxl- 
urum í Kaupinannahöfn um sölu á 1000 
sterlingspundum. peim fyrra var gerð 
úrlausn, liinum ekki, og var síðan mörg- 
um neitað um erlendan gjaldeyri. pá 
fór gengið að lækka í Kaupmannahöfn, 
og við það fengu braskararnir tækifæri 
til þess, að komast vfir íslenskar krón- 
ur við lægra verði en kostur var á hjer.

pegar bankarnir stöðva yfirfærslur, 
er það af þeirri ástæðu, að lánstraust 
þeirra hrekkur ekki til þess að fullnægja 
eftirspurn eftir erlendum gjaldeyri. pað 
getur stundum verið fullhart á því, að 
lánstraust þeirra hrökkvi til að full- 
nægja þörfum landsmanna, hvað þá 
heldur slíkri — jafnvel tilbúinni — eft- 
irspurn. En ef til væri sá varasjóður, 
sem í frv. er farið fram á, ætti, þegar 
svo ber undir, að grípa til hans og greiða 
þær lausu skuldir, sem þannig eru bein- 
línis boðnar fram, en ekki meir. Með 
því móti mætti jafna framboði og 
greiðslu þessara skulda á mörg ár.
Eigendur þeirra myndu að jafnaði eigi 
svo ginkcyptir að losna við þær; sumir 
vildu geyma þær í þeirri von, að krón- 
an hækkaði innan skámms upp í jafn- 
gengi, aðrir ætluðu að kaupa fvrir þær 
íslenskar afurðir, enn aðrir myndu 
geyma þær til þess að braska síðar 
með þær. i

Til þess að festa gengið, þegar svona 
er ástatt, sje jeg enga eðlilegri leið en 
þá, sem lijer er farið fram á Hún er 
þvingunarlaus og fullkomlega rjettmæt, 
hvernig sem á er litið frá viðskiftalegu 
sjónarmiði. Engar hömlur eru lagðar 
á regluna uni frjálst framboð og eft- 
irspurn. petta myndi verka sjálfkrafa



581 Lagafrumvörp afgr. með rökst. dagskrá.
Gjaldeyrislántaka.

582

til þess að tryggja gengið gegn óeðli- 
legum og óheilbrigðum fjárprettum, 
yrði einungis til almenningsheilla, en 
ekki til þess að hlaupa undir bagga með 
einstökum stofnunum eða fjárbralls- 
mönnum.

Jeg hefi orðið þess var, að það hefir 
verið grýla í augum margra, að ríkið 
gengi í nýja áhyrgð fyrir Islandsbanka. 
En til þess er ekki ætlast, að það verði 
fremur íslandsbanki en Landsbankinn, 
sem yrði lántakandi, eins og frv. her 
með sjer. pað gæti jafnvel orðið hvor- 
ugur bankinn; ríkissjóður gæti sjálfur 
tekið lánið í sambandi við hvorn bank- 
ann sem væri. Að vísu eru þessar skuld- 
ir mestmegnis innieign útlendinga í Is- 
landsbanka, en þó ekki eingöngu, held- 
ur mun -eitthvað af þeim vera í Lands- 
bankanum. En þessar skuldir eru þann- 
ig vaxnar, að þær eru bönkunum sjálf- 
um ekkert óþægilegar. peir þurfa ekki 
að svara þeim út í öðru en íslenskum 
krónum, greiða það eitt af þeim í er- 
lendum gjaldeyri, sem þeim gott þyk- 
ir. pess vegna er hjer engan veginn að 
ræða um að gera neitt í þágu bankanna 
sjerstaklega. Islandsbanka má einu 

'gilda, hvort þetta verður gert eða ekki. 
Hagur hans breytist ekki; hann skuld- 
ar hið sama eftir sem áður.

Jeg hefi heyrt talað um aðra leið að 
þessu sama marki, og drap hv. 2. þm. 
Reykv. (JB) á hana, sem sje að taka 
allar útfluttar afurðir undir umsjón 
stjórnarvaldanna, svo að allur sá gjald- 
eyrir, sem til fellur fyrir útfluttar af- 
urðir kæmi undir ráðstöfunarrjett ríkis- 
stjómarinnar, eða þeirrar stofnunar, er 
hún kynni að fela það starf, t. d. bank- 
anna. Með þessu ætti að geta tekist að 
festa gengið, en það yrði þá á annan 
hátt, en í þessu frv. er lagt til. Gjald-

eyririnn yrði trygður landsmönnum til 
árlegra afnota. En þessar erlendu inni- 
eignir yrðu með lagaboði útilokaðar frá 
því að verða greiddar, nema eftir geð- 
þótta okkar. petta er mjög varhuga- 
vert, auk þess sem það orkar tvímæhs 
að svifta menn, í þessu efni útflytjend- 
ur, umráðum yfir eignum sínum. pá 
væri og vafamál, hvort heppilegra væri, 
að ríkið tæki að sjer algerða einkasölu 
afurðanna, eða trygði sjer einungis um- 
ráðarjett yfir gjaldeyrinum.

En nú verður að athuga, hver áhrif 
það mundi hafa, ef útlendingar fengju 
ekki inneignir sínar greiddar nema eftir 
geðþótta okkar. pað er augljóst, að ís- 
lensk króna myndi þá falla í verði er- 
lendis. pegar menn sjá, að þeir fá ekki 
greitt fje sitt, munu þeir auðvitað bjóða 
innieignir sínar fyrir lægra verð. Við 
yrðum að sjálfsögðu ekki ver staddir 
fyrir því. Við hefðum umráð yfir öllum 
gjaldeyri fyrir útfluttar vörur, og það 
væri nægilegt til þess að fullnægja þörf- 
um okkar. Gætum við þá látið okkur 
í ljettu rúmi liggja, hve mikils virði þess- 
ir útlendingar telja fjárkröfur sínar á 
oss. En hætt er við, að þetta yrði til 
þess að rýra lánstraust og áht lands- 
ins út á við, og er þess vegna mjög var- 
hugavert, svo jeg taki ekki dýpra í ár- 
inni. En ef öllum öðrum tilraunum til 
að stöðva gengið verður illa tekið og 
lagst verður á móti þessum heilbrigðu 
ráðstöfunum, sem hjer er farið fram á 
í frv., mun jeg að vísu skoða huga minn 
um afstöðu mína til slikra ráðstafana. 
Vænti jeg því, að hv. deild fari sjer ekki 
óðslega að fella þetta frv. að svo stöddu, 
heldur lofi því að ganga til nefndar, 
eins og líka sjálfsagt er um jafnmikil- 
vægt mál, enda hefir það nú verið rætí 
í einar 5—6 klukkustundir, í sambandi
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við næsta mál á undan. Jeg skal fúslega 
játa, að ýmislegt í því þarf rannsóknar 
við. pingið þarf að bera sig saman við 
bankana og leita álits þeirra um málið.

Jeg geri ráð fyrir, að verði þetta frv. 
felt, muni úr annari átt koma tillaga 
þess efnis, sem jeg drap á, sem sje um 
að ná tökum á andvirði útfluttra af- 
urða til einkaumráða fvrir bankana. 
Fari svo, verð jeg að áskilja mjer frjáls- 
ar hendur um afstöðu mína til þeirra 
tillagna.

Fjármálaráðherra (MagnJ): Jeg sje 
ekki ástæðu til að bæta neinu við hina 
glöggu greinargerð hv. flm. (JakM) fyr- 
ir frv., einkum þar sem hann tók fram, 
að stjórninni ætti að vera sett í sjálfs- 
vald, hvort hún notaði þessa heimild, 
eða ekki. Eins og hv. flm. (JakM) tók 
fram, getur leikið nokkur vafi á, hvernig 
muni tekið í þetta frv. En mjer er engin 
launung á, að jeg sje ekki ástæðu til 
að slá hendinni á móti slikri heimild 
sem þessari, með þeim formála, sem 
hv. flm. (JakM) hafði.

Jón Baldvinsson: f tilefni af saman- 
hurði hv. flm. (JakM) á frv. og tillögu 
minni, skal jeg geta þess, að það er rjett, 
að hjer er fullkomin heimild fyrir ríkis- 
stjórnina til lántöku, sem ekki er i þál- 
till. Jeg skal ekki segja nema jeg geti 
verið þessari lántöku samþykkur, þó að 
jeg ætli, að til hennar þurfi ekki að 
koma. Meðal annars er sú ástæða til 
þess, að jeg kom ekki fram með láns- 
heimild, að jeg hygg megnið af þessum 
lausu skuldum vera í fslandsbanka. En 
á fjölmennum fundi síðastliðið haust 
heyrði jeg einn bankastjórann í íslands- 
banka lýsa yfir, að gefnu tilefni, að 
hankinn þyrfti engan stuðning af stjórn-

arinnar hálfu. petta er þó ekki allskost- 
ar rjett, því að stjórnin hefir stutt og 
slyður bankann, t. d. með breska lán- 
inu. Getur vel verið, að bankastjórinn 
hafi átt við, að hankinn þyrfti engan 
slíkan stuðning framvegis, og þá ekki 
lántöku til að koma fyrir þessum lausu 
skuldum. En hvor leiðin sem farin verð- 
ur, tel jeg rjett, að þessu frv verði visað 
til nefndar.

Magnús Guðmundsson: Jeg vil levfa 
mjer að spyrja hæstv. fjrh. (MagnJ), 
hvort ekki sje bráðlega von á skýrslu 
frá hagstofunni um erlendar inneignir 
og skuldir hjer á landi. Mjer virðist 
mjög erfitt að taka afstöðu til þessa 
máls, nema þessi skýrsla komi fram. Ef 
skuldirnar hafa aukist síðan í fyrra, er 
augsýnilegt, að ekki er unt að feta þessa 
leið ár eftir ár. Ef við söfnum skuld- 
um, er það ljóst, að við flytjum meira 
inn en út, og það er óþolandi til lang- 
frama. í fyrra var gert ráð fyrir, að 
þessar skuldir næmu um 10 miljónum; 
af þeim voru 2 miljónir taldar tapað 
fje, sem ekki kæmi til að við þyrftum 
að greiða; þá eru eftir 8 miljónir. Af því 
er skuld Islandsbanka við danska póst- 
sjóðinn hátt á 5. miljón, er gert var ráð 
fyrir, að auðvelt væri að komast að 
samningum um. Jeg hefi einnig heyrt, 
að slíkir samningar hafi tekist millum 
póststjórnarinnar dönsku og bankans, 
og eru þá ekki eftir nema um 3—4 
miljónir króna af þessari 10 miljóna 
króna skuld.

Ef til vill eru þessar 4 miljónir nú 
greiddar, og þá er engin þörf á láni, en 
það sjest af skýrslu hagstofunnar, hvort 
svo er eða ekki.

Vil jeg því, að frv. gangi til nefndar, 
en afstöðu til þess tek jeg ekki fyr en
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jeg hefi sjeð skýrsluna. En það má öll- 
uin vera ljóst, að það er svikamilla, að 
taka lán á lán ofan, ef altaf er aukið við 
skuldirnar. En jeg vona að árið 1922 
hafi ekki orðið verra en árið 1921, en 
úr þessu öllu sker skýrsla hagstofunnar.

Fjármálaráðherra (MagnJ); Hagstof- 
unni hefir verið falið að safna skýrsl- 
uin þessum. Vona jeg að þær komi 
bráðlega, svo að hlutaðeigendur geti haft 
þær til hliðsjónar.

Bjarni Jónsson: Jeg var viðstaddur á 
fundi þeiin, er hv. 2. þm. Reykv. (JB) 
mintist á, og hafði hann ekki alls kost- 
ar rjett eftir uinmæli bankastjórans. 
Hann sagði, að fslandsbanki þyrfti engr- 
ar hjálpar við sjálfs sín vegna, heldur 
til þess að sjá hag landsins borgið. Svo 
átti að skilja orð hans, og vil jeg leið- 
rjetta, þar eð sá maður getur ekki borið 
hönd fyrir höfuð sitt hjer.

Háttv. meðflm. minn, 1. þm. Reykv. 
(JakM), hefir tekið fram afstöðu okk- 
ar til frv. þessa. Er í því gerð krafa til 
stjórnarinnar og bankanna um það, að 
stöðva gengið og varna því, að íslensk 
króna falli meira í verði, jafnvel þótt 
það kosti útgjöld af hálfu rikissjóðs og 
bankanna.

f sambandi við unimæli hv. 3. þm. 
Reykv. (JJ?) vil jeg láta þess getið, að 
jeg er honum sammála uin það, að 
hættulegt sje, að gengið hækki snögg- 
lega. Er aðalatriðið það, að stöðva geng- 
ið, en láta það svo hækka á mörgum ár- 
uni, þegar haganlegast þykir.

Aðrar leiðir hafa líka verið nefndar 
til að stöðva gengið, t. d. kröfur Lands- 
hankans um innflutningshóft. Er auð- 
vitað, að með því fæst meiri munur inn- 
flutnings og útflutnings en ella, ef skyn-

samlega er með farið. En þá hygg jeg 
að skynsamlegast væri að banna inn- 
flutning einhverra vissra vörutegunda. 
Mætli t. d. nefna, ef stjórnin vildi skipa 
tóbakskaupmanninum að flytja ekki inn 
meira tóbak, eða þá skipa vínkaupmann- 
inum að kaupa ekkert, nema ef þess 
væri krafist. petta ætti að geta bætt 
verslunarjöfnuðinn, og þessa pilta ætti 
stjórninni að vera innan handar að ráða 
við.

Mönnum hefir orðið tíðrætt hjer um 
margskonar lögmál, og skal jeg ekki fara 
út í neinar lögmálsþrætur. En eitt lög- 
mál þekki jeg þó, og það er það, að sje 
um margar skuldir að ræða, sem falln- 
ar eru í gjalddaga, þá minkar lánstraust 
skuldunauts. Ætti því að vera ljóst, að 
það muni ekki bæta lánstraust landsins, 
ef um 6 miljónir af lausum skuldum, 
föllnum í gjalddaga, eru að þvælast á 
markaðinum. Verða háttv. þm. að gæta 
þess, að hjer er ekki um nýja skulda- 
stofnun að ræða, heldur um hagræðing 
á skuld, svo að hún komi ekki jafn- 
þungt niður. Sýnist sjálfsagt og hættu- 
laust, að stjórnin hjálpi bönkunum, ef 
þeir eru ekki einfærir uni það, að festa 
gengið. Er því nauðsyn á, að stjórnin 
hafi heimild þessa, og hefði hún fyr 
legið fyrir, þá mundi hafa verið farið 
eftir ráðum okkar fulltrúaráðsmann- 
anna, sem álitum, að það væri vilji Al- 
þingis að hafa taumhald á gengismis- 
muninum.

Annars er einkennilegt, hversu kalt 
andar altaf í garð Islandsbanka. Er það 
broslegt, að jeg skuli altaf þurfa að 
halda uppi svörum fyrir stofnun þessa, 
sem jeg hefi í raun og veru verið á 
móti frá byrjun. En jeg vil ekki gera 
stofnuninni rangt til, og síst þegar það 
hefir tjón í för með sjer fyrir alt landið,
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því svo eru atvinnuvegir landsins fljett- 
aðir orðnir við alla starfsemi bank- 
anna, að tjón þeirra verður þjóðartjón. 
Er sök fslandsbanka hjer engin önnur 
en sú, ef sök skyldi kalla, að bankinn 
starfar með útlendu f je, sem þó er ódýr- 
ara en nokkurt annað fje, sem við nú 
höfum völ á frá öðrum löndum, en 
sækjumst þó eftir. Ber og enn þess að 
gæta, að nú er bankinn algerlega kom- 
inn undir innlenda stjórn, og hvilir því 
á ábyrgð stjórnarinnar og er orðinn al- 
gerlega innlend stofnun.

Vil jeg gera athugasemd þessa, því 
að jeg veit, að úlfaþytur sá, er staðið 
hefir um bankann, er til bölvunar. Vil 
jeg láta sjá, að jeg þori að ganga á móti 
röngu máli með rjettum rökum..

Mjer kom það dálítið á óvart^ að hv. 
meðflm. minn (JakM) efaðist um það, 
að frv. þetta yrði samþykt. Enginn hlut- 
ur er sjálfsagðari en að það verði sam- 
þykt. Bjóst jeg við, að stjórnin mundi 
þiggja heimildina feginshendi, enda 
reynslan sú.

Hefi jeg ekki fyr lagt til þessara mála 
á þingi nú, enda sat illa á mjer, eftir 
vottorðið frá þeim liæstvirta. En því 
treysti jeg nú, að hv. þm. láti frv. ná 
samþykki. Vil jeg að síðustu geta þess, 
að ekki er nema eðlilegt að hv. 1. þm. 
Skagf. (MG) vilji sjá skýrslu hagstof- 
unnar, enda má frv. vel bíða þess tíma.

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

atkv. og til fjárhagsnefndar með 17 
shlj. atkv.

A 55. fundi í Nd., miðvikudaginn 2. 
inaí, var frv. tekið til 2. u m r.

Forseti tók málið af dagskrá.

A 58. fundi í Nd., laugardaginn 5. 
maí, var frv. aftur tekið til 2. u m r. 
(A. 31, n. 359).

Frsm. (Magnús Guðmundsson): Á 
öndverðu þinginu kom fram frv. uin 
heimild til gjaldeyrislántöku, og var því 
visað til fjhn. Nefndin skilaði áliti sínu, 
sem prentað er á þskj. 359. Hún lítur 
svo á, að stjórnin hafi fulla heimild til 
lántöku í lögum nr. 76, frá 27. júní 1921, 
og þess vegna þurfi ekki að samþykkja 
ný Iög um þetta. pessi heimild er ekki 
tímabundin, að öðru leyti en því, að hún 
gildir á meðan fjárkreppan varir; og 
hún stendur vissulega enn þá. pó að 
nefndin líti svona á, þá er hún hvorki 
að skylda stjórnina nje hvetja hana til 
lántöku. En meiri hl. nefndarinnar legg- 
ur það í vald stjórninni, og telur, að 
shk lántaka skuli aðeins gerð í itrustu 
nauðsyn og þeim eina tilgangi, að halda 
jafnvægi á gengi íslensku krónunnar. 
pó þannig, að ekki verði farið yfir 4 
milj. kr.; og í öðru lagi er, samkvæmt 
nál., sett það skilyrði, að fyrirfram sje 
það trygt, að ekkert af lánsfjenu verði 
eyðslufje ríkissjóðs. Eins og nefndarálit- 
ið her með sjer, þykir nefndinni mestu 
varða, að gengi hinnar ísl. krónu sje 
stöðugt, og að sem allra minstar sveifl- 
ur sjeu á því. Lágt gengi á krónunni er 
að vísu slæmt, og það verður að stefna 
að því, að færa það í lag með gætni og 
ýta því hægt upp á við. Sjerstaklega 
verður að varast stórar sveiflur, t. d. 
eins og þá gengisröskun, sem kom um 
síðastliðin áramót. Slíkar sveiflur álít- 
ur nefndin skaðlegar, hvort heldur þær 
leiða til bráðrar hækkunar eða lækkun- 
ar genginu.

l’m till. þá til þál., sem kom fram 
snemma á þinginu, um verðgildi isl.
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krónu, er þess að geta f. h. fjlin., að ef 
hin rökst. dagskrá, sem nefndin nú ber 
fram, verður samþ., mun nefndin ekki 
afgreiða þessa till. frá sjer sjerstaklega, 
því að af nál. sjest, að nefndin lítur 
svo á, að það sje ein af höfuðskyldum 
stjórnar og bankanna, að hafa gætur á 
genginu á þann hátt, sem jeg hefi tek- 
ið fram. pað, að till.þessi er komin fram, 
mætti kannske skoða sem vantraust á 
stjórninni, en þar sem hún er koniin 
fram frá þm., sem studdu stjórnina til 
valda, ber víst ekki að líta svo á þetta 
mál.

Niðurstaða nefndarinnar er þvi á 
þessa leið: Að stjórnin megi nota þá 
heimild, sem hún hefir í lögum frá 1921, 
til gjaldeyrislántöku, ef brýn nauðsyn 
krefur; og í öðru lagi þarf það að vera 
trygt, að lánið komi að gagni. í þriðja 
lagi setur nefndin það beina skilyrði, 
að ekkert af láninu verði haft að eyðslu- 
fje rikissjóðs. Stjórnin hefir látið i ljós, 
að sjer þætti eins líklegt, að heimildin 
yrði ekki notuð. í sambandi við þetta 
ber nefndin fram í þessu máli till. til 
rökstuddrar dagskrár, sein hún ráðlegg- 
ur deildinni að samþykkja.

Jakob Möller. Ástæðan til þess, að jeg 
hefi skrifað undir nefndarálitið „með 
fyrirvara", er sú, að hjer er í raun og 
veru um svo óvenjulega meðferð máls 
að ræða. Ef dagskrártill. nær fram að 
ganga, þá er frv. að efninu til samþykt, 
þó að það sje formlega felt. Stjórninni 
cr þá ætluð heimild til að taka gjald- 
eyrislán. I nál. er lögð áhersla á, að 
stjórnin geri ráðstafanir til að stöðva 
gengi krónunnar og hækka það; og bv. 
frsm. (MG) befir einnig árjettað það 
mjög ákveðið í framsögu sinni. Komi 
fram sterkar líkur fyrir því, að gengið

talli, þá befir stjórnin þvi beimild og 
skyldu til að taka gjaldeyrislán það, sem 
i frv. var farið fram á heimild til. pví 
get jeg vel sætt mig við þessa meðferð
á málinu.

Jón Baldvinsson: Jeg lít svo á, að ef 
dagskráin verður samþykt, þá sje aðal- 
efni till. minnar, um verðgildi íslenskr- 
ar krónu, líka samþ. pess vegna skilst 
mjcr að hv. frsm. (MG) geti ekki sagt, 
að hún sje fram komin af tortrygni eða 
vantrausti í garð stjórnarinnar, þvi að 
nefndin viðurkennir það sama og í 
minni till. felst; hún álítur það skyldu 
•tjórnarinnar að sjá um að gengi krón- 
unnar sje í góðu lagi. Annars finst mjer 
undarlegt, að þingið skuli gefa út svona 
lögskýringu á lánsheimildarlögunum; 
og einkennilegt að hafa í lögum svo 
langvarandi heimild, sem stjórnin geti 
gripið til, þegar henni sýndist. Eðlilegra 
væri, að þingið samþ. heimildina i hvert 
skifti, heldur en að láta hana standa á 
lögum til fleiri ára.

Atvinnumálaráðherra (KIJ); Jeg hefi 
litlu við að bæta álit nefndarinnar og 
ræðu hv. frsm. (MG). Stjórnin mætti 
á fundi hjá fjhn., og er rjett frá því 
skýrt í nál.

Háttv. 2. þm. Reykv. (JB) ljet í ljós, 
að ef dagskráin yrði samþ., þá væri við- 
urkent og fullnægt því, sem hann hjeldi 
fram, að stjórninni væri heimilað að 
taka gengislán. pað álít jeg líka; það er 
vitanlegt, að stjórnin á að gera það sem 
hún getur til þess að halda uppi gengi 
krónunnar. Og jeg er samþykkur hv. 
frsm. (MG) um, að rnestu varði, að 
gengið sje í jafnvægi.

Stjórnin lítur svo á, að hún hafi lán- 
tökuheimild samkvæmt því, sem getið
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er uin í dagskrártill. nefndarinnar, og 
það er því hvatning til hennar um, að 
taka lánið því aðeins, að heniíi þyki brýn 
ástæða til þess, og þá með þeim tak- 
niörkunuin og skilyrðuni, sem dagskrá- 
in getur um.

ATKVGR.
Rökstudda dagskráin á þskj. 359, frá 

fjlin., samþ. með 15 : 1 atkv.

7- Lærði skólinn-

Á 21. fundi í Nd., föstudaginn 16. 
niars, var útbýtt

Frumvarpi til laga um lærða skól- 
ann í Reykjavík (þmfrv., A. 134).

A 23., 25. og 29. fundi í Nd„ dagana 
19., 21. og 26. mars, var frv. tekið til 
1. u m r.

Forseti tók málið af dagskrá.

A 30. fundi í Nd., þriðjudaginn 27. 
niars, var frv. enn tekið til 1. u m r.

Flm. (Bjarni Jónsson): Jeg vildi 
óska, að mjer væri gefinn sá máttur 
mælskunnar, að jeg gæti farið með eitt 
ljelegt skólafyrirkomulag eins og hv. 
þni. Ijeku færilúsina áðan, er þeir töl- 
uðu hana dauða.

Jeg get ekki komist hjá því, að byrja 
ræðu mína með því að minnast á skóla- 
málið yfir höfuð með nokkrum orðum. 
pað hefir komið til álita, að menn sæju 
um fræðslu barna sinna til gagnfræða- 
skólaaldurs, en þó ekki náð fram að 
ganga, og því lendir á ríkissjóði að 
verja til þessa um hálfri miljón króna

árlega að óþörfu. par á ofan verður 
svo að bæta því, sem skynsamlegast er 
að ofan á komi, gagnfræðaskólunum. 
Hefi jeg hugsað injer þá í hverri sýslu, 
kostaða að % úr ríkissjóði, en að % af 
sýslununi sjálfum. 1 þessu efni skulu 
allar sýslur jafnrjettháar. Reykjavík og 
Akureyri skulu líka kosta sína gagn- 
fræðaskóla að %. Gagnfræðaskólarnir 
skulu standa 3 vetur og veita undir- 
stöðuþekkingu í öllum algengum nánis- 
greinuni, svo sem íslensku, reikningi, 
sögu íslands, landafræði, eðlisfræði, eðl- 
isvísinduni og íþróttum bæði til gagns 
og gamans. pá væri fengin sú undir- 
stöðumentun, sem hver maður, er ekki 
tekur annað fyrir, á að geta látið sjer 
nægja; en toppurinn yrði svo kennara- 
skólinn.

par þarf að breyta svo til, að gagn- 
fræðapróf yrði inntökuskilyrði, svo 
liann gæti verið eins og til hefir verið 
ætlast, reglulegur kennaraskóli, en ekki 
um leið gagnfræðaskóli, eins og nú á 
sjer stað um hann.

par yrði þá aðallega kendar ýmsar 
greinir kenslufræðinnar, svo sem upp- 
eldisfræðin og undstöðufræðigrein henn- 
ar, sálarfræðin, sem er nauðsynlegt 
þekkingaratriði öllum barnakennurum 
og öðrum, sem við kenslu fást. Ætlast 
jeg til, að það verði traust undirstöðu- 
þekking í þessum greinum, sem hjer 
yrði veitt, en ekki til nasasjónar einn- 
ar, eins og tíðkast hefir, og auk þessa 
fengi þessi skóli lengri tíma til að búa 
menn undir kenarastöðurnar og æfa þá 
í kensluaðferðum. Enn fremur koma 
lijer til, ofan við gagnfræðaskólana, 
allir aðrir skólar, svo sem verslunar- 
sjómanna- vjelfræða- og iðnaðarskólar. 
pessi grein fræðslumálanna í landinu 
á að vera ein heild út af fyrir sig, með
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því höfuðmarkmiði að veita mönnum 
staðgóða undirstöðumentun í hagnýtum 
fræðum, til þess að verða að nýtuni 
borgitrum í þjóðfjelaginui

pá er hin grein fræðslumálanna, sem 
hyrjar með lærða skólanum og endar á 
háskólanum og á að.vera algerlega að- 
skilin og sjerstæð. pað er aðalatriðið, 
að þessum tveilnur greinum sje ekki 
blandað saman; þar eð lærðir menn 
þurfa að fá aðra og enn betri undir- 
stöðu þegar i byrjim, og þarf því að 
kenna þeim betur frá upphafi en þeim, 
sem ekki fara þann veg. petta er því 
aðal-áhersluatriðið hjá mjer, að Iærði 
skólinn verði skilinn frá gagnfræða- 
skólanum.

Jeg tók það fram um daginn, (í ræðu 
minni uin Akureyrarskólann) að höf- 
uðástæðan — þegar kensluaðferðirnar 
væru undanskildar — Væri sú, að skól- 
inn yrði gildra til að búa til lærða ör- 
eiga í landinu, með því fyrirkomulagi, 
sem nú er. Ef skólinn væri í lagi, mundu 
færri leggja á lærða veginn. pað yrðu 
ekki aðrir til þess en þeir, sem fúsir 
væru til að fórna sjálfum sjer, fyrir hug- 
sjónir eða málefni, sem vildu lifa við 
sult og seyru og vanþakklæti, sem er 
hlutskifti slíkra manna. pað mundu 
færri verða til þessa, ef ekki værí þessi 
skólagildra. Gæti jeg vel trúað því, að 
innan fárra ára yrðu þeir svo fáir, að 
fremur mætti óttast hörgul á lærðuin 
mönnum í framtíðinni.

pað er því meginregla þetta, að það 
má ekki kenna lærðaskólanemendum 
á sama hátt og kent er í gagnfræða- 
skóla. pað verður þegar frá byrjun að 
velja þeim, sem ætla sjer að verða að 
lærðum mönnum, erfið viðfangsefni 
og krefjast af þeim, að þeir skilji til 
hlítar alt það, er lýtur að náminu, og

Alþt. 1923, C. (35. löggjafarþing).

venja þá við það erfiði, sem þessu er 
samfara.

petta er aðalefni þcssa frv., sem hjer 
hefir áður (í fyrra) komið fram í háttv. 
deild, og sem þáverandi mentaskóla- 
nefnd gerði ýmsar breytingar við og 
jeg nú hefi tekið upp í þetta frv. pað 
er þvi ekki neitt sjcrlega nýstárlegt við 
þetta frv., að undanteknum ef til vill 
fáeinum nýyrðum, sem jeg hefi tekið 
upp i það. Nú tel jeg máli voru alls 
ekki stefnt í neitt óefni, þótt notuð væru 
hin gömlu orðin, en jeg vildi ekki láta 
þetta frv. svo frá mjer fara, að gömlu 
orðunum væri eigi slept.

Svo er til æflast með þessu frv., að 
skólinn verði 6 ára lærður skóli, eins 
og hann var áður. Kensla í kristnum 
fræðum er ætlast til að feld verði nið- 
ur, sem óþörf námsgrein i þessum skóla, 
enda er þannig löguð kensla, frá sjón- 
armiði trúaðra manna, fremur til spill- 
is trúmálunum en hitt. Mjer er þetta 
ekki trúaratriði; lít hvorki á það sem 
trúaður eða vantrúaður maður; það 
var aðeins til þess að fá meiri tíma 
til annara hluta þarfari, sem þetta var 
felt burtu. pannig er og dönskukenslan 
feld niður og Iátin víkja fyrir höfuð- 
námsgreinum skólans, íslensku og lat- 
ínu. Jeg tek það fram, um gömlu mál- 
in, að jeg get ekki fallist á, að þau sjeu 
miklu betri sem grundvallaratriði og 
undirstaða til æðri mentunar en t. d. 
náttúruvísindi og stærðfræði. En jeg 
hefi aldrei gerst svo djarfur að leggja 
til, að um þetta yrði skift, þar eð jeg 
vissi, að ef ætti að fara að kenna þessi 
fræði svo í lagi væri, yrði það svo miklu 
dýrara, að fje fengist alls ekki til þess, 
þó þess væri farið á leit. pvi þessi grund- 
vallaratriði verður að kenna miklu vand- 
legar en hjer hefir áður þekst. Latnesk

38
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fræði eru á hinn bóginn ævagömul og 
mál þetta hefir verið kent hjer öldum 
saman, og því mörgum til að dreifa, 
sem kunna og færir eru til að takast á 
hendur kensluna. 1 hinuin fræðunum, 
náttúrufræði og stærðfræði, eru varla til 
hjer nógu margir menn, sem færir eru 
um að taka að sjer grundvallarkenslu 
í þeim greinum og auk þessa þarf að 
afla dýrra tækja, til tilrauna og æfinga 
í þessum greinum; enda ekki vist, hverj- 
ir við taka, þegar þeir eru fallnir frá, 
sem nú eru uppi fræðimenn í þessum 
greinum. pví þori jeg ekki að leggja til, 
að eðlisvísindin verði gerð að grund- 
vallarnámsgreinum skólans, en mundi 
kjósa, að langtum meiri kröfur yrðu 
gerðar í íslenskum fræðum, svo að nálg- 
aðist það, sem heimtað er til meistara- 
prófs. Fengju menn þar hæfilegra við- 
fangsefni og meiri þekking á fortíð og 
framtíð þjóðar vorrar.

Námsgreinir þær, sem jeg hefi nefnt 
eðlisvisindi, eru hinar sömu og áður 
hafa kendar verið, og legg jeg ekki 
áherslu á þetta atriði; hefi skift um 
nöfnin meira mjer til gamans. Hitt legg 
jeg áherslu á, að þessar tvær tungur, ís- 
lenska og latneska, verði kendar veru- 
lega vel og að skólinn verði óskiftur 6 
ára lærður skóli.

Viðtökuskilyrði hvað aldur snertir 
set jeg lík því sem eru, 12 ár; en sje 
ekki ástæðu til að setja efri aldurstak- 
mörkin. Skil jeg ekki að það þurfi að 
verða að meini, þótt eldri menn væru. 
Eiga menn að hafa jafnan rjett til náms, 
þótt fullorðnir sjeu; eða hví skildi ekki 
fertugur eða fimtugur maður mega 
stunda nám, ef hann vildi.

pá kemur að breytinguin viðtöku- 
skilyrðanna frá þvi sem nú eru þau; þar 
hefi jeg gert það að skilyrði, að latína

hafi verið lesin og auk þess gerður stíll. 
Hafði jeg í huga sem svaraði 100 bls.'í 
Caesar eða öðrum ljettari sagnahöfund- 
um; ætti það að vera nægilegt til þess 
að vigja mann á hina lærðu braut og 
hæfilegur prófsteinn, hvort hann væri 
hæfur til þessa eða ekki.

Viðvíkjandi dönskunni, þá hcfi jeg 
gert hana að inntökuskilyrði, eða eitt- 
hvcrt annað Norðurlandamálanna, svo 
að nemandi gæti notað bækur á þeim 
málum eða skildi þær. Jeg hef ætlað 
kennurum skólans frjálsari hendur en 
milliþingafrv. gerði ráð fyrir. Skóla- 
ráðið tel jeg vera skólaóráð. Er sjálf- 
sagt, að vfirumráð skólans sjeu i hönd- 
um kenslumálaráðuneytisins.

Jeg vildi biðja nefnd þá, sem fær 
þetta frv. til meðferðar, að athuga, að 
jeg hefi í ógáti kveðið svo á, að laun 
kennara skuli ákveðin i launalögum og 
veit jeg að það mun þá fært til betri 
vegar.

Eitt atriði þessa frv. er enn ótalið, sem 
jeg ætla að minnast á. pað er ekki ein- 
hlítt, að þeir, sem vilja gerast kennarar, 
hafi nægilega þekkingu í þeim f ræðigrein- 
um, sem á að kenna, heldur verða þeir 
einnig að hafa þá skapshöfn, sem nauð- 
synleg er hverjum þeim, sem við þau 
störf fæst. pað er alkunna, að menn geta 
verið fræðimenn góðir, þótt þá vanti 
algerlega hæfileika til að umgangast 
ungmenni eða nemendur. pví held jeg 
rjett að hafa eins árs reynslutíma fyr- 
ir kennara, áður en þeim er veittur 
starfinn.

Jeg geri ráð fyrir, að nái frv. þetta 
samþykki þingsins til að verða að lög- 
um, ættu lögin að geta komið til fram- 
kvæmda á næsta vori. Veit jeg, að til 
þessa munu háttv. þm. klífa þrítugan 
hamarinn. par sem aðsókn að skóla
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þeim, sem nú er, er að sliga ríkissjóð. 
Hvað segja háttv. þm. um það, að um 
70 nemendur ganga inn í skólann á 
þessu vori? Hvort mundi hjer engrar 
breytingar vera þörf ? pað eru því fult 
eins alvarleg athugunarefni, að taka 
kenslumálin til athugunar, eins og að 
vera bollaleggja um það, hvort hægt 
muni að skera einn sýslumann á háls, 
eða ekki!

Vænti jeg að frv. þetta fái greiðlega 
að ganga til 2. umr. og að því verði 
vísað til mentamálanefndar.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 21 shlj. 

atkv. og til mentamálanefndar með 17 
shlj. atkv.

A 59. fundi í Nd., mánudaginn 7. 
maí, var frv. tekið til 2. u m r. (A. 
134, n. 469 og 589).

Frsm. minni hl. (Gunnar Sigurðs-
ron): Jeg get strax viðurkent það, og 
enda látið það áður i ljós, að jeg hefði 
helst kosið, að mál þetta hefði dagað 
uppi í nefndinni. Eins og nál. minni' 
hlutans ber með sjer, þá erum vjer því 
algerlega mótfallnir, að frv. nái fram 
að ganga, og ber margt til þess.

Fyrst og fremst er oss ljóst, að alt 
hringl í skólalöggjöfinni sje mjög 
óheppilegt og ekki hvað síst, þegar um 
skóla sem þennan er að ræða. Breyt- 
ingin, sem á honum var gerð 1905, var 
bygð á óánægju nemenda og kennara 
með fyrirkomulag hans. peir fundu, að 
það var úrelt orðið og að samræma 
þurfti það við kröfur hins nýja tíma. 
Málið var rætt ítarlega á þingi og er 
fróðlegt að heyra álit margra menta-

og fræðimanna um málið. T. d. segir 
prófessor Valtýr Guðmundsson í um- 
ræðum um kenslu í lærða skólan- 
um árið 1903: „Forntungnanámið hefir 
legið nógu lengi sem mara yfir oss. 
Við höfum lifað nógu lengi í fornöld- 
inni, grískan og fornfræðin hafa set- 
ið nógu lengi í fyrirrúmi fyrir því, sem 
nauðsynlegt hefir verið fyrir lífið; af 
því höfum við orðið svo ópraktiskir, 
en aukin kensla í náttúruvísindum 
mundi gcra menn hetur liæfa til að 
ganga út í baráttu lífsins en þá, sem alt 
af lifa í fornöldinni.“ Hallgrímur Sveins- 
son biskup segir meðal annars: „Lífið 
heimtar meiri praktiska þekkingu og 
til þess að fá hana, verður gríska og 
latína að rýina.“

Jeg vil sjerstaklega brýna það fyrir 
mönnum, hvað öll skilyrði eru breytt 
nú, frá því er latínan var aðalnáms- 
greinin í skóla. pá mátti hann nær 
eingöngu teljast undirbúningsskóli fyr- 
ir presta, en þá voru flest visindarit 
og guðfræðirit á latneskri tungu. En á 
siðari tímum hefir þetta tekið stórvægi- 
legum breytinguin. Vísindagreinunum 
hefir fjölgað og farið mjög fram, svo 
sem t. d. er um náttúruvísindi, og við 
aukna viðkynningu þjóðanna og hrað- 
ari og betri samgöngur hafa menn sjeð, 
að gömlu málin verða að þoka fyrir hin- 
um nýju, lifandi málunum. Nú eru þann- 
ig sárafáar kenslubækur á latínu, í stað 
þess að áður voru þær það flestar, og 
menn eru ekki lengur bundnir við að 
semja doktorsritgerðir sínar á því máli, 
svo sem venjan var fyrrum. pannig 
mætti lengi telja. Stórt atriði er það í 
þessu máli, að okkar skólafyrirkomulag 
er sniðið eftir og í samræmi við það 
skólafyrirkomulag, sem nú er um öll 
Norðurlönd. Um tvískifting skólans í



599 Lagafriímvörp afgr. með rökst. dagskrá.
Lierði skólinn.

600

mála- og náttúrufræðisdeild skal jeg 
ekki vera fjölorður. Slík skifting við- 
gengst alstaðar á Norðurlöndum og þyk- 
ir hafa reynst vel, enda er hún eðlileg 
og sjálfsögð, þar sem vitanlega eru alt- 
af sumir nemendur, sem sjerstaklega 
lnieigjast að niálum, og aðrir að stærð- 
fræði og náttúrufræði. Er þá tviskifting- 
in sýnilega hagræði fyrir þá.

pá liafa alloft hevrst raddir um það, 
að stúdentar, sem lært hafa undir nýja 
fyrirkomulaginu, væru ver þroskaðir, 
en þeir sem áður voru. Jeg leyfi mjer 
nú að efast um að svo sje, þó stúdent- 
ar sjeu nú yfirleitt yngri en áður voru 
þeir. Jeg get fúslega viðurkent, að lat- 
ina hafi þroskavænleg áhrif á nemend- 
ur, en svo er um fleira nám, t. d. ís- 
lensku og stærðfræði. íslenska er, frá 
málfræðilegu sjónarmiði sjeð, ekki ljett- 
ari en latinan og vel til þess fallin að 
þroska og skýra hugsunina, Og kynlega 
kemur það manni fyrir sjónir, að þeir 
menn, sem hæst láta um allar þjóðem- 
iskröfur, skuli taka Livius fram yfir 
Snorra. Jeg er ekki að gera latinunni 
neitt lágt undir höfði, en til eru menn, 
sem við að nema hana hafa orðið að 
andlegum öfugsnáðum, ef svo mætti að 
orði komast; þeir hafa snúið sjer frá 
því, sem nauðsynlegt var fyrir lífið, og 
orðið fyrir vikið harla snauðir að hag- 
nýtri þekkingu.

pá ’ vildi jeg miiina á það, hversu 
óheppilegt það væri að fara að hafa 
latinu sem inntökuskilyrði. pað er engin 
ástæða til að gera hana að nokkurskon- 
ar grýlu á nemendur, sem fæli þá frá 
skólanum, enda hæpið að nú sje völ 
jafngóðra latínukennara og áður. Jeg 
var í skólanum á tímamótunum, og get 
sagt það, að ekki munaði ýkja miklu 
á latinukunnáttu yngri og eldri stúd-

enta, enda flestir lagt latínuna á hilluna 
áð skólaverunni lokinni. Og það getur 
ekki haft góð áhrif á óþroskaða ung- 
linga, að hinda þá við latinunám, jafn- 
örðugt og það er; virðist öllu heppilegra, 
að þeir fái fyrst einhverja nasasjón af 
þeirri almennu undirbúningsmentun, 
sem er betur í liæfi við þroska þeirra.

Að lokum teljum vjer ekki til fulln- 
ustu enn lokið undirbúningi mentamála 
vorra, en stjórnin mun hins vegar hafa 
í liuga að taka þau til yfirvegunar svo 
fljótt sem auðið er. pað sýnist því litil 
óstæða til þess að fara nú að taka þenn- 
an eina skóla fyrir. Fyrir þessar sakir 
allar höfum vjer lagt til, að frv. verði 
afgreitt með rökstuddri dagskrá.

Bjarni Jónsson: pað er svo að sjá sem 
liv. þm. sjeu æði óspakir orðnir og farn- 
ir að slá slöku við þingstörfin, þegar 
framsögumenn í málunum, auk held- 
ur aðra þm., vantar á fundi. Jeg er þó 
svo heppinn að geta verið viðstaddur 
umræðurnar og hleyp þvi í skörðin fyr- 
ir liv. frsm. meiri hlutans (SSt). Vil 
jeg þá byrja mál nútt með því að þakka 
hv. 1. þm. Rang. (GunnS) fyrir hans 
ágætu ræðu og dást að hans miklu og 
ítarlegu þekkingu á skólamálum! pað 
kom fram í ræðu hans, að breytingin, 
sem á varð skólanum 1905, hefði ver- 
ið sprottin af óánægju kennara og nem- 
enda með þáverandi fyrirkomulag. En 
þetta er ekki rjett, og engin slík óánægja 
átti sjer stað. En Jón Jaeobson hjelt 
ræðu á þingi 1893 á móti latínunámi, 
svo sem var mikill siður orðinn, og þar 
sem bæði Norðmenn og Danir höfðu þá 
skemt sína skóla á sama hátt, þá þurft- 
um vjer íslendingar auðvitað að herma 
það eftir eins og fylgispöku lömbin. En 
nú er það sannfæring manna á Norð-
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urlöndum, að breytingin á skólunum 
hafi verið til ills eins, og munu áður 
en langt um líður færa þá í þeirra fyrra 
horf. J?á skírskotaði hv. þm. (GunnS) 
til ræðu eftir próf. Valtý Guðmunds- 
son, er hann talar um, að vjer sjeum 
ekki eins hagsýnir eða „praktiskir" 
(hann sagði það víst á grísku) eins og 
aðrar þjóðir, og lifðum mest í fornöld- 
inni. Virtist sem hann kendi það of 
miklu latínunámi. En þar er því að 
svara, að vjer Islendingar höfum ekki 
verið einir um það, að hafa hugann við 
fornöldina, og er skemst frá því að segja, 
að ekki hafa pjóðverjar sýnt sig öðrum 
þjóðum ófærari að standast strauminn 
í lífsbaráttunni, nje heldur hafa þeir 
á stríðstímum lifað í tómum fornald- 
ardraumum, og er þó mikil stund lögð 
á grísku og latínu í skólum þeirra. Ætti 
þá latinan ekki að hafa skemt svo mjög 
fyrir þeim. J?að mun sannast, að þetta 
eru gömul, dönsk slagorð, margtuggin 
og úrelt. Sama er um það að segja, er 
Hallgrimur hiskup Sveinsson telur lat- 
inu og grísku eiga að rýma fyrir 
„praktiskunni“! Má það kynlegt vera, 
ef þeir eru að öðru jöfnu hagsýnni, sem 
ekki kunna að hugsa rjett, en þeir, sem 
það hefir verið kent.

Jeg hefi heldur ekki orðið var við það, 
að hinir yngri menn væru yfirleitt hag- 
sýnni en þeir eldri. Jeg býst við það sje 
upp og niður um hvorutveggju, og munu 
menn geta sannfærst um það, þó ekki 
væri með öðru en því, að svipast dálít- 
ið um á þingbekkjnnum.

Hv. þm. (GunnS) talaði mikið um 
það, að gott væri að kunna meira í nátt- 
úrufræði og kenna þau fræði meira 
en áður var. petta er alveg rjett og væri 
mjög æskilegt. En hver leggur fram 
fje til þess að gera slíka kensln svo úr

garði, að hún komi að nægum notum 
og geri sama gagn að sínu leyti og hægt 
er að fá á annan hátt? pví það er vit- 
anlega gagnslítið, að sitja inni í ofn- 
heitu herbergi einn vikudag og lesa 
grasafræði í bók, eða læra efnafræði- 
setningar utan að, ef ekki fylgir sú sjálfs- 
raun og sjálfssjón, sem nauðsynleg er 
og óhjákvæmileg. Annars mun ekki vera 
meiri náttúrufræðikensla nú í skólanum 
en áður var, að minsta kosti er hún ekki 
crðin nein aðalgrein í skólanum. Og það 
er einmitt það hættulega fyrir skólann 
og þroska nemenda, að engin þunga- 
miðja, engin aðalnámsgrein er nú til, 
síðan latínan fór. En hún var slík þunga- 
miðja námsins, og því er rjett að taka 
hana upp aftur, ásamt íslensku, sem að- 
alnámsgrein, enda margra mannsaldra 
kenslureynsla í henni, auk þess sem eng- 
an aukakostnað þarf þá að hafa, eins og 
mundi verða t. d. með náttúrufræðinni, 
þar sem það er alveg undir högg að 
sækja, hvort tilraunir með hana yrðu að 
gagni eða aðeins kák og fálm. Annars 
er það einn megingalli skólans, að náms- 
greinarnar þar eru of margar. Hv. frsm. 
minni hl. (GunnS) var að tala um 
það, að með latínunni væri nemendum 
íþyngt um of. Já, — þarna kemur það, 
þarna er því rjett lýst, nýtískuuppeld- 
inu. Alt á að mylja niður i menn, eins 
og í fugla, alt á að tyggja i þá, ekkert 
mega þeir gera sjálfir, ekkert reyna á 
eigin krafta eða auka skilningsgleði 
sjálfra sín.

Hv. þm. (GunnS) var einnig að tala 
um það, að jeg hefði viljað afnema 
stærðfræðideildina. Jeg þarf ekki að 
svara slíku; allir, sem lesið hafa frv. 
mitt, vita, að þar var þvert á móti skýrt 
og greinilega gert ráð fyrir þessari deild, 
bæði í 2. og 3. gr.

>ts -Tgn rull’fa&’V&r&Vriía í
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pá ætla jeg loks aðeins að minnast á 
það, sem hann sagði, að latínan ætti að 
vera grýla á þá, sem ætluðu að ganga 
inn í skólann. Jeg veit ekki. pað má vera, 
að slíkt fæli einhverja frá. En jeg held, 
að undir flestum kringumstæðum sje 
lítil eftirsjá að þeim, það eru þá annað- 
hvort menn, sem ekki vilja mikið á sig 
leggja, eða þá ekki svo gáfum búnir, að 
þeir geti átt við þetta. Og það er betra 
að hafa fáa nemendur og góða en marga 
og ljelega, þó auðvitað saki ekki að hafa 
þá marga, ef þeir eru jafnframt góðir. 
1 þessu sambandi vil jeg líka vekja at- 
hygli á því gildi, sem heimiliskenslan 
undir skóla hefir haft og mun hafa. 
J?að eru ekki litlar eða ómerkar menn- 
ingarstöðvar, t. d. prestsetrin, þar sem 
2—10 unglingar voru í senn að læra und- 
ir skóla. Að þessu var beinn menningar- 
legur gróði fyrir sveitirnar, og væri óbæt- 
andi, ef það legðist niður. Annars sje 
jeg nú, að hv. frsm. meiri hl. (SSt) er 
sjálfur kominn, og mun hann þá taka við 
og sýna betur fram á nauðsyn þessa 
máls en jeg hefi gert.

Frsm. meiri hl. (Sigurður Stefáns- 
son): Af óviðráðanlegum og óvæntum 
atvikum gat jeg ekki komið á rjettum 
tima, og bið afsökunar á því, um leið 
og jeg leyfi mjer að snúa mjer að mál- 
inu sjálfu. Mál þetta er ekki nýr gestur, 
en jeg þarf ekki að rekja sögu þess. peir 
eru rnargir, sem álíta, að spor hafi verið 
stigið aftur á bak með skólabreyting- 
unni og afnámi lærða skólans i hinni 
gömlu mynd. Reynslan hefir líka sýnt 
þetta. Fjárhagshlið málsins, sem jeg skal 
fyrst snúa mjer að, hefir lika sýnt þetta. 
petta nýja skipulag hefir valdið slíku 
aðstreymi að skólanum, að hann er nú

alvcg að rifna utan af því. Breytingin, 
sem nefndin leggur til, eða meiri hl. 
hennar, mundi hafa mjög mikinn sparn- 
að í för með sjer, svo hundruðum þús- 
unda skifti, bæði í kennarahaldi, sparn- 
aði á byggingarkostnaði.o. fl, pví með 
því áframhaldi, semnnú eniá aðstreymi 
að skólanum, mundi óhjákvæmilegt að 
stækka skólahúsið að mun. En það er 
full ástæða til þess að líta einnig á þetta 
atriði, þar sem svo margar nauðsynja- 
framkvæmdir verða að bíða, einmitt 
vegna fjárskorts.

Vm skólann sjálfan nú mætti kannske 
segja það, að einna mest þörf væri á 
því, að menn mintust þess, sem hinir 
gömlu latínumenn sögðu: ekki margt, en 
mikið. En skólinn fer nú alveg öfuga 
leið, hefir margt, en ekki mikið. Og það 
er þetta, sem á að leðrjettta með skipu- 
lagsbreytingunni. Með henni fæst fast- 
ur miðdepill í námið og meiri festa en 
nú er, og þar með meiri þroski nem- 
endum og meiri árangur skólaverunnar. 
pað má vel vera, að þetta takmarki 
nokkuð aðstreymið að skólanum, og er 
ekki nema gott eitt við því að segja, að 
mörgu leyti, því ýmsir telja nú mjög 
mikið áhyggju- og alvörumál, hvað 
margir ganga þessa braut og hvað auð- 
velt er að ganga hana. En of mikil stúd- 
entaframleiðsla, eða of miklar menta- 
skólagöngur, hafa annarsstaðar skapað 
sjerstaka stjett manna, ef svo mætti 
segja, sem enginn akkur væri í að fá 
fjölmenna hjer, s. s. hinn svonefnda and- 
lega eða lærða öreigalýð. J?að eru menn, 
sem eytt hafa bestu árum æfi sinnar í 
bóknám, en fá ekkert við slíkt að starfa, 
en eru orðnir htt færir til annara starfa, 
eða fráhverfir þeim og flosna svo ein- 
hvern veginn upp.

Jcg er ekki að segja þetta til að áfell-
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ast þessa ólánsmenn, heldur aðeins til 
að benda á dæmið.

Háttv. þm. Dala. (BJ) mintist á hina 
mörgu og merkilegu heimaskóla, sem 
verið hefðu úti um sveitirnar, þar sem 
æskumennirnir lærðu undir skóla. par 
var síst of mikið gert úr menningar- 
gildi þessarar starfsemi, því þar var ekki 
einungis kend latína, heldur allar aðrar 
námsgreinar, sem til skólans heyrðu, þó 
Jatínan væri aðalatriðið. Jeg veit það um 
sjálfan mig, að þó jeg kæmi gamall i 
skóla og ætti erfitt með latinuna fyrst 
í stað, þá hefi jeg ekki haft eins gott af 
neinu öðru námi mínu og því, fyrir líf 
mitt eftir á. Út af því, sem menn hafa 
verið að lasta latínuna hjer, vil jeg líka 
stuttlega minna á það, án þess að lasta 
nokkuð hina nýmóðins mentun, að hin- 
ir gömlu latínumenn gátu þó, þegar 
mentaða erlenda menn bar að garði, tal- 
að við þá um öll efni á þessu máli.

Eg hefi talað um beinan peninga- 
sparnað, en það er einnig annað atriði, 
sem er mikilsvert, og það eru heima- 
vistirnar. Eins og nú er ástatt, er ómögu- 
legt að koma við heimavistum við skól- 
ann, sökum þrengsla. En ef skólanum 
yrði breytt í latínuskóla, eins og frv. fer 
fram á, þá mundi rýmkast svo til, að 
hægt yrði að veita fátækustu piltum ut- 
an af landi heimavist, og eins og nú er 
ástatt hjer í Reykjavik, og húast má við 
að verði áfram, þá mundi verða að þessu 
mikill sparnaður. pað er og á að vera 
markmið hvers skóla, að veita nemend- 
um sem bestan undirbúning undir lífið 
og gera þá hæfari til sjálfsbjörgunar, 
þegar út í það er komið. En engi'n náms- 
grein og ekkert nám þroskar meira og 
eflir anda nemendanna en latinunámið.

Mjer stendur alveg á sama, þótt ein- 
hverjir kalli þetta úreltan hugsunarhátt,

sem ekki komi vel heim við kröfur nú- 
tímans. En kröfur nútíðarinnar og fram- 
tíðarinnar verða þær, að fá sem hæfasta 
og best mentaða stúdenta, og besta ráð- 
ið til þess er að auka latínukensluna.

Með þessu frv. er þó ekki farið eins 
langt og áður var viðvíkjandi forn- 
tungnanáminu. Aður var gríska kend í 
latínuskólanum, en hjer er henni alveg 
slept. Gæti jeg vel gengið inn á að kend 
yrðu undirstöðuatriði í grískri tungu við 
skólann, en þar sem hún er nú kend við 
háskólann, er þó minni þörf á því. Og 
á þessari fornmenta-fjandskapar-öld, 
nmn gagnslaust að fara fram á það, og 
mun eg ekki gera það nú, heldur aðeins 
leggja til, að latínutímunum verði fjölg- 
að.

Meiri hlutinn hefir litla brevtingu gert 
á frv. pað er að mestu sniðið eftir því, 
sem þeir Guðmundur Finnbogason pró- 
fessor og sjera Sig. P. Sívertsen hafa 
lagt til, eftir að þeir höfðu athugað 
skipulag mentaskólans. pó er það skil- 
yrði hjer sett fyrir inntöku i skólann, 
að nemandinn hafi nokkra kunnáttu í 
latinu.

Jeg sje, að hv. minni hl. hefir endað 
mál sitt með rökstuddri dagskrá um að 
málinu verði vísað til stjórnarinnar. Hefi 
jeg ekkert sjerstakt við því að segja, og 
mun ekki setja mig á móti því, því þetta 
mál getur vart gengið franr á þessu þingi, 
sökum þess, hve áliðið er þingtímans. 
Tel jeg rjettmætt, að ýtt verði við hæstv. 
stjórn í þessu máli, og geri jeg ráð fyr- 
ir, að hæstv. kenslumálaráðherra muni 
taka eins vel i það og með rökstuddu 
dagskrána viðvíkjandi mentaskóla á 
Norðurlandi. Annars hefi jeg ekki haft 
tækifæri til þess að bera mig saman við 
mentnm. um þetta atriði, og er það því 
aðeins mín skoðun, sem jeg ber fram
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um það. Mundi meiri hl. að sjálfsögðu 
hafa vcrið á móti henni, ef von hefði 
verið um það, að frv. hefði getað gengið 
í gegn á þessu þingi. En þar sem það 
stendur í dagskránni, að stjórnin skuli 
leggja tillögur fyrir næsta þing um 
skólamálin, þá hefir hún enga afsökun 
gagnvart þinginu, geri hún það ekki. 
Sökum þess, hve mikið er nú að gera, 
en tími naumur, læt jeg lokið ræðu 
minni að sinni.

porsteinn Jónsson: pegar deilt er um 
þetta frv.. er í raun og veru deilt um 
tvær stefnur í skólamálum. Er þetta ekki 
nýít hjer á þingi Sömu stefnur, sem ollu 
þvi, að mentmn. klofnaði nú, voru þess 
valdandi, að sama nefnd klofnaði í öðru 
máli fyrir nokkru síðan, nefnilega mál- 
inu um að stofnaður yrði mentaskóli 
á Akureyri.

pessar stefnur má aðgreina á þann 
hátt, að önnur stefnan gengur út á það, 
að öllum skólum landsins verði komið 
í eitt samfelt kerfi, þar sem einn skólinn 
taki við af öðrum. Hin stefnan er sú, að 
allir skóler landsins greinist í 2 aðal- 
flokka, sem rísi upp frá rótum og sjeu 
algerlega aðskildir. Fylgismenn þeirrar 
stefnu vilja láta þá, sem ganga eiga lærða 
veginn, fá sjerstakan undirbúning undir 
það, þegar í bernsku. Eru ekki nema 
2 eða 3 ár síðan að skilja mátti það hjá 
einum fylgismanni þeirrar stefnu hjer 
á þingi, að börn þau, er þann veg ættu 
að ganga, þvrftu í rauninni að læra að 
stafa öðruvisi en önnur börn. Háttv. 
meiri hl. nefndarinnar segir í nál. sínu, 
að fvrirkomulag kenslunnar hljóti að 
vera með öðrum hætti í gagnfræðadeild- 
inni en í lærdómsdeildinni. Er þetta al- 
veg í samræmi við það, sem þessir menn 
hafa haldið fram, að alt aðrar kenslu-

aðferðir verði að nota við þá, sem eiga 
að ganga lærða veginn en við þá, sem 
ekki eigi að verða lærðir menn. Háttv. 
þm. Dala. (BJ) koinst svo vel að orði 
hjer í umræðunum um mentaskóla á 
Aknreyri, um það, hvaða aðferðir ætti 
•ið nota við hina, sem í gagnfræðaskóla 
færu. peir ættu að læra hundavaðslær- 
dóin og með hundavaðsaðferðum. petta 
er skoðun hans á því, hvaða mentun 
eigi að veita alþýðu manna. Sú mentun 
má ekki vera haldgóð, heldur vfirborðs- 
vaðall.

pá er háttv. meiri hl. að tala um það 
í nál., að af þessari tvískiftingu skólans 
í lærdóms- og gagnfræðadeild hljótist 
tvíverknaður og timatöf, og að námið 
verði ekki eins notadrjúgt fyrir það, 
því að fara verði yfir sömu námsgrein- 
ir í báðum deildum. petta er nú alls 
ekki «vo hættulegt sem háttv. meiri hl. 
ætlar. Ef um verulega góðar kenslu- 
aðferðir er að ræða, en ekki neinar 
hundavaðsaðferðir, þá getur verið nauð- 
synlegt, og er að minsta kosti altaf 
heppilegt, að fara tvisvar yfir náms- 
greinirnar. f fyrra skiftið takmarkaðra, 
kenna þá undirstöðuatriðin, en svo aft- 
ur síðar víðtækara og fyllra.

Háttv. meiri hl. segir einnig, að gagn- 
fræðanámið í tviskiftum skóla geti hæg- 
lega freistað nemendanna til að halda 
áfram í mentastiganum,ogskapaðþann- 
ig of mikinn stúdentafjölda, og mjer 
skildist á ræðu háttv, frsm. meíri hl. 
(SSt), að þetta væri það hættulegasta 
að hans áliti. pessum mönum finst, að 
hættulegt sje að hafa of rudda braut 
fyrir þá nemendur, sem finna, þegar 
þeir eru búnir að ganga gegnum gagn- 
fræðadeildina, að þeir hafa hæfileika 
og krafta til þess að halda áfram námi. 
pví enda þótt nemandinn hafi ekki haft
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efni á þvi að fara gegnum allan skól- 
ann, þegar hann gekk fyrst inn í hann, 
þá getur hafa ræst úr því áður en hann 
er orðinn gagnfræðingur, og þá finnur 
hann betur, hvað hann má treysta á 
sjálfan sig. parna kemur því skýrt fram, 
sem oftar, sú skoðun háttv. meiri hl„ 
að þegar í bernsku skuli vera búið að 
skera úr því, hvort barnið eigi að ganga 
lærða veginn eða ekki. Og það eru for- 
eldramir, sem þessa ákvörðun eiga að 
taka, því sjaldgæft mun vera, að börn- 
in finni sjálf svo snemma köllun hjá 
sjer um það, hvaða braut þau eigi að 
ganga. En eins og jeg tók fram, þá 
fara þeir, sem sjálfir eiga að velja lífs- 
götu sína, frekar í gagnfræðaskóla fyrst, 
til þess að fá reynslu, og þar sem það 
eru oft menn, sem erfitt eiga um að- 
stöðu, sem þá leið fara, þá geta þeir 
oft ekki ákveðið fyrirfram, hvort þeir 
hafi efni á því að fara gegnum allan 
skólann. J?að eru þessir menn, sem háttv. 
flm. frv. vilja bægja frá lærðu skólun- 
um.

Háttv. meiri hl. segir, að verði frv. 
að lögum, muni ríkissjóði sparast fje, 
jafnvel svo hundruðum þúsunda króna 
skifti. petta eru sömu stóru tölurnar, 
sem hampað var gegn mentaskóla á 
Norðurlandi. En þeir hafa gleymt að 
tilfæra rökin fyrir þessu, nú sem þá. 
Að visu hjelt háttv. frsm. meiri hl. því 
fram í ræðu sinni, að sparast mundu 
12—14 kennarar, við það að gera menta- 
skólann að latinuskóla, en í öðru orð- 
inu talaði hann um að stofna þyrfti 
stóran gagnfræðaskóla, enda stendur 
það einnig í nál. meiri hl. Ætli það yrðu 
ekki fleiri kennarar, sem þyrfti með við 
þann skóla, en þeir, sem spöruðust við 
latínuskólann ? pessi skóli, sem á að 
vera „unglinga- og gagnfræðaskóli“,

Alþt. 1923, C. (35. löggjafarþing).

mundi verða mjög sóttur, og yrðu inn- 
tökuskilyrðin við hann að öllum lik- 
indum enn þá vægari en nú er við 
mentaskólann. Mætti búast við því, að 
kennarar við hann yrðu ekki færri en 
24—28, eða helmingi fleiri en sparast 
kynni á hinum skólanum, og þar sem 
þar að auki þyrfti nýtt skólahús og ný 
kensluáhöld, yrði kostnaðurinn tvöfald- 
ur við það, sem nú er.

pá talar háttv. meiri hl. um það í nál., 
að andlegur þroski og þekking stúdenta 
muni vera minni nú en undir gamla 
fyrirkomulaginu. Jeg skal ekki deila um 
þetta, því jeg er því ekki nógu vel kunn- 
ugur. En sje svo, að það sje rjett, þá ætla 
jeg að það stafi engu síður af þvi, að 
nú koma menn yfirleitt miklu yngri í 
skóla en áður, og virðist það færast í 
vöxt, að börn sjeu send í skólann.

pá er það hræðslan við stúdentafjölg- 
nnina, sem mjög gerir vart við sig í 
herbúðum háttv. meiri hl„ og vill hann 
skjóta loku fyrir það. Háttv. frsm. meiri 
hl. (SSt) sagði, að þeir yrðu meira og 
minna atvinnulausir og að þeir yrðu 
ekki færir um að vinna líkamlega vinnu. 
En jeg vil spyrja: er tiltölulega fleira 
af atvinnulausum lærðum mönnum en 
ólærðum ? Og ef svo væri, sem ekki mun 
þó vera, að lærðir menn legðust frek- 
ar í leti og ómensku, þá er eitthvað at- 
hugavert við þá skóla, sem slík áhrif 
hafa á nemendur sína, að þeir vilja ekki 
starfa til þess að bjarga sjer. Hann tal- 
aði um í þessu sambandi, að þörf væri 
á að hafa strangari inntökuskilyrði. Ert 
það má eins herða á þeim með öðrum 
námsgreinum en latínu, t. d. íslensku. 
J?á yrði máske síður kvartað undan þvi, 
hve þekking og kunnátta stúdenta i móð- 
urmálinu væri af skornuin skamti.

pá hrygðist háttv. frsm. meiri hl.
39
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(SSt) yfir því, hve mikil afturför hefði 
orðið frá því i gamla daga, er hver 
prestur gat talað latínu við útlendinga, 
cr til landsins komu. En þó að latínan 
yrði nú aukin'svo í skólanum, að hver 
stúdent væri fær um að tala á því máli, 
og svo kæmu hingað stúdentar frá öðr- 
um löndum, yrðu þeir stúdentar þá fær- 
ir um tala við þessa lærðu Islendinga? 
pað hefir verið sú stefna í nágranna- 
löndunum undanfarið, að minsta kosti 
á Norðurlöndum, að draga úr latínu- 
náminu. Og ekki væri líklegt, að erlend- 
ar þjóðir færu að hlaupa upp til handa 
og fóta og innleiða latínuna hjá sjer aft- 
ur, þótt það spyrðist út fyrir pollinn, 
að við hefðum aukið latínukensluna, en 
ljetum aðrar þarfari námsgreinir sitja 
á hakanum.

Háttv. frsm. meiri hl. (SSt) spurði, 
hvernig hægt mundi að bæta gagnfræða- 
mentun í Reykjavík, án mikils auka- 
kostnaðar. Jeg álít, að það sje ekki hægt. 
Ef skólanum yrði skift, mundi kostn- 
aður aukast að miklum mun, eins og 
jeg gat áður um. pegar nýr gagnfræða- 
skóli yrði stofnaður, mundu verða gerð- 
ar háar kröfur til hans, og þingið mundi 
láta undan þeim kröfum. pá talaði háttv. 
frsm. meiri hl. (SSt) um það, að ef skól- 
anum yrði skift, mundi fækka svo nem- 
endurn, að koma mætti upp heimavist- 
um i skólanum. En nú er húsið alt of 
lítið og er það ein ástæðan fyrir þvi, 
að heppilegt er að koma upp menta- 
skóla á Akureyri, að við það mundi spar- 
ast kostnaður á viðbótarbyggingu hjer, 
en á Akureyri er nógu stórt hús fyrir 
mentaskóla þar. En þessi sami háttv. 
þm. (SSt) greiddi atkv. fyrir skömmu 
síðan með rökstuddri dagskrá, þar sem 
skorað var á stjórnina, meðal annars, 
að athuga, hvort ekki væri tiltækilegt

að byggja sem allra fyrst viðbótarbygg- 
ingu við mentaskólann hjer.

pessir háttv. þm. (SSt og BJ) vilja 
leggja mikla áherslu á það, hversu mik- 
il nauðsyn sje á því, að þyngja náms- 
greinir við skólann. Eg skal nú ekki 
mæla neitt á móti því, álít skaðlaust 
þó þær sjeu þyngdar að nokkru, en ef 
á að þyngja kenslu í einhverri náms- 
grein, þá verður það að vera einhver 
grein, sem verulegt notagildi er að. Æfi 
mannsins er ekki það löng, að ekki sje 
hægt að evða of miklu af henni í nám, 
sem að litlum raunhæfum notum kem- 
ur síðar. Mjer þykir nú engin furða, 
þótt háttv. þm. Dala (BJ) sje ant um 
að aukin sje kenslan í forntungunum, 
því það eru námsgreinir, sem hann er 
kennari í. En mig undrar, ef þingið 
verður honum sammála i þessu.

Ef endilega þarf að finna upp ein- 
hverja námsgrein, sem er nógu þung, 
enda þótt hún komi ekki að neinu haldi 
i lífinu, því þá ekki að taka upp t. d. 
kínversku ? Eg ætla að hún muni reyn- 
ast enn þá erfiðari en bæði latína og 
gríska. par að auki er hún mál % hluta 
alls mannkynsins. pað þarf ekki að fara 
í neinar grafgötur um það, að um leið 
og ein námsgrein er þyngd að mun, þá 
tapast um leið tími frá hinum náms- 
greinunum, og þær námsgreinir, sem 
mest mundu líða við það, ef latínan 
væri aukin, mundu verða náttúrufræðin 
og nýju málin. Og álit mitt er það, að 
hagkvæmara sje oss að auka fremur 
kenslu í þeim námsgreinum, sem síð- 
ar koma nemandanum að beinum not- 
um, heldur en þeim, sem aðeins eru 
ætlaðar til þess að efla skilning þeirra. 
pær nothæfu þroska líka hæfileikana.

Háttv. þnr. Dala. (BJ) gat þess í ræðu 
sinni, að landsmönnum mundi vera að
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fara aftur í lærdómslegu tilliti, því nú 
væru aðeins fáir prestar, er kent gætu 
latínu. petta sannar ekkert annað en 
afturför latínukunnáttunnar. Gömlu 
prestamir, sem latinuna kunnu, kunnu 
aftur á móti ekkert í mörgum nytsam- 
legum fræðum, sem eru efst á baugi, 
og nauðsynlegt er að kunna.

Hvað er það svo, sem hefir knúið þessa 
menn til að flytja þetta frv? Ekki eru 
það óskir þjóðarinnar, því að engar 
raddir hafa heyrst um það, hvorki á 
þingmálafundum nje annarsstaðar. Eru 
það þá kennarar skólans? Fyrir tveim 
árum, þegar rætt var hjer á þingi um 
mentaskólafyrirkomulagið, komu rit- 
gerðir til þingsins frá þremur kennur- 
um mentaskólans, sem lengi höfðu kent 
við hann, þar sem þeir mótmæltu því, 
að þessi breyting yrði gerð á skólanum. 
Höfðu þó sumir þeirra verið kennarar 
við skólann undir gamla fyrirkomulag- 
inu

Eru það nemendur mentaskólans, sem 
óska breytinga? Jeg hefi ekki heyrt 
neina þeirra óska eftir þeim. En jeg 
hefi heyrt raddir, svo tugum skiftir, 
mæla á móti þeim; og liklega eru eng- 
ir af núverandi mentaskólanemendum 
þeim fylgjandi. Eru þá líkur til, að 
þessar breytingar haldist lengi, þó þær 
verði samþyktar? Jeg segi nei; og jeg 
hyggi það á því, að flestir yngri stúd- 
entar og skólapiltar eru þeim mótfalln- 
ir; og þegar sumir þeirra eru komnir 
í þau sæti, sem við erum nú í, þá mundi 
aftur verða skift um stefnu.

pað er ekki þjóðin, sem vill þessar 
breytingar, það eru ekki kennarar skól- 
ans eða nemendur. Breytingarnar eru 
ekki runnar frá þeirri kynslóð, sem er 
á framsóknarskeiði. pað eru aðeins 
nokrir gamlir latínu- og grískunemend-

ur úr gamla skólanum, sem gera þetta 
af rækt til hans og ást á gamla kenslu- 
fyrirkomulaginu. pað er sama tilfinn- 
ing eins og ríkir hjá rosknum mönn- 
um, að þeim finst alt það gamla betra 
en það sem nú er. petta er glegsta 
einkenni þeirrar kynslóðar, sem er að 
fara aftur og álítur að öll nýbreytni leiði 
þjóðina norður og niður í glötunina.

Verði þessi breyting gerð á menta- 
skólanum, þá heftir hún að vjsu að- 
streymi í skólann. En hverjir verða 
heftir? Ekki Reykvíkingar, heldur verða 
það einkum sveitapiltar. pví að þeir fara 
margir fyrst í gagnfræðaskólana til þess 
að reyna sjálfa sig, áður en þeir ákveða 
að halda lengra. peir verða auðvitað 
ekki útilokaðir frá skólanum, en meiri 
táhnanir settar í veg fyrir þá en áður.

pað yrðu mest Reykvíkingar, sem 
sæktu skólann, og börn þeirra manna, 
sem sjálfir geta tekið ákvörðun um, hvað 
börnin skuli læra, og kostað þau; en 
miklu síður þeir nemendur, sem ryðja
sjer braut af sjálfsdáðum.

En svo er líka annað í sambandi við 
þetta, sem kom fram i umræðnm um 
stofnun mentaskóla Norðurlands. Með 
þessari breytingu væri slitið sambandi 
mentaskólans í Reykjavík við gagn- 
fræðaskólann á Akureyri.

pað er sjálfsagt umbótamál að hafa 
tvo mentaskóla en ekki stóra; nú hefir 
það verið drepið.

En þá vona jeg, að ekki verði margir 
með þessari breytingu, sem heldur enn 
lengra inn á þá braut að gera gagm 
fræðingum að norðan ómögulegt að 
sækja mentaskólann og spillir yfirleitt 
fyrir öllum öðrum en Reykvíkingum.

pað má segja um suma af þeim mönn- 
um, sem fylgjast að þessu máli, og þó 
sjerstaklega um háttv. flm. frv. (BJ), að
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„ÍS-einkunnarorð hans ætti að vera:
1 a n d f y r i r R e y k j a v í k“.

Bjarni Jónsson: Síðustu orö þessa 
mælskumanns, sem seinast talaði, að 
mitt kjörorð eigi að vera „Island fvrir 
Reykjavík“, þau sýna best innræti hans, 
uppeldi og gáfnafar. petta er svo hæfi- 
lega illgjarnt, og illa sagt, að engin 
skepna á jarðríki gæti gert nokkuð með 
það. (porsiJ: Við sjáum til, hvernig 
fer með frv.). pað er nú orðið úrelt hjer 
í deildinni, að fella mál, aðeins eftir 
þeim ræðum, sem um þau eru haldnar. 
En þar næst kemur til kasta þjóðarinn- 
ar, að kveða upp sinn dóm um málin.

Frv. mitt leiðir það af sjer, að Reykja- 
vik missir sinn framhalds-barnaskóla, 
en það tel jeg mentaskólann vera nú, og 
þá gilda ekki síðustu öfugmæli hv. þm. 
(porstJ) í minn garð; þau lýsa aðeins 
illgirni og heimsku- hans sjálfs.

Háttv. þm. spurði hverjir vildu þessa 
breytingu aðallega á skólanum. peir, 
sem hafa vit á málinu. (porstJ: Hverjir 
eru það?). pað skal þm. fá að heyra. 
Hitt eru fráfæringar.

pá kem jeg að þeim margnefnda 
sparnaði, sem á að vera svo stórt atriði 
hjer á Alþingi; það er að segja sönnum 
sparnaði. Næsta ár verða væntanlega 15 
bekkir i mentaskólanum, og verður því 
að leigja húspláss handa honum utan 
skólans. Til þess að kenna þessum sæg 
þarf 26 kennara; en í nýja skólanum, ef 
breytt væri til eftir mínu frv., mætti 
vel komast af með 10 kennara. 16 bekkja 
skóla þarf að minsta kosti 9 kennara, 
eins og hv. 3. þm. Reykv. (Jp) hefir áð- 
ur sagt og sannað, en hv. 1. þm. N.-M. 
(porstJ) hvorki vildi taka rjjett eftir nje 
skilja. Frá þvi, sem hann vill vera láta, 
ef reistur vrði mentaskóli á Akureyri og

haldið áfram að kenna öllum börnum i 
Rvík á landsins kostnað í mentaskólan- 
um, eins og hann er nú, frá þvi, segi 
jeg, mætti spara 21 kennaraembætti fyr- 
ir alt landið. Og það yrði hreint ekki svo 
smávægileg upphæð. Auk þess, sem gera 
má ráð fyrir, að altaf bætist við skólann 
hjer, og eftir þvi verður meira gert fvrir 
Reykvíkinga, þegar þessi framhalds- 
barnaskóli er látinn stækka ár frá ári. 
Jeg veit vel, að það þarf ekki að bregða 
þessum hv. þm. um nisku i fjárveiting- 
um, en aðrir af þeim, sem fylgdu hon- 
um um mentaskólann á Norðurl., vilja 
telja sig sparnaðarmenn.

Nú hefi jeg sýnt fram á, að spara má 
21 kennaraembætti í landinu, ef hlýtt er 
mínum tillögum en ekki farið að ráðum 
hv. 1. þm. N.-M. (porstJ). pað eru 16 
hjer í Reykjavík og 5 á Akureyri, sem 
hann ætlaðist til að þar yrðu stofnuð.

pað er sennilegt, að jeg deili ekki leng- 
ur við þenna hv. þm. (porstJ) um skóla- 
mál; og hirði jeg ekki, þó að gusumar 
gangi honum upp yfir höfuð, þar sem 
hann fer á sínum hundavaðsveglevsum.

Frsm. minni hI.(Gunnar Sigurðsson) :* 
Jeg þarf ekki að tala langt mál. Hv. flm. 
(BJ) var nokkuð æstur og stórorður í 
ræðu sinni, en vantaði öll rök fyrir sínu 
máli; og þess vegna get jeg verið enn 
stuttorðari. Hann sagði, að mikil óá- 
nægja væri á Norðurlandi út af menta- 
skólamálinu. pað er ekkert nýtt; hún 
hefir altaf verið þar ríkjandi. Og það 
má hann vita, að ekki verður það breyt- 
ing til batnaðar, að taka upp latínuna 
aftur, sem grundvallar-inntökuskilyrði 
í mentaskólann; það verður aldrei fram- 
kvæmt. pó að sú breyting yrði samþykt

*) Ricða þessi er óyíirlesin af þm.
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nú, þá yrði hún afnumin á næsta þingi, 
af því að yngri stúdentar eru yfirleitt á 
móti henni, og mundu krefjast þess, að 
hún yrði þá afturkölluð.

Hv. flm. (BJ) talaði mikið um, að 
latinan þroskaði menn og kendi þeim 
að hugsa rjett; en jeg hygg, að hún geti 
aldrei gert grautarhöfuð að skýrum 
mönnum.

það eru líka til aðrar námsgreinir, 
sem hafa sömu skilyrði til þess að þroska 
nemendur, t. d. íslenska og stærðfræði, 
og mætti vissulega kenna þær á sama 
hátt og latinuna áður.

Fyrir 1905 var mikil óánægja með 
ástandið í lærða skólanum; þá voru 
gamlir skólamenn á móti latínunni, og 
flestallir vildu þá breytingu, sem nú hef- 
ir ríkt í skólanum síðan. þetta er ný 
alda nú. pað er ekki rjett hjá hv. flm. 
(BJ), að ekki sje hægt að kenna nægi- 
lega vel náttúrufræði í skólanum; hún 
er kend með fullkomnum myndum, og 
grasafræðín t. d. með athugunum á ísl. 
náttúrunni.

það er heldur ekki rjett hjá hv. flm., 
að ekki sje lögð sjerstök áhersla á eina 
námsgrein; það er einmitt gert um ensk- 
una i gegnum allan skólann, og allir 
yngri stúdentar eru vel að sjer í ensku. 
Enda kemur hún þeim að meiri og betri 
notum en latínan.

Annars fór hv. flm. (BJ) mest með 
slagorð, t. d. að kenslan í skólanum væri 
„kák“ og „fálm“, og er ekki hægt að 
kalla það hól fyrir kennarana. Ef náms- 
greinarnar eru of margar, þá mætti ef 
til vill fækka þeim og koma fram lag- 
færingum i einstökum atriðum.

Háttv. flm. (BJ) hneykslaðist á því, 
að jeg vildi ekki láta kenna börnum lat- 
inu, og taldi mjög erfitt að byrja á að 
kenna unglingum hana undir skóla.

Enda má nú segja um latínuna, að hún 
veslaðist upp, eftir að hún misti sam- 
band sitt við vöndinn.

það liefir verið tekið fram af hv. 1. 
þm. N.-M. (porstJ), að mótstaðan gegn 
þessu frv. stafar frá þeim, sem eru yngri 
í anda. En af því að við, sem alist höfum 
upp við og fylgjum núverandi skipu- 
lagi skólans, erum y n g r i en fylgismenn 
eldra skipulagsins, þá erum við ef til 
vill þess vegna ekki eins þroskaðir enn 
þá. En það hefir þó heldur ekki nema 
einn háskólakennari lýst óánægju sinni 
á mentaskólanum og þroskaleysi yngri 
stúdenta.

Háttv. flm. (BJ) var að bera mjer á 
brýn þroskaleysi og skort á dómgreind; 
það má vel vera, að hann hafi ástæðu 
til þess öðrum fremur, af því að jeg var 
einu sinni það barn, að gefa út úrval úr 
ljóðum hans.

Hv. frsm. meiri hl. (SSt) gerði ekki 
eins mikið úr ágreiningnum milli meiri 
og minni hluta nefndarinnar og háttv. 
flm. (BJ), enda tók hann miklu vægara 
á málinu. Háttv. frsm. (SSt) þótti ekki 
ugglaus sá mikli munur á sparnaðin- 
um, ef mentaskólanum yrði breytt, úr 
því að Reykjavík yrði að kosta nýjan 
gagnfræðaskóla.

Hann tók það frain, að framleiðsla á 
stúdentum væri alt of mikil. pað getur 
satt verið, en það má draga mikið úr 
henni með því að þyngja inntökuskil- 
yrðin í skólanum, með öðrum kröfum 
til nýsveina en latinuþekkingar. Háttv. 
frsm. (SSt) óskar eftir brevtingu á fyr- 
irkoinulagi skólans samkv. frv. En jeg 
óska eftir, að núverandi skipulag hald- 
ist; þó að jeg álíti hins vegar, að þörf 
sje að gera á því smábreytingar, — t. 
d. herða á skilyrðum til inntöku- og 
gagnf ræðapróf s.
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Forseti: Mjer hefir borist skjal, undir- 
ritað af 9 þdm. (JS, IngB, Ep, ÓP, pórJ, 
J?orIJ, BH, SvÓ, og MG), svohljóðandi: 
„Undirritaðir óska, að umræðum sje 
þegar slitið.“

Verður það borið undir atkvæði.

porsteinn Jónsson: Mjer finst, að það 
geti ekki komið til mála að taka þessa 
framkomnu ósk svo bókstaflega, að þeir 
þin., sem búnir voru að biðja sjer hljóðs, 
fái ekki að segja nokkur orð. pað er 
hart að skera niður umræður svo snögg- 
lega, að þingmönnum leyfist ekki að 
bera af sjer sakir, þegar einstakur þm. 
hefir óvirt þá í orði. Jeg skal lofa því, 
að tala ekki nema í 10 mínútur.

Frsm. meiri hl. (Sigurður Stfifáns- 
son): Jeg held ekki svo fast á því, að 
fá orðið. Jeg hefi engu að svara. pað 
stendur alt óhrakið, sem jeg og háttv. 
þm. Dala. (BJ) höfum mælt í þessu máli.

Forseti (BSv): pað verður að taka 
fram, hvaða skilning beri að leggja í 
þessa ósk, sem fram er komin, að „um- 
ræðum sje þegar slitið“; hvort það eigi 
að skera niður umræður nú þegar eða 
lofa þeim að tala, sem standa á mæl- 
endakrá. (Ýmsir þm.: Atkvæði strax!)

Forseti (BSv): Háttv. 1. þm. N.-M. 
(porstJ) gerir stutta athugasemd, víst 
til að bera af sjer sakir. (BJ: Annað- 
hvort er að banna öllum að tala, eða 
það verða fleiri til, að gera athugasemd- 
ir.)

porsteinn Jónsson: Jeg ætla aðeins að 
bera af mjer sakir. pað lítur út fyrir, að 
hv. þm. Dala. (BJ) telji sig hafa einka- 
leyfi til þess að ausa auri um deildina

og níða einstaka þm., og heimta svo á 
eftir, að þeim sje varnað máls til and- 
svara. pað er miður drengilegt, þegar 
hann er búinn að nota þinghelgina til 
að segja það, sem ella varðar við lög. 
Háttv. þm. (BJ) var að brígsla mjer 
um ilt uppeldi. En jeg hygg, að orðstír 
hans muni ekki aukast við það, þó hann 
reyni að óvirða mína foreldra, hjer í 
þingsalnum, því að þau ólu mig upp. 
Enda þótt jeg búist við, að hann hafi 
sjálfur fengið gott uppeldi, þá ber þessi 
framkoma hans ekki vott um það. pví 
meira, sem hann þykist af uppeldi sínu 
og mentun, því minni sæmd hefir hann 
af því, hvernig hann hegðar sjer hjer 
í umræðunum og notar þinghelgina, 
bæði nú á þessum fundi og fyrir nokkr- 
um dögum, þegar hann rjeðst á störf 
nýlátins merkismanns. (BJ: pingmað- 
urinn er enn farinn að sjá afturgöngur!) 
Jeg ætla ekki að bregða háttv. þm. (BJ) 
um skort á viti, og álít, að hann hafi 
töluvert af því; enda leynir það sjer 
ekki, að hann þykist jafnan vita best 
sjálfur, hver vitmaður hann sje. Anægja 
hans með sjálfan sig er nokkurn veginn 
takmarkalaus, eins og kunnugt er.

pá hefir þessi háttv. þm. ekki hlotið 
neinn „hundavaðslærdóm“, eins og hann 
var að bregða mjer um. En hvernig not- 
ar hann sitt vit og sinn lærdóm? Hefir 
það orðið til mikilla nytja fyrir þjóð- 
ina? Hvað hafa störf hans kostað þjóð- 
fjelagið og hver er árangurinn?

Jeg sagði ekkert ilt um háttv. þm. 
(BJ) í fyrri ræðu minni, en benti aðeins 
á, að kjörorðið: „ísland fyrir Reykja- 
vík“ ætti að vera kjörorð hans, eftir 
ræðum hans og tillögum að dæma. Og 
það væri ekki að ástæðulausu, þótt hann 
veldi sjer þetta kjörorð, þvi enginn þm. 
mun vera jafn svarinn andstæðingur
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allra verklegra framkvæmda í landinu, 
annarsstaðar en í Reykjavík. Ef leggja 
skal síma, þá legst hanr á móti þvi, ef 
leggja skal vegi, er enginn slíkum fram- 
kvæmdum andvígari, ef byggja skal 
brýr, beitir hann sjer gegn því, eftir þvi 
sem bæfileikar leyfa, og ekki hvað síst 
á þetta við um fjárveitingar til menta- 
mála i öðrum landshlutum en Revkja- 
vík. En hann gæti bætt við kjörorð sitt: 
„Island fyrir Reykjavík og Reykjavík 
fyrir sjálfan mig!“ Hv. þm. Dala (BJ) 
er jafnan örlátur á alla persónulega 
styrki. Hefi jeg haldið, að það stafaði 
af góðsemi og vilja til að styrkja efni- 
Iega menn til náms. En hann mun þar 
sjá lengra. Hann veit, að þessir menn 
geta margir orðið talsvert megnugir 
innan skamms. Sumir jafnvel þingmenn. 
Sjer hann, að þeir muni þá verða lík- 
legir til að styðja hans eiginhagsmuna- 
pólitík.

Bjarni Jónsson:
Fákænn maður fór á stað, 
fáviskunnar stefndi í hlað.

Hitti fyrir sjer hundavað, 
hringaði skottið og tók sjer bað.

Magnús Pjetursson: Sem framsögu- 
maður fjvn. vil jeg mótmæla þeim orð- 
um háttv. 1. þm. N.-M. (porstJ), í garð 
háttv. þm. Dala (BJ), að hann sje jafn- 
an á móti fjárveitingum til verklegra 
framkvæinda í fjvn. (porstJ: Jeg átti 
við í hv. deild). petta hvorttveggja er 
ósæmilegar aðdróttanir og hljóta að 
vera vísvitandi ósannindi.

ATKVGR.
Rökstudda dagskráin á þskj. 589, frá 

minni hl. nientnm., samþ. með 15 :11 
atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

já: SSt, StSt, SvÓ, porlJ, porstJ, pórJ, 
BH, GunnS, IngB, JB, JS, LH, MG, 
MK, Pp.

nei: BJ, Ep, HK, JakM, JAJ, Jp, MJ, 
MP, ÓP, PO, BSv.

Tveir þm. (porlG, EE) fjarstaddir.



Lagafrumvörp, vísað til ríkis- 
stjórnarinnar.

1. Vestmannaeyjajarðir.

A 16. fundi í Ed., þriðjudaginn 13. 
tnars, var útbýtt:

Frumvarpi til laga um sameign ríkis- 
sjóðs og bæjarsjóðs Vestmannaeyja á 
Vestmannaeyjajörðum o. fl. (þmfrv., A. 
120).

A 18. fundi í Ed., föstudaginn 16. 
inars, var frv. tekið til 1. u m r.

Flm. (Karl Einarsson): petta frv. er 
nær samhlj. frv., sem jeg flutti í fyrra, 
en það dagaði þá uppi i nefnd. Jeg liafði 
ekkert verulegt við það að athuga, því 
frv. kom svo seint fram þá. Nú er frv. 
að mestu óbreytt, og þær smábreyting- 
ar, sem jeg hefi gert á því, eru í sam- 
ræmi við það, sem bæjarstjórn Vest- 
mannaeyja hefir lagt til málanna.

Allir vita, að ríkissjóður á þessar jarð- 
ir, lóðir og lendur að mestu leyti, en 
þær hafa ekki gefið honum þær tekjur, 
sem sangjamt er, því leiguskilmálar eru 
gamlir og eftirgjaldið miðað við þáver- 
andi gildi peninga. Nokkrar dýmstu lóð- 
irnar hafa verið leigðar á erfðafestu, og 
það mjög dýrmætar lóðir, fyrir fast, 
mjög lágt árgjald um aldur og æfi. pess- 
ir samningar em sumir mjög gamlir.

Jeg á hjer aðallega við lóðirnar hjá 
höfninni, sem bæjarstjórn er í raun og 
veru nauðsynlegt að hafa einhver um- 
ráð yfir, því að lagt hefir verið í mikinn 
kostnað við hafnarbygginguna, svo sem 
kunnugt er. Nú átti að vísu að leigja á 
erfðafestu, og varð því ekki við þetta 
ráðið samkvæmt lögum, en nú á að miða 
eftirgjaldið við verðmæti lóðanna á 
hverjum 10 ára fresti og leigja til ákveð- 
ins tíma. Og þegar eftirgjaldið hækkar, 
er ekki ósanngjarnt, að Vestmannaeyjar 
fái eithvað af þeirri hækkun, því að hún 
er til orðin fyrir atorku Eyjabúa að 
mestu leyti. petta fyrirkomulag er rjett- 
látara og sanngjarnara, bæði fyrir rík- 
issjóð og Vestmannaeyjar.

Andvirði það, sem til er tekið i frv., 
er ekki einskorðað, og jeg vona að sam- 
komulag geti náðst um það. Að svo 
mæltu ætla jeg ekki að ræða málið frek- 
ar, en vænti þess, að það verði látið 
ganga til allsherjarnefndar, og er jeg fús 
til að gefa henni allar þær upplýsingar, 
sem jeg er fær um, bæði frá umboðinu 
og stjórninni.

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

atkv. og til allsherjarnefndar með 8 
shlj, atkv.
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A 26. fundi i Ed., laugardaginn 24. 
mars, var frv. tekið til 2. umr. (A. 
120, n. 198).

F

Frsm. (Guðmundur Guðfinnsson):
Jeg hefi engu við að bæta greinargerð 
nefndarinnar, en jeg vona að það sjáist 
á henni, að nefndin hefir ekkert á móti 
frv. að efni til, og álítur að vera muni 
sanngjarnt það, sem frv. fer fram á. 
En í frv. er þó ýmislegt, sem vafamál 
getur verið um og stjórnin ein mun geta 
upplýst; hefir nefndin eigi treyst sjer til 
að kryfja það til mergjar. Hefir hún 
því lagt til, að máhnu verði vísað til 
hæstv. landsstjórnar til frekari undir- 
búnings, og gæti hún þá lagt það fyrir 
næsta Alþingi.

Karl Einarsson: Jeg ætla mjer ekki 
að gera neinar athugasemdir viðvíkj- 
andi ræðu hv. frsm. (GGuðf), en stend 
aðallega upp til þess að þakka hv. allshn. 
undirtektir hennar um mál þetta. Jeg 
gat þess þegar við 1. umr. málsins, að 
jeg áliti málið eigi svo undirbúið, að jeg 
byggist við að það yrði leitt til lykta á 
einu þingi. Jeg skal því taka það fram, 
að jeg get fallist á niðurstöðu nefndar- 
innar um að vísa málinu til hæstv. lands- 
stjórnar til frekari undirbúnings.

ATKVGR.
Till. á þskj. 198, frá allshn., um að 

vísa málinu til stjórnarinn- 
a r, samþ. með 14 atkv.

Alþt. 1923, C. (35. löggjafarþing).

2. Sveitarstjórnarlög.

A 16. fundi í Nd., föstudaginn 9. 
mars, var útbýtt:

Frumvarpi til laga um breyting á 
sveitarstjórnarlögum 10. nóv. 1905 
(þmfrv., A. 81).

Á 18. fundi í Nd., mánudaginn 12. 
mars, var frv. tekið til 1. umr.

Flm. (Sigurður Stefánsson): Frv. 
þetta hefi jeg flutt eftir tihnælum 
hreppsnefndar Hólshrepps, og er að 
nokkru leyti gerð grein fyrir ástæðuin 
þess í greinargerð frv. pó skal jeg nú 
fara nokkuð nánar út í þær, og útlista 
fyrir háttv. deild, hvað það er, sem frv. 
þetta á aðallega að ráða bót á.

Sú hefir orðið reyndin á, sjerstaklega 
nú síðustu árin, að illkleift hefir verið 
að ná inn aukaútsvörum á rjettum gjald- 
daga i mörgum hreppum við sjávarsíð- 
una. Er þetta mikið vegna þess, að gjald- 
daginn er um hávetur (31. des.), en um 
það leyti árs mun gjaldþol þeirra 
manna við sjávarsíðuna, er fiskiveiðar 
stunda, einna minst. pá fiskast minst, 
og yfirleitt standa þeir menn þá verst 
að vígi með að greiða slík gjöld. Raunin 
hefir lika orðið sú, að mestur hluti auka- 
útsvarsins hefir verið ógreiddur við lok 
reikningsársins (í fardögum). pað virð- 
ist því töluverð ástæða til að breyta 
reikningsárinu á þann hátt, sem farið 
er fram á í frumvarpinu. Annað atriðið 
í þessu frv. lýtur að niðurjöfnuninni, að 
hún fari fram að vorinu. Eins og menn 
vita, er fátækraframfærið vanalega 
stærsti gjaldliðurinn í reikningum 
hreppanna. 1 fjölmennum sjávarþorp- 
um er síðari hluti vetrarins mjög oft sá 
tími, er fátæklingar leita fátækrastyrks,

40
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og verður það til þess að fálækrafram- 
færið verður miklu hærra en hrepps- 
nefndunum gæti komið til hugar að á- 
ætla það að haustinu. Ef jafnað er nið- 
ur að vorinu, þá verður miklu betur 
um það vitað, hversu hár þessi útgjalda- 
liður er, heldur en ef jafnað er niður 
að haustinu. Auk þess má benda á það, 
að ef jafnað er niður að vorinu, getur 
hreppsnefndin haft til leiðbeiningar 
skattskrá hreppsins frá árinu á undan, 
sem þá verður fullgerð og framlögð, og 
er það allmikið hagræði fyrir nefndina, 
þar sem þar eru áreiðanlegar heimildir 
um gjaldþol útsvarsgreiðenda.

petta eru þá ástæðurnar fyrir frv. pótt 
jeg verði að játa, að það kunni að valda 
óþægindum, að hafa eitt reikningsár í 
einum hrepp og annað í öðrum, þá lít 
jeg svo á, að þetta, sem jeg hefi nú 
getið um, verði þyngra á metunum. Hjer 
cr aðeins um heimildarlög að ræða. 
Vænti jeg þess, að háttv. þm. verði mjer 
samdóma um þetta og hlevpi þessu frv. 
til 2. umr.

Sveinn Ólafsson: Eins og háttv. flm, 
(SSt) tók fram, er aðalkjarni frv. sá að 
flytja reikningsár hreppanna til alman- 
aksársins. Er mjer kunnugt um, að ósk- 
ir hafa komið fram víðs vegar þessu 
viðvíkjandi, sjerstaklega úr kauptúnum 
landsins, þeim, sem eru sveitarfjelög 
fyrir sig. Astæður þær, sem háttv. flm, 
(SSt) færði fyrir niðurjöfnun að vori, 
get jeg skilið að eigi við á Vestf jörðum 
og víðar, þar sem aðalvertíðin er að 
vetri. En þær eiga þá náttúrlega miður 
við í þeim landshlutum, sem vertíð eiga 
að vori og sumri. Líklega getur ekki 
sami tími átt við alstaðar, en heimild 
til aukaniðurjöfnunar að hausti ætti að 
geta bætt úr þvi,

Jeg skal taka það fram, að jeg hafði 
einmitt i smíðum frv., sem laut að þessu 
efni, um það leyti, sem þetta kom fram. 
par sem bæði frv. fara nokkuð i sömu 
átt, get jeg slept að láta mitt frv. koma 
fram, því jeg býst við, að með litlum 
hreytingum á þessu frv. verði beggja 
óskum nokkurn veginn náð.

Jeg vil nú taka fram nokkuð af því, 
scm mjer finst máli skifta, ef sú nefnd, 
sem um frv. fjallar, vildi taka það til 
athugunar.

Jeg hafði hugsað mjer, að þessi 
heimild hreppsnefndanna, sem frv. nefn- 
ir, yrði bundin við leyfi hlutaðeigandi 
sýslunefndar. Jeg tel þetta nauðsynlegt, 
því auðskilið er, að það getur valdið 
erfiðleikum, ef sitt reikningsár er i 
hverjum hreppi í sömu sýslu.

pá vil jeg benda á það, að þar sem 
gert er ráð fyrir, að reikningsárið fari 
saman við almanaksárið, þá muni ekki 
heppilegt, að kosning hreppsnefndar 
fari fram rjett á eftir niðurjöfnuninni, 
heldur á undan henni, að vorinu. En 
þá verður auðvitað að breyta 11. gr. 
sveitarstjórnarlaganna, enda sje jeg ekki 
að neitt sje því til fyrirstöðu. pað er 
eðlilegt, að gamla hreppsnefndin skili 
af sjer reikningunum áður en hún fer 
frá, og svo, að sú nýja taki þegar við 
niðurjöfnuninni, er hún er komin að.

Að lokum vil jeg taka það fram, að 
það hafa komið fram raddir úr nokkr- 
um stöðum um það, að rjett væri að 
breyta lögunum um hreppsnefndarkosn- 
ingu frá 1915, þannig, að þar væru við- 
hafðar hlutfallskosningar. Verð jeg að 
fallast á, að sú breyting sje til bóta, og 
gæti hún sem hægast komist að í þessu 
frumvarpi.

Jeg sje svo ekki ástæðu til að fjöl- 
yrða frekar um þetta að sinni, og býst
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líka við, að jeg fái tækifæri til að gera 
mínar athugasemdir í málinu, seinna, 
er nefndin tekur það til meðferðar.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 20 shlj. 

atkv. ,og til allsherjarnefndar með 18 
shlj. atkv.

Á 30. fundi í Nd., þriðjudaginn 27. 
mars, var frv. tekið til 2. umr. (A. 
81,n.l90).

Frsm. (Magnús Guðmundsson): Nál. 
ber með sjer, að allshn. er samdóma 
um að leggja það til, að málinu verði 
vísað til stjórnarinnar til frekara undir- 
búnings. Nefndin er því meðmælt, að 
almanaksárið sje gert að reikningsári 
hreppanna. En hún álítur hins vegar, 
að ófært sje að lögbjóða þetta, án þess 
að hafa fyrst borið það undir hrepps- 
nefndir landsins. Nefndin er í vafa um, 
hvort hægt er að koma þessu við, eins 
og stendur, í einum tveimur sýslum 
landsins, vegna þess, hve nær sýslufund- 
ir eru haldnir þar. pyrfti þá að færa 
þann tíma til, sem sýslufundir þessir 
eru haldnir á, og ætti þá fyrst að bera 
það undir hlutaðeigendur. Getur það 
ekki sakað mikið, þótt frestur verði á 
framgangi þessa frv. í eitt ár. Er þess 
og einnig þörf vegna þess, að um leið 
þyrfti að taka til endurskoðunar stóra 
kafla úr sveitarstjórnarlögunum.

Jeg verð þá fyrir hönd allshn. að 
vænta þess, að hæstv. stjórn, svo fram- 
arlega sem ekkert alvarlegt kemur fram, 
sem mælir á móti, leggi fyrir næsta þing 
frv., sem gengur í þessa átt.

Sigurður Stefánsson: páð er ekki tií 
neins að tala mikið um þetta mál, þvi 
jeg býst við að háttv. deild verði sam- 
mála um að vísa því til stjómarinnar 
til frekara undirbúnings.

Jeg tók það fram við 1. umr. þessa 
máls, að frv. þetta er til komið og flutt 
vegna tilmæla hreppsinefndarinnar i 
Hólshreppi. Er henni áhugamál, að þessi 
breyting nái, sem fyrst, fram að ganga. 
Jeg skal ekkert um það segja, hversu 
henni kann að líka dráttur sá, sem hlýt- 
ur að verða á þessu máli, ef tiílaga 
nefndarinnar, að vísa málinu til stjóm- 
arinnar, verður samþykt. En taki stjórn- 
in málið til athugunar og leggi það fyrir 
næsta þing, mun hún sætta sig við það.

Sumt, sem háttv. nefnd telur til tor- 
merkja á þessu máli, tel jeg að vísu 
ekki sjerlega þungt á metum. Um sýslu- 
nefndarfundina er það að segja, að þeir 
eru sjaldnast haldnir svo snemma, að 
hreppsreikningarnir verði ekki endur- 
skoðaðir þess vegna. Hitt atriðið, um 
almanaksárið, getur orkað tvímælis, 
enda sá jeg það strax, að það gat valdið 
óþæginduin, að reikningsárið væri ékki 
hið sama í sama sýslufjelaginu.

pó að frv. þetta nái ekki að ganga 
fram á þessu þingi, mun jeg sætta mig 
við það, ef stjórnin tekur málið til ræki- 
legrar meðferðar og undirbúnings und- 
ir næsta þing.

Sveinn Ólafsson: Háttv. flm. (SSt) 
lýsti þvi yfir, að hann, eftir ástæðum, 
mundi sætta sig við till. nefndarinnar 
um frv., og gerði ráð fyrir, að mál þetta 
mundi komast í höfn á næsta þingi. 
Mjer sýnist það nú ekki horfa þesslega 
við. Sumstáðar er búið að halda sýslu- 
fundi og annarsstaðar verða þeir haldn- 
ir á næstu dögum. pess vegna er ólík-
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legt, að áform nefndarinnar, um að fá 
málinu skotið til sýslunefnda, takist að 
þessu sinni, og þá er hætt við að það 
verði ekki undirbúið í tima, til þess að 
það geti orðið lagt fyrir næsta þing. Jeg 
álít, að það sje einn aðalgalli á þessu 
frv., og það er einmitt hann, sem háttv. 
nefnd notar fyrir frávísunarsök, og þessi 
galli er sá, að frv. gerir ráð fyrir, að 
hreppsnefndirnar hafi fortakslausan 
rjett til að breyta til um reikningsárið, 
án leyfis sýslunefndar. Ef til vill hefi jeg 
orðið of seinn að koma fram brtt. nrin- 
um um að binda þennan rjett hreppanna 
við leyfi sýslunefndar. pó afhenti jeg 
þær framsögumanni nefndarinnar áður 
en nefndin tók ákvörðun um málið. 
Méð þeirri hreytingu sje jeg enga ástæðu 
til að óttast neinn árekstur nrilli reikn- 
inga innan sýslu.

Yfirleitt tel jeg það vandkvæðalaust 
að leiða þetta mál til lykta nú á þessu 
þingi. pykir mjer hjer vera nokkuð 
skyndilega að unnið, og hefði jeg kosið, 
að frv. hefði fengið að ganga til 3. umr. 
og fá þá húningsbót, sem brtt. minar 
fekP í sjer, ella fá þær ekki að koma í 
ljós.

Jeg hefi verið í sýslunefnd 20—30 ár, 
og er því talsvert kunnugur reiknings- 
málum sýslnanna. Get jeg ekki sjeð, að 
nein hætta eða vandi þyrfti að leiða af 
þvi, þótt frv. yrði að lögum nú þegar.

Frsm. (Magnús Guðmundsson): þótt 
svo sje, að sýslufundir sjeu nú um garð 
gengnir í sumum sýslum, er ekkert því 
til fyrirstöðu, að hægt sje að bera þetta 
mál undir sýslunefndir í þeim sýslum. 
pað má fela oddvitum þeirra, á þann 
hátt, sem þeir telja heppilegastan.

Háttv. 1. þm. S.-M. (SvÓ) hjelt að 
hann hefði orðið of seinn með brtt. sínar

til nefndarinnar. En það var ekki, ef 
nefndin hefði aðeins getað fallist á þær. 
Nefndin hafði tillögur háttv. þm. (SvÓ) 
til meðferðar, og ákvað úrslitin samkv. 
því, að hún gat ekki fallist á að hafa 
mismunandi reikningsár í hinum ýmsu 
hreppum sömu sýslu. Enda gæti þetta vel 
orðið til sundurþykkis milli hreppanna. 
Ekki náðist heldur samþykki nefndar- 
innar um tillögur háttv. flm. (SSt), um 
að láta hina einstöku hreppa fá að ráða 
þessu sjálfa.

Jeg sje ekki ástæðu til að ætla, að 
þetta mál geti ekki orðið undirbúið fyrir 
þing; öll svör og tillögur í þessu máli 
ættu að geta verið konrin til stjómar- 
innar í lok septembermánaðar nú i 
haust, og það ætti að nægja.

ATKVGR.
Till. á þgskj. 190, frá allshn., um að 

vísa málinu til stjórnarinn- 
a r, samþ. með 16:3 atkv.

3. Byggingarnefnd landsins.

Á 37. fundi í Ed., miðvikudaginn 11. 
apríl, var útbýtt:

Frumvarpi til laga um byggingar- 
nefnd landsins (þmfrv., A. 316).

A 39. fundi í Ed„ föstudaginn 13. 
april, var frv. tekið til 1. u m r.

Frv. of seint fram komið. — Deildin 
leyfði í e. hlj., að það mætti taka til 
meðferðar.

Flm. (Jónas Jónsson): pað er stutt- 
lega gerð grein fyrir frv. í greinargerð 
þess, og frv. er borið fram í samræmi 
við húsabyggingameistara. Tilefni þess
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er það, að byggingarnefnd Reykjavíkur 
neitaði stjórninni um leyfi til að breyta 
pakkhúsi, er ríkið á, og heitir Nýborg, 
svo að hægt væri að nota það handa vín- 
versluninni. pessi neitun var algerlega 
ástæðulaus og hefir bakað landinu mik- 
ið tjón, þvi það hefir orðið að greiða 
óheyrilega háa leigu fyrir húsnæði handa 
þessari verslun. Og það, sem komið hefir 
fyrir einu sinni, getur komið fyrir aftur, 
og þess vegna verður að koma í veg 
fyrir það, að einstakar byggingamefndir 
geti skaðað landið stórkostlega af ein- 
hverjum dutlungum eða vegna hags- 
muna einstakra manna. J?að er því eðli- 
legt, að einhver dómstóll sje til, sem 
geti komið í veg fyrir slíkt, og frv. fer 
fram á að skapa slikan dómstól. Jeg vil 
geta þess, að húsagerðameistari hefir 
ekki gert till. um, hverjir eigi þar sæti, 
en jeg held, að ekki verði um það deilt, 
að þeir menn, sem frv. tilnefnir, sjeu 
sjálfsagðir, en það eru húsgerðameist- 
ari, brunamálastjóri og kennari i heilsu- 
fræði við Háskóla Islands. Sá siðast taldi 
er sjerstaklega valinn vegna þess, að sá 
maður er flestum kunnugri á þessum 
sviðum og hefir mikið um þau hugsað og 
ritað. Frv. fer ekki fram á nein útgjöld 
úr ríkissjóði, því ætlast er til að nefndin 
vinni kauplaust. Jeg vona, að frv. verði 
samþykt og fái greiðan gang gegnum 
deildina.

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

og til allsherjarnefndar með 10 shlj. 
atkv.

Á 47. fundi í Ed., þriðjudaginn 24. 
apríl, var frv. tekið til ,2. iiwr, (A. 
316, n. 396).

Frsm. (Sigurður Hjörleifsson Kvar- 
an): petta mál er ekkert stórmál, og um 
það lítið annað hægt að segja en það, 
sem stendur í nál. I hv. Nd. er borin 
fram af allshn. till. til þál. um endur- 
ikoðun löggjafarinnar um málefni kaup- 
staðanna. Nefndin leit svo á, að rjettast 
væri, að þetta mál yrði aðallega tekið til 
athugunar í sambandi við þá endurskoð- 
un, og að ekki væri ástæða til að taka 
þetta mál sjerstaklega til meðferðar,

Tilefnið til þessa frv. er mjer raunar 
lítið kunnugt, en þó hefir ekki svo lítið 
verið rætt um það í Nd. það hefir þó 
mestmegnis verið frá einni hlið og ekki 
getið um ástæðuna fyrir því, að bygging- 
arnefnd Reykjavíkur neitaði stjórninni 
um leyfi til að breyta þessu húsi. Ótti 
við brunahættu hafði valdið mestu um 
það. En annars er mjer ekki eins kunn- 
ugt málið og skyldi, og býst jeg við, að 
hjer sjeu aðrir, sem geta gefið meiri 
upplýsingar um það en jeg. J?að er að- 
eins þetta, að nefndin álítur, að þetta 
mál geti beðið eftir hinni almennu end- 
urskoðun, og leggur til, að frv. sje vísað 
tii stjórnarinnar.

Jónas Jónsson: Jeg get verið stuttorð- 
ur og vísað til fyrri ræðu minnar um 
þetta mál. pó hefir hún ekki megnað 
að skýra málið fyrir hv. 2. þm. S.-M. 
(SHK). Jeg verð að segja, að mjer finst 
málsmeðferð hv. allshn. dálítið einkenni- 
leg, að hún skuli vísa þessu frv. frá sjer, 
af því að fyrir hv. Nd. liggi till., sem á 
sínum tíma gæti verið tekin til meðferð- 
ar ásamt með frv. Nú getur enginn sjeð 
fyrir örlög þessarar till. í Nd„ ekki einu- 
sinni hin djúpvitra allshn. pað gæti vel 
verið, að málið dagaði þar uppi, eða að 
till. yrði feld, svo að málið kæmi aldrei 
til Ed, Með öðrum orðum, það er alveg
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óvíst, að frv. fengi nokkru sinni að lita 
dagsljósið meir, ef það ætti að bíða 
eftir þessari till.

Viðvíkjandi aðalatriðinu, þá er rjett 
að taka það fram, að landsstjórnin sótti 
um leyfi til að fá að breyta vörugeymslu- 
húsi, svo að hægt væri að geyma þar 
vínbirgðir. petta geymsluhús er einstakt 
mjög, með stór tún á tvær hliðar, en 
sjóinn á þá þriðju. pessari beiðni lands- 
stjórnarinnar var neitað af byggingar- 
nefndinni, sem taldi, að af þvi myndi 
stafa svo mikil brunahætta. pað var 
lítili meiri. hluti, sem var með synjun, 
og litlu áður hafði bæjarstjórn Reykja- 
víkur gefið sitt samþykki. En hvað þýddi 
þessi neitun? Landið verður að borga 
tugi þúsunda í húsaleigu af því, að um 
Ieyfi var synjað. Ef till. hv. allshn. nær 
fram að ganga, og frv. yrði felt, þá væri 
útilokað, að landið gæti sparað nokkur 
næstu ár á þessum lið.

pað er skiljanlegt um ýmsa menn, 
jafnvel suma hjer í deildinni, að þeir 
sjeu á móti frv. peir biða nokkurt tjón 
af þessu, t. d. þeir, sem leigja landinu 
geymslu fyrir vín. Jeg ætla samt að 
treysta því, að þeir menn hjer, sem hafa 
slíkra hagsmuna að gæta, láti ekki þá 
aðstöðu hafa áhrif á meðferð málsins.

Jón Magnússon: Jeg ætla ekki að fara 
langt út í getsakir hv. 5. landsk. þm. (JJ) 
í minn garð. pað er eins ög vant er í 
minn garð; bæði hjer í deildinni og í 
blaðinu, sem þessi hv. þm. (JJ) stendur 
að, er látlaust alið á því, að jeg sje 
hræddur um að jeg missi spón úr aski 
mínum, ef jeg hætti að leigja landssjóði. 
Jeg skal þá upplýsa, að húsaleiga sú, er 
áfengisverslunin geldur mjer, er ekki 
tvöföld við það, er goldið var fyrir sömu 
herbergi fyrir ófriðinn, en flestir hús-

eigendur hjer munu hafa sett leiguna 
miklu meira upp.

En það er sama sagan. pessi hv. þm.
(JJ) er altaf , með tortryggni, róg og 
blekkingar i minn garð. (JJ: Ósvífni!). 
pað er ósvífni hjá hv. 5. landsk. (JJ), 
en ekki mjer.

pað mun rjett hjá hv. frsm. (SHK), 
að leyft hafi verið með þeim skilyrðum 
að setja vöruskýlið Nýborg á þenna stað, 
að bærinn gæti látið flytja það burt, 
þegar honum sýndist þörf. Svo er og 
með önnur skýli á hafnarhakkanum. 
pað mun hafa vakað fyrir byggingar- 
nefnd Reykjavíkur, að nokkur aukin 
brunahætta kynni að stafa af þeirri notk- 
un á húsinu, sem ríkisstjórnin hafði fyr- 
ir augum, en loforð eða vilyrði hafði 
verið veitt brunabótafjelagi því, sem vá- 
tryggir hús bæjarins, að ekki væri bygð 
stór timburhús á ákveðnu svæði. Vita- 
skuld varð það loforð ekki bindandi, þvi 
um líkt leyti sagði umrætt brunabóta- 
f jelag upp ábyrgðinni, en byggingarnefnd 
bæjarins var samt sem áður á móti 
breytingunni,. vegna hræðslu við eldr 
hættu, sem af henni myndi stafa.

En meðal annara orða: landsstjórn- 
in hefir skýlausa heimild til þess að láta 
gera breytingúna, hvað sem byggingar- 
nefnd segir, og virðist hafa verið þvi 
síður áhorfsmál fyrir stjómina að 
nota þessa heimild, sem bæjarstjórn var 
því ekki mótfallin. Hvers vegna notar 
stjórnin ekki þessa heimild? (JJ: Stjórn- 
in úrskurðaði.) Stjörnin úrskurðaði að- 
eins um valdssvið bæjarstjórnar og 
byggingarnef ndar þeirra á milli. Hún not- 
aði ekki vald sitt til þess að fella úr gildi 
úrskurð byggingarnefndar, sem jeg er 
samrnála hv. 5. landsk. þm. (JJ) um, að 
hafi ekki verið á fúllum rökum bygður. 
Hefði jeg verið ráðh., mundi jeg ekki
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hafa hikað við að breyta húsinu, þrátt 
fyrir andmæli byggingarnefndar, Til 
þess hefði verið ótvíræð heimild. Og til 
þess að stjórnin geti gert þetta, þarf 
engin ný lög. Er því frv. þetta óþarft 
frá þessu sjónarmiði.

J?að er ekki að undra, þótt allshn. 
hafi lagt til, að þessu frv. sje vísað til 
stjórnarinnar, því að mál þau, sem 
Reykjavíkurbær hefir beðið um, að af- 
greidd yrðu á þessu þingi, koniast senni- 
lega engin eða sama sem engin fram, 
vegna þeirrar gagngerðu endurskoðun- 
ar á málefnum kaupstaðanna, sem r ráði 
er að fram fari á næsta þingi. Telur 
nefndin vera heppilegt, að heildarlög 
verði samin fyrir Reykjavík en önnur 
sett fyrir málefni allra hinna kaupstað- 
anna í sameiningu, Tíðkast þéssi aðferð 
víða erlendis, að höfuðstaðurinn sje sjer, 
en hinir kaupstaðirnir saman, enda ó- 
þægilegt, að sitt hvert ákvæði standi 
fyrir hvern kaupstað, nema sjerstaklega 
standi á vegna staðhátta.

Jónas Jónsson: pað, að landsstjórnin 
hefir ekki notað þann rjett sinn, er hv. 
4. landsk. (JM) talaði um, og eigi einu 
sinni talað við húsameistara ríkisins þar 
að lútandi, ætti að vera nægileg ástæða 
til þess, að þingið, sem ekki lætur margt 
„pósitívt“ eftir sig liggja, að dómi 
flestra, samþykti frv. þetta, sem gæti 
sparað ríkissjóði tugi þúsunda árlega. 
Jeg get ekki fallið frá þessu frv,, úr því 
að sú landsstjórn, sem nú situr og mun 
líklega sitja til næsta árs, sýnir engan 
dug í máli þessu. Hið eina, sem gæti 
fengið mig til að taka aftur þetta frv„ 
væri, að hv. 4. landsk. þm. (JM) mynd- 
aði stjórn. pá myndi hann ráða þessu 
máli farsællega til lykta, eftir því sem 
hann segir.

pessi hv. þm. (JM) stökk mjög upp 
á nef sjer út af ummælum mínum um 
húsaleiguna. En hann verður að sætta 
sig við, að menn eru alment dæmdir 
eftir því sem þeir breyta. Hann stóð 
fremstur í flokki þeirra, sem eyðilögðu 
lögin um takmörkun á húsaleiguokrinu, 
lög sem voru óhjákvæmileg öllum al- 
menningi, en sköðuðu engan, nema 
nokkra húseigendur. pað mun enginn 
trúa öðru, en að það hafi verið hags- 
munir þessara húseigenda, sem urðu 
því frv. að bana, og er ekki til neins 
að setja upp sakleysissvip, þegar svo 
einskær stjettareigingirni er jafnaugljós. 
Mun þeim, sem drápu það frv., erfitt 
að sanna almenningi, að þar hafi ráðið 
hæsta tegund af föðurlandsást..

Jón Magnússon: Jeg neita afdráttar- 
laust, að hagsmunir mínir hafi ráðið 
þar atkv. mínu, enda enginn borið mjer 
eigingirni á brýn nema hv. 5, landsk. 
þm. (JJ).

ATKVGR.
Till. á þskj. 396, frá allshn., um að 

vísa málinu til stjórnarinn- 
a r, samþ. með 7 : 3 atkv.

4. Gerðardómur í kaupgjalds- 
þrætum

A 18. fundi í Nd„ mánudaginn 12, 
mars, var útbýtt:

Frumvarpi til laga um gerðardóm í 
kaupgjaldsþrætum (þmfrv., A. 108).

Á 20. fundi í Nd„ miðvikudaginn 14. 
mars, var frv. tekið til 1. u m r.
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Forseti tók málið af dagskrá.

A 22. fundi i Nd., laugardaginn 17. 
mars, var frv. aftur tekið til 1. u m r.

Flm. (Bjarni Jónsson): Engin þjóð 
í heimi er svo sett sem vjer Islending- 
ar. par er skemst af að segja, að aðrar 
þjóðir hafa flestar marga atvinnuvegi 
og fylgir allmikill styrkur hverjum 
þeirra og nálgast meira og minna jafn- 
vægi þeirra í millum. Og þær eru svo 
settar, að þær standa nokkurn veginn 
jafnrjettar, þótt kyrstaða komi i eina 
atvinnugreinina eða hún verði fyrir 
tjóni, jafnvel hruni. petta kemur af þvi, 
að svo margar stoðir renna undir hag- 
heild þjóðarinnar.

Vorum hag er alt öðru vísi komið. 
Varla eru teljandi nema tvær atvinnu- 
greinar, búnaður og útgerð. Og ef önn- 
urhvor þeirra verður í verulegum háska 
stödd, þá er öllu landinu hætta búin. 
En þótt nú báðar þessar atvinnugreinar 
sjeu svo affararíkar fyrir hagjandsins 
sem nú var sagt, þá ber þó frá, hve miklu 
riðameiri útgerðin er. Hún er margfalt 
fjárfrekari en búnaðurinn, svo sem hlut- 
fallið sýnir milli lánsfjár beggja.

Nákvæmar upplýsingar um þetta ætl- 
aði jeg að reyna að leggja hjer fram, en 
gat það ekki, þar sem slíkar skýrslur 
fengust ekki í bönkunum nú, og verður 
þvi ágiskun að nægja. En samkvæmt 
henni er talið, að útgerðin sje um 6 
sinnum fjárfrekari en búnaðurinn, í 
allra minsta lagi. Hún kaupir einnig 
miklu meira af erlendum vörum og þarf 
því að flytja miklu meira fje milli landa 
eða þarf miklu meira á erlendum gjald- 
eyri að halda. En hún flytur og marg- 
falt meira út, sem sjá má af þessum 
samanburði:
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Hjer er svo miklum f járhæðum Yelt 
og hjer er svo þrautnýtt lánstraust banka 
og einstaklinga, að alt landið er í bein- 
um voða, ef útgerðinni hlekkist mikið 
á, og landshrun, ef hún kolfellur. Ann- 
að er og mikilsvert i húfi, þar sem er 
líf og atvinna alls þorra af bæjarbúum,; 
því að engin atvinnugrein kemst þar í 
liálfkvisti við útgerðina, er nm fjölda
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þeirra manna ræðir, sem hafa atvinnu 
af henni, nema búnaðurinn.

Búgarðar manna eru dreifðir mjög og 
afskektir og eru því engin samtök milli 
vinnusala nje vinnukaupenda úti um 
sveitirnar, enda er kaupgjald þar miklu 
hærra en þeirra manna, sem í bæjum 
búa, því að menn fá þar hús og heim- 
ili, föt (að nokkru) og fæði og kaup að 
auki. Og þótt misfarist búskapur nokk- 
uð eða sala afurða, þá er oftast nær lifi 
manna borgið sakir þess, að lengi má 
lifa á því, er búið veitir til lífsviður- 
væris, því að drjúgt er það, sem drýp- 
ur. 1 bæjum er þessu öðruvísi farið. 
par er þjettbýli, þar er mannmergð, en 
ekkert til lífsviðurhalds, ef atvinnan 
fellur niður. pví hafa komið upp sam- 
tök meðal vinnusala um framboð og 
verð þeirrar vöru. Slik samtök eru nú 
sjálfsögð, og má eigi án þeirra vera. 
En venjulega koma þar á móti samtök 
eða samvinna milli vinnukaupanda. 
pessir tveir aðiljar, seljendur og kaup- 
endur vinnunnar, þæfa nú málið í 
samningum sín á milli og koma sjer 
þá venjulega saman um verðið, og fer 
þá alt vel. En þvi er ver, að oft kemur 
upp úlfúð milli þeirra og þykkja, og 
ræður þá meira kapp en forsjá, og gera 
menn þá vérkfall eða verkbann og stöðv- 
ast við það atvinnan um langan eða 
skamman tíma.

Nú er jeg kominn að því atriði máls 
míns, sem jeg hefi stefnt að. En það 
er hið ógurlega tjón, sem stafar af því, 
að slíkur atvinnuvegur sem útgerð vor 
er liggi niðri timum saman, og sama er 
um aðrar atvinnugreinar í smærri stíl. 
pessu tjóni vildi jeg megna að afstýra, 
og fyrir þvi hefi jeg borið frv. þetta 
fram. Á tveim undanförnum þingum 
hefi jeg ætlað mjer að koma fram með

Alþt. 1923, C. (35. Iöggjafarþing).

frv. um gerðardóm í kaupþrætumálum. 
En jeg heyrði hvað eftir annað, að hv. 
þm. verkamanna(JB)var því mótfallinn 
sakir þess, að þá var ekki um málsskot 
að ræða, og ljet jeg þá dragast úr hömlu. 
En nú hefi jeg fundið ráð til þess, að 
fleiri dómstig verði í gerðardóminum 
en eru hjer á landi í málum, sem varða 
menn langtum meira, svo sem t. d. 
sakamálum og öðrum málum, þar sem 
líf og heiður liggur við. pykir mjer nú 
fullkosta báðum aðiljum, og vænti þess, 
að málið gangi fram á þinginu. Jeg vil 
biðja menn að hleypa því til 2. umr. og 
láta það koma i allsherjarnefnd. Vil 
jeg biðja nefndina að gera í nokkrum 
stöðum skýrari ákvæði og bæta smá- 
vægis inn í. Mjer kemur í því sam- 
bandi ein grein í hug, sem stð í Alþýðu- 
blaðinu um þetta, þar sem bent var á 
með rjettu, að ákvæði væri sett um 
það, að menn mættu hvorki gera verk- 
bann nje verkfall meðan málin væru 
í samningum eða í gerð, og mætti þá 
og ákveða, að málaferlin mættu eigi 
standa lengi og mætti vel ákveða tíma 
i sjálfum lögunum, því að hjer er jafn- 
an þörf á skjótum og góðum úrskurði.

Jeg vona, að með tilstyrk nefndar- 
innar og annara þingmanna komist nú 
hjer á góð og bráðnauðsynleg lög. Munu 
þau verða til þess að afstýra tjóni á 
atvinnuvegum vorum, og einkum varð- 
veita vinnusala bæði fyrir yfirgangi 
vinnukaupanda og fyrir illum ráðum 
þeirra manna, er þykjast vilja þeirra 
hag, en hafa þann eina tilgang að stikla 
á herðum þeirra upp í þær trúnaðar- 
og valdastöður, sem hugur þeirra stend- 
ur til.

Jón Baldvinsson: Frv. það, sem hjer 
um ræðir, fer frani á að settur verði

41
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gerðardómur til að skera úr deilumál- 
um um vinnugjald milli vinnusala og 
virtnuþega. Að því, sem mjer er kunn- 
ugt, hafa slíkir gerðardómar verið sett- 
ir á stofn í tveim löndum, Ástralíu og 
Noregi, og hefir reynslan í báðum lönd- 
unum verið mjög ljeleg. Sjerstaklega 
hefir horið á óánægju verkamanna út 
af þessum gerðardómum, og þeim talið 
það til foráttu, að þeir gengju oftast 
gegn hagsmunum þeirrar stjettar. 
Reynslan hefir viljað verða sú, að þeg- 
ar um það var að ræða, að hækka kaup- 
gjaldið, þá fóru þessir gerðardómar sjer 
ofurhægt, en voru öllu liraðstígari, er 
hitt var á dagskrá, að lækka kaupið.

I Noregi hafa verið settir á stofn gerð- 
ardómar til að gera um mikilvæg mál, 
sem snertu alt landið, svo sem verk- 
föll, verkbönn o. fl. par hefir oiíðið 
sama raunin á. pessi gerðardómur er 
þyrnir í augum verkamanna og halda 
þeir því fram líka þar, að þessi dómur 
gangi jafnan á hlut verkalýðsins. Hefir 
raunin orðið hin sama i öllum öðrum 
löndum, þar sem komið hefir fyrir, að 
skipaðir hafa verið slíkir dómar, enda 
berjast verkamenn um allan heim með 
hnúum og hnefum á móti þeim.

I Danmörku eru ekki til aðrir gerðar- 
dómar en þeir, sem settir eru af sjálf- 
um aðiljum til að skera úr deilum, sem 
rísa út af skilningi á samningum milli 
þeirra, og hið sama hefir einnig verið 
í samningi milli verkamanna og atvinnu- 
rekenda hjer. Aftur á móti eru til í 
Danmörku opinberir starfsmenn, svo 
kaUaðir sáttasemjarar, sem hafa þann 
starfa á hendi að reyna að miðla mál- 
um í kaupdeilum milli vinnusala ög 
vinnuþega. petta hefir gefist miklu bet- 
ur en gerðardómarnir. Sáttasemjararn- 
ir eru jafnan fljótari til, og oft hefir

það komið í ljós, að ekki þurfti nema 
milligöngu þeirra til þess að málið fengi 
aðra stefnu, sem leiddi til sátta. pessir 
sáttasemjarar hafa gert mikið gagn í 
Danmörku, þótt þeir hafi ekki neitt úr- 
skurðarvald. Jeg legg því til, ef setja 
skal lög hjer um þessi efni, að skipað- 
ir verði slíkir sáttasemjarar, en gerðar- 
dóininuni slept. petta hefir líka að 
nokkru leyti átt sjer stað hjá okkur, 
því þótt ekkert standi um það í lögum, 
þá hefir landsstjórnin stundum hlutasl 
til um slíkar deilur. Er þar skamt að 
minnast prentvinnuteppunnar í vetur, 
sem að lokum varð stöðvuð fvrir milli- 
göngu hæstv. stjórnar. Gæti þó verið, 
að sættir hefðu komist enn fljótar á, 
ef einhver hefði verið, sem undir eins 
hefði gengið á milli og leitað um sættir. 
Tel jeg yfirleitt alt mæla með því, að 
sú leið verði farin. Enda kom hv. flm. 
(BJ) sjálfur fram með nokkuð, sem 
mælti ekki alllítið á móti gerðardóm- 
um, en það er, hve seinvirkir þeir eru. 
Og þótt þeir yrðu settir með íögum, 
hygg jeg ekki, að það gæti fvrirbygt 
verkbönn og verkföll. Ber frv. þess yfir- 
leitt ljós merki, hve vanhugsað það er, 
og ætla jeg, að þingið gerði rjettast i 
að fella það. En jeg endurtek enn: ef 
þingið hins vegar^vill gera eitthvað i 
málinu, væri hagfeldara að setja lög- 
skipaða sáttasemjara. En annars gæti 
stjórnin annast þetta, er henni þætti 
ástæða til að blanda sjer i slik mál eða 
þess væri óskað.

Flm. (Bjami Jónsson): Jeg hugsaði, 
að þetta frv. mitt myndi sæta miklum 
mótmælum af hv. 2. þm. Reykv. (JB), 
en nú finn jeg, að full ástæða er til að 
þakka honum undirtektirnar, svo hóg- 
vær sem orð hans voru og gagnleg frv.
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Að vísu munu þau ekki hafa verið ætl- 
uð því til þrifa, og mátti heyra það af 
þeim veigalitlu mótmælum, sem slædd- 
ust með. Eitt af þessum mótmælum 
var það, að illa hefðu slíkir dómar 
reynst í Ástralíu og svo myndi hjer. 
En hjer eru engir Ástralíumenn. íslend- 
ingar eru að mestu sömu ættar, en ekki 
afkomendur ýmist stórglæpamanna eða 
rembilátra aðalsætta eins og þar á sjer 
stað. Hjer er ekki svo litið á, að einn 
sje vinnusali af guðs náð, en annar 
vinnukaupandi. Hjer er sami maður oft 
hvorttveggja, vinnuþegi gagnvart einum 
og vinnusali gagnvart öðrum. pað er 
því í raun og veru heldur broslegt, þetta 
tal hv. 2. þm. Reykv. (JB) um, að nreð 
þessu frv. sje fyrirfram ákveðið að 
gera vinnusölum órjett. En það er ekki 
í fyrsta sinni, sem þessi hv. þm. verð- 
ur sjóndapur á það, hvað satt er og 
rjett, sökum þeirra skökku hugmynda, 
sem hann hefir um þingmannsskyldur 
sínar. Honum finst jafnan, að hann sje 
þm. þessarar einu stjettar, verkamanna. 
peirra rjett beri honum að vernda, hvað 
sem það kosti, en hitt komi honum 
ekki við, þótt rjettur annara stjetta og 
hagur alls landsins sje úm leið fyrir 
borð borinn.

Jeg verð að endurtaka það, að mcð- 
ferð Ástraliumanna á dómstólum sín- 
um sannar ekkert um það, hvernig Is- 
lendingar muni fara með sína. Jeg hygg 
þvert á móti, að við megurp, vera full- 
öruggir í því efni og treysta því, að 
hæði verði rjett dæmt og vel haldnir 
dómarnir.

Hv. þm. (JB) mælti beint með frv., 
er hann tók að lofa málamiðlunarmenn- 
ina. Kvað hann, sem satt er, að þeir 
hefðu vel gefist, bæði hjer og erlendis. 
En í 3. gr. frv. er einmitt tekið frarn,

að ef samninganefndunum takist ekki 
að leiða málið til lykta, þá skuli fá til 
málamiðlunarmann. parf jeg ekki að 
mæla með honum, þar sem hv. 2. þm. 
Reykv. (JB) hefir nú gert það svo ræki- 
lega. Fái hann ekki komið á sættum, 
þá fyrst kemur til kasta gerðardóms- 
ins.

Háttv. þm. sagði áðan, að þessi gerð- 
ardómur væri of flókinn og seinvirkur, 
og furðaði mig á því. J?ví á undanfar- 
andi þingum hefir einmitt sami hv. þm. 
(JB) kvartað yfir því, í mín eyru, að 
ekki væri hægt að hafa gerðardóm, sök- 
um þess, að hann yrði eigi hafður svo 
margbrotinn sem með þyrfti. (JB: petta 
er hreinn misskilningur hjá hv. þm.). 
Hv. þm. (JB) talar ekki svo flókna ís- 
lensku, að jeg megi ekki skilja hann. 
En von er til, að hann vilji vinda sig frá 
þeim orðum nú. pað er annars eins um 
þennan hv. þm. (JB) og kenjótta stúlku, 
sem segir, þegar hún hefir fengið það, 
sem hún bað um: Ekki þetta, heldur 
hitt. — En nú stendur svo á, að hjer 
er um þjóðarmál að ræða og verður 
hv. 2. þm. Reykv. (JB) því að afsaka, 
þótt keipum hans verði ekki sint. Hafa 
nú flokksmenn hans heyrt af áheyrenda- 
pöllunum, hve drengilega hann barðist, 
svo hann má vel við una sinn hlut.

Að lokum vil jeg geta þess, að mjer 
komu kynlega fyrir þau orð háttv. þm. 
(JB), að slíkur gerðardómur myndi 
ckki koma í veg fyrir verkföll og verk- 
hönn. Hvort myndi þetta eiga að skilj- 
ast sem hótun um það, að lögum lands- 
ins skuli ekki hlýtt? pví víst er um 
það, að sje þeim hlýtt, verða hjer ekki 
nein. verkföll eða verkbönn framar. Jeg 
ætla annars ekki að rekast í þessu við 
háttv. þm. (JB), nje baka honum önn- 
ur óþægindi út af því, sem hann hefir



648Lagafrumvörp, vísað til ríkisstjórnarinnar.
Gerðardómur i kaiipgjaldsþrætiiin.

647

ofmælt, því eins og jeg tók fram áðan, 
skulda jeg honum þakkir fyrir ræðuna. 
pað var að vísu óviljandi, sem hann 
mælti með frv., en þó jafn-vel þegið 
af mjer engu að síður.

Jón Baldvinsson: Háttv. þm. Dala. 
(BJ) kvað það sterk meðmæli með frv., 
að jeg lofaði málamiðlunarmenn. petta 
er nokkuð hæpin fullyrðing hjá háttv. 
þm., þar sem það er ekki þetta atriði, 
sem frv. leggur aðaláhersluna á, held- 
ur gerðardómurinn. Jeg verð líka að 
líta svo á, að málamiðlanaákvæðin í 
frv. hafi minni þýðingu, þegar aðiljar 
vita, að þeir geta skotið málinu til fulln- 
aðardóms. Og í þessum dómi eru meiri 
líkur til, að atvinnurekendurnir hafi sitt 
mál fram. pví að það er alstaðar við- 
urkent, að ráðherrar og dómarar líti 
yfirleitt jafnan svo á í kaupdeilumál- 
um, að það sjeu verkamennirnir, sem 
eigi að bera hallann.Ef útgerð eða ann- 
ar rekstur hættir að bera sig, að sögn 
atvinnurekenda, þá á fyrst og fremst 
að vera sjálfsagt að lækka kaup þeirra, 
en hitt gengur jafnan seinna, ef gróði 
verður á rekstrinum, að hækka kaupið. 
pað er ef til vill ekki rjett að segja, að 
þeir kvæði upp vísvitandi ranga dóma, 
en þetta mun oftast vera skoðun þeirra, 
og samkvæmt henni dæma þeir.

pað þýðir heldur ekkert að ætla sjer 
að ganga fram hjá reynslu annara þjóða, 
eins og hv. flm. (BJ) vildi gera láta. 
Hann gerði lítið úr reynslu Ástralíu- 
manna. En jeg gat líka um Norðmenn. 
Af hverju vildi hv. flm. ekki ntinnast 
neitt á þá? Hann hefir máske kynokað 
sjer við að tala um þá í sambandi við 
Ástraliubúa.

Háttv. flm. (BJ) sagði, að jeg hefði

áður tjáð mig mótfallinn gerðardóm- 
um, sökum þess, að ekki væru nógu 
mörg málsskotin. petta er rangminni. 
Jeg hefi alt af verið á móti gerðardóm- 
um, af ástæðum, sem jeg hefi greint.

pá gat hv. flm. (BJ) ekki stilt sig 
um að minnast á það, á hvaða tungu 
jeg hefði talað. pess var að vænta af 
svo lærðum manni, sem altaf talar latínu
annað veifið hjer í deildinni.

Jeg vænti þess, að þótt þetta mál fari 
til nefndar, þá verði þvi samt ekki hleypt 
út úr deildinni. pað yrði áreiðanlega 
ekki til að auka frið og samvinnu í 
landinu, ef farið yrði að fremja rang- 
læti gagnvart verkalýð landsins. En 
reynsla annara þjóða hefir sannað, að 
svo yrði; og að mótstaða þeirra er á 
rökum bygð.

Flm. (Bjarni Jónsson): pað hefir ver- 
ið bæði upphaf og endir á ræðum háttv. 
2. þm. Reykv. (JB), að verkamenn sjeu 
á móti þessu, af því að svona sje reynsl- 
an erlendis. „Jeg apaköttur er,“ svo 
hljóða einkunnarorð hans. Eins og 
ómögulegt sje, að hjer geti eitthvað þrif- 
ist, sem ekki þrífst annarsstaðar. pað ei 
ekki saman berandi, verkamannastjett- 
in hjer og víða erlendis. Hjer er enginn 
skrLll. Hjer er enginn skrill, nema þá 
ef vera skyldu þeir menn, sem vilja 
gerast leiðtogar þessara manna, menn, 
sem sigla undir fölsku merki og eru 
að reyna að láta berast upp til vegs og 
valda á breiðum bökum þeirra.

pað er ósvifni af hv. þm. (JB), að 
drótta því að ráðherrum og dómurum 
þessa lands, að þeir muni reynast vil- 
hallir í dómum sínum. Slík orð eru stað- 
leysustafir og þó hneykslanleg, er þing- 
maður talar þau. Munu þau ætluð til
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að kitla eyru manna á áheyrendapöll- 
unum. En jeg þykist þekkja þá menn 
svo vel, sem á hlýða, að jeg megi full- 
yrða, að eyru þeirra klæji ekki eftir 
slíkum orðum. Enda mun háttv. þm. 
(JB) ef til vill komast að raun um það 
síðar.

Til þess að sýna, hve spaklega háttv. 
þm. (JB) falla rökin, þá vil jeg benda 
á orj5 hans um ónýtingu málamiðlun- 
armannsins, ef gerðardómur færi á eft- 
ir. Var aðalröksemdin sú, að það gerði 
að engu áhrif málamiðlunarinnar, að 
annar málsaðili vissi þá, að hann gæti 
altaf haft mál sitt fram þar. ímyndar 
hv. þm. (JB) sjer, að málsaðiljar, er svo 
stendur á, ali ekki yfirleitt þá von i 
brjósti, að þeir hafi sitt mál fram? Af 
því stafa bæði verkföll og verkbönn, 
að hlutaðeigendur búast við á þann hátt 
að hafa sitt mál fram. Og hvað er til 
fyrirstöðu, þótt ekki sje slikur gerðar- 
dómur, að leggja út í blóðuga borgara- 
styrjöld, ef annar eða báðir aðiljar bú- 
ast við á þann hátt að hafa sitt mál 
fram? Nei, gerðardómur rjettsýnna 
manna verður aldrei líklegri til að halla 
á annan málsaðilja en hnefarjetturinn. 
Er þessi röksemd háttv. þm. (JB), sem 
annað, á engu viti bygð.

Að því er snertir orð háttv. þm. í 
fyrra um gerðardóma og málsskot, þá 
skal jeg taka það fram, að hann Ijet þá 
skoðun sína, sem jeg gat um fyr, ekki 
í ljós í þingræðu, heldur i samtali við 
mig utan funda. En þessu hjelt hann 
þá fram engu að síður, og er það, sem 
annað, ranghermi, að hann vill ekki 
kannast við þetta nú.

Athugasemd hv. þm. (JB) um latínu- 
ræður mínar hjer í deildinni ætla jeg 
að svara á latínu, til þess að eitthvað

standi heima af því, sem hv. þm. var 
að tala um. Og vilji hann nema þá tungu, 
mun best að byrja á setningunni:

Quod licet Jovi, 
non licet bovi.

Jakob Möller: Jeg kann háttv. þm. 
Dala. (BJ) þakkir fyrir að hafa flutt 
þetta frv. pað er að mínum dómi hið 
mesta nauðsynjamál, sem hjer er um 
að ræða. Hins vegar skil jeg vel háttv. 
samþingismann minn (JB) og afstöðu 
hans til málsins. Eins og hann tók 
fram, hafa jafnaðarmenn tekið svo i 
þetta, og urn leið var svo sem auðvit- 
að afstaða þessa hv. þm. (JB) ákveðin, 
hvað sem leið rjettu og röngu. En það, 
sem mig furðaði á, var, að háttv. þm. 
(JB) sagði ekki nema hálfa söguna. pví 
það eru ekki einasta verkamenn, sem 
barist hafa á móti gerðardómum i öðr- 
um löndum, heldur einnig vinnu- 
veitendur eða sá stjómmálaflokkur, 
sem þeir fylla aðallega, íhaldsflokkam- 
ir. Afstaða beggja aðilja er því sú, að 
vilja ekki annað en að hnefarjetturinn 
skeri úr slíkum málum. En svo er 3. 
flokkurinn, þeir frjálslyndu menn, sem 
ekki vill hnefarjettinn, en í hans stað 
gerðardóma.

pað er vitanlega rangt hjá hv. 2. þm. 
Beykv. (JB), er hann segir, að ráðherr- 
ar, dómarar og önnur stjórnarvöld hall- 
ist á sveif með vinnuveitendum; skal jeg 
minna hann á, að þegar slikar deilur 
hafa risið upp hjer og leitað hefir ver- 
aðstoðar þeirra um þessi mál, veit jeg 
ekki betur en að niðurstaðan hafi ávalt 
orðið verkamönnum í vil. Nægir að 
nefna prentaraverkfallið nú síðast þessu 
til sönnunar; þá studdi stjórnin málstað 
prentara, eins og líka má á sjá, á skil-
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niáluni þeiin, sem báðir aðiljar þá sætt- 
ust á að lokum. Er því þessi fullyrðing 
hv. þm. (JB) algerlega rakalaus. Vona 
jeg að hv. deild veiti frv. þessu góðar 
viðtökur og að það fái að ganga til 
nefndar, sem lagi góðfúslega þá galla, 
er á þvi kunna að vera.

Jón Baldvinsson: Hv. 1. þm. Reykv. 
(JakM) vildi mæla frv. þcssu bót, og 
get jeg vel skilið, að hann vilji koma 
á þessum gerðardómi; hitt þykir mjer 
eigi eins víst, að verkamenn eða yfir 
höfuð nokkrir hinna frjálslyndari 
manna vilji vera með í því. Mintist 
hann á og mótmælti því, sem jeg hafði 
sagt um ráðherra og dómara, og sagði, 
að úrskurðir þeirra hefðu fallið verka- 
mönnum í vil; getur vel verið, að hann 
líti svo á, en vart munu verkamenn líta 
svo á alment. pað má og vel vera, að 
i þessari síðustu deilu — prentaraverk- 
fallinu — hafi hæstv. atvrh. (KIJ) litið 
rjett á málið, en það sannar ekki neitt, 
því það er þá alveg einstætt. Eða hvers 
vegna skvldu verkamenn annars alstað- 
ar berjast á móti þessu, ef það væri ekki 
alment álit þeirra og reynsla, að gerð- 
ardómur væri þeim í óhag

Háttv. þm. Dala. (BJ) var með stór- 
yrði og ókvæðisorð; brá hann mjer 
meðal annars um vísvitandi ósannindi. 
Er þetta vandi hans og kemur engum 
á óvart, en jeg hygg að hrópyrði hans 
bæti á engan hátt fyrir þessu frv. Var 
liann og með ýmsa spádóma, sem hon- 
um er mjög lagið, en jeg er óhræddur 
fyrir þeim, eða að það hafi nokkur áhrif 
á kjósendur mína. Hann hefir áður ver- 
ið með spádóma; má þar minna á skýrsl- 
una frægu um Islandshanka, sem þm. 
(BJ) fjekk stórfje fyrir, að sögn. En 
reynslan hefir nú orðið þann veg, að

jeg hygg að fáir muni verða til þess að 
kaupa nýja spádóma af þessum hv. þm.

Flm. (Bjarni Jónsson): Jeg ætla að- 
eins að leiðrjetta orð hv. 2. þm. Reykv. 
(JB) viðvíkjandi því, sem hann hafði 
upp eftir mjer. Jeg sagði, að kjósendum 
hans mundi ekki líka svigurmæli þau, 
er hann hefir haft hjer í frammi í þing- 
salnuni, og vart kunna lionum mikla 
þökk þar fvrir. En viðvíkjandi spádóm- 
um niinuni skyldi hann þar sem niiiist 
um tala sjálfur, og nær væri honum 
að fara inn í Alþýðubrauðgerð sína og 
sjá, liversu þar hnoðast.

Atvinnumálaráðherra (KIJ): Jeg
hafði ekki ætlað mjer að tala í þessu 
máli, enda þótt það heyri undir mig, 
ef frv. verður að lögum, sem þó reynd- 
ar getur verið álitamál, því stundum 
á atvinnuniálaráðherrann að gera eitt 
cg stundum er það aftur dómsmála- 
ráðherrann, sjá 5. gr. frv. Jeg bjóst 
ekki við mikluni umræðum um það á 
þessu stigi málsins, og hefði mjer því 
ekki fundist ástæða til að kveðja mjer 
liljóðs, ef hjer hefðu eigi fallið orð, sem 
jeg vegna þingtíðindanna vil ekki láta 
standa ómótmælt. Jeg á við orð liáttv. 
1. þm. Revkv. (JakM) viðvíkjandi deilu 
þeirri, er reis út af prentaraverkfall- 
inu nú i vetur, og sem jeg var svo liepp- 
inn að leiða til lykta. Hv. þm. (JakM) 
gaf það í skyn, að jeg hefði í þvi máli 
verið vilhallur í garð prentaranna. En 
það er ekki rjett. Jeg reyndi að koma 
fram sem allra hluldrægnislausast og 
líta á málið frá sjónarmiði heggja og 
miðla málum eftir því sem hægt var. 
Að jeg hafi ekki dregið taum annars 
aðila, sem sje prentara, sjest best á 
þvi, að eftir að sættir voru komnar á 
og vinna hafin, komu fulltrúar heggja
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málsaðilja á minn fund og þökkuðu 
mjer mín afskifti af því máli, og báðir 
sögðu sig vera ánægða með úrslitin.

Jakob Möller: Hæstv. atvrh. (KIJ) 
kvaddi sjer ldjóðs til að mótmæla orð- 
um 2. þm. Revkv. (JB), en ekki mín- 
um. Jeg sagði ekki, að hæstv. atvrh. 
(KIJ) hefði dregið taum eða verið vil- 
hallur i garð prentara; jeg sagði að 
hann hefði stutt málstað þeirra, og voru 
það því orð hv. 2. þm. Reykv. (JB) um 
ráðherra og dómara og framkomu 
þeirra i garð verkamanna, sem atvrh. 
hefir átt við. (Atvrh. KIJ: Jæja, þá er 
jeg ánægður).

Viðvíkjandi orðum hv. 2. þm. Reykv. 
(JB) vil jeg svara því, að það má und- 
arlegt heita, að hjer skuli ekki þekkj- 
ast nema undantekningar frá þeirri að- 
alreglu, sem hann talar um. Jeg verð 
að draga af því þá ályktun, að reglan sje 
þá alls ekki til, og að það sje fjarstæða 
og gangstætt reynslu okkar, að gerðar- 
dómar í kaupgjaldsþrætum, eða af- 
skifti dómara og ráðherra af þeim 
málum, hljóti ávalt að verða verka- 
mönnum í óhag.

Háttv. samþm. minn (JB) sagði, að 
verkamenn berðust alstaðar á móti 
gerðardómum í þessum málum. petta 
er ekki nákvæmlega rjett. pað eru leið- 
togar verkamanna, sem herjast á móti 
því, að komið verði í veg fyrir verk- 
föllin á þennan hátt, af því að þeir nota 
þau sem pólitísk vopn í stjórnmála- 
baráttunni. Fæ jeg ekki sjeð að saki 
mikið, þótt þeir missi þar eitt vopn úr 

s höndum sjer; hitt varðar mestu, sem
er til almenningsheilla.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 25 : 1 

atkv„ að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

já: ‘ StSt, SvÓ, porlG, porstJ, pórJ, 
BJ, BH, Ep, EE, GunnS, HK, 
IngB, JakM, JAJ, JS, Jp, LH, MG, 
MJ, MK, MP, PO, Pp, SSt, BSv.

nei: JB.
Tveir þm. (porlJ, ÓP) fjarstaddir. 
Frv. vísað til allsherjarnefndar með

20 shlj. atkv.

Á 55. fundi i Nd., miðvikudaginn 2. 
mai, var frv. tekið til 2. umr.

Forseti tók málið af dagskrá.

A 57. fundi í Nd., föstudaginn 4. 
maí, var frv. aftur tekið til 2. u m r. 
(Á. 108, 335, n. 402).

Frsm. (Gunnar Sigurðsson): Um 
þetta frv. hafa orðið skiftar skoðanir 
i allshn. pó varð samkomulag um það, 
að málið væri svo mikilsvarðandi, að 
eigi væri tilhlýðilegt að svæfa það í 
nefndinni, þó henni fyndist það á hinn 
bóginn ekki svo rækilega undirbúið, að 
það geti náð fram að ganga á þessu 
þingi. pað er alveg ný braut, sem hjer 
er lagt inn á, sú, að ljúka kaupþræt- 
um án samþykkis aðilja. pví vill nefnd- 
in leggja til, að frv., ásamt till. á þskj. 
335, verði vísað til stjórnarinnar til 
undirbúnings.

Jón Baldvinsson: Háttv. allshn. hefir 
þótt sæma að svæfa svo mörg mál, að 
hún hefði vel getað verið þekt fyrir 
að láta þetta mál líka hvíla sig þar. 
Frv. þetta var talsvert rætt við 1. umr„ 
og var þó þá ekki minst á orðalag þess, 
sem hv. flm. (BJ) hefir viðurkent með 
brtt. sínum að væri ekki sem heppi- 
legast. En þó að þær bætur sjeu gerð-
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ar, þá held jeg að þrátt fyrir það' sje 
frv. ekki sem heppilegast orðað, ef það 
yrði svo að lögum, sem jeg raunar 
vænti að ekki verði. Frv. þetta hyggist 
í eðli sinu á sterkum samtökum vinnu- 
sala og vinnuþega. En langt er frá, að 
þau sjeu orðin svo almenn hjer á landi, 
að hægt sje að koma þvi við, sem 2. 
gr. gerir ráð fyrir. Nokkuð mikið um- 
stang er líka við það, ef hvert fjelag á 
að hafa fasta nefnd til að semja um 
kaupgjaldið. petta er raunar ekki stórt 
atriði, en það sýnir þó Ijóslega, að hv. 
fhn. (BJ) er harla ókunnugur þeim 
málum, sem hjer ræðir um. Hann virð- 
ist byggja eingöngu á erlendum fyrir- 
myndum, en tekur ekki tillit til þess, 
hversu allar aðstæður eru ólíkar hjer. 
Maður hefir ekki leyfi til að efast um 
góðan tilgang með frv. Hv. flm. (BJ) 
gerir eflaust ráð fyrir því, að með þessu 
megi koma i veg fyrir verkföll og deil- 
ur, en sjer ekki, að það getur aðeins 
orðið til þess að auka á stjettadeilurn- 
ar og sundrungina. pessi dómstig, sem 
hann gerir ráð fyrir, eru þannig löguð, 
að ákvæði frv. um þau, jafnvel þó brtt. 
yrðu samþyktar, geta tæplega staðist, 
þegar til framkvæmdanna kæmi. Tím- 
inn, sem settur er til dómsins, er hálf- 
ur mánuður, frá fyrsta til siðasta dóm- 
stigs, og er það sýnilegt, að sá tími er 
alt of naumur. pað er alveg óhugsandi, 
að málum, sem sótt eru og varin af 
kappi, geti orðið lokið á einum hálf- 
um mánuði. Fyrsta dómstigi er þannig 
háttað, að þar skipar stjórnin odda- 
mann, sem dæmi ásamt 2 öðrum, er 
vinnusali og vinnuþegi tilnefna, og á 
sá dómur aðeins að taka þrjá daga. 
Jeg get ekki hugsað mjer, að þessi stjórn- 

j skipaði oddamaður verði svo fljótur að
i átta sig á málunum, nema afstaða hans
1
j

sje þá fyrirfram ákveðin af handaliófi. 
Sama gildir um öll dómstigin. Jeg þyk- 
ist vita, að í flestum tilfellum verði það 
oddamaður, sem kveði upp cndanleg- 
an úrskurð, og vilji hann rannsaka mál- 
ið saniviskusamlega, þá mun hann fljótt 
koinast að raun um, að tirninn cr alt 
of naumur. Alt þetta bendir til þess, að 
hv. fhn. (BJ) hefir ekki skilið, hvernig 
slik mál ganga til.

petta er nú uin ákvæði frv. og brtt. 
En svo er eftir að vita, hvernig fara 
myndi, ef lögin kæmust til framkvæmda 
og farið yrði að vinna undir þeim. Jeg 
fæ varla skilið, að þeir sjeu margir, 
sein geri sjer vonir um, að þó gerðar- 
dómur kæmist á, þá sje þar með komið 
í veg fyrir deilur milli verkafólks og 
vinnuveitenda. pað eru svo afarmarg- 
ar leiðir opnar fyrir þá, sem óánægðir 
cru með úrskurðinn, að skjóta sjer 
undan honum og fá kröfum sinum 
framgengt á annan hátt. T. d. hafa 
verið samþykt lög, sem banna starfs- 
inönnum ríkisins að gera verkfall. Nú 
cru, eins og kunnugt er, sterk samtök 
milli þeirra. Og svo var það árið 1919, 
að þeir komu með kröfur, og raunar 
að öllu leyti rjettmætar kröfur um 
launabætur. En hvers vegna gerðu þeir 
það? Ekki máttu þeir gera verkfall, þó 
kröfuin þeirra væri eigi sint. Hvað lá 
þá bak við ? pað, að allir embættismenn 
hefðu sagt af sjer og enginn tekið við 
starfi þeirra. pví fleiri en embættis- 
menn voru með í þessum samtökum; 
það voru kandidatar lika, sem ekki 
hefðu fengist til að taka við embættun- x 
um, ef launabótunum hefði ekki verið 
sint. Á þennan hátt gátu þeir skotið 
sjer undan lögunum, sem bönnuðu þeim 
að gera verkfall, en fundu aðferð, sem 
verkaði eins. Alveg eins gætu aðrir starf-
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andi menn farið að. Sjómenn gætu t. d. 
sagt við útgerðarmennina: Við ráðum 
okkur ekki! pað er ekki heldur verk- 
fall, en það verkar eins. Eins gætu t. d. 
útgerðarmenn gert. peir gætu stöðvað 
skipin til að lækka kaupið. petta sýnir 
nægilega, að ákvæðin eru óheppileg og 
að ekki er hægt að koma í veg fyrir, 
að farið sje í kringum lögin og mót- 
staða sje veitt.

Enn er eitt, sem í frv. vantar, sem 
sje ákvæði um það, á hvern hátt dóni- 
urinn eigi að starfa. pað er til dæmis 
nauðsynlegt, að dóitnendur rannsaki, 
hvað lágmarkskaup verkamanna eigi að 
vera. pað er t. d. ekki nóg, að verka- 
menn fái sæmilegt kaup í 1—2 mán- 
uði af árinu, því þeir þurfa að lifa alla 
daga ársins. pað er næsta algengt, að 
enga vinnu sje að hafa frá því í október 
og fram í miðjan apríl, en þá þarf líka 
kaupið að vera svo hátt, að það endist 
þeim til viðurværis, þann tima, sem 
þeir neyðast til að ganga atvinnulausir.

Enn er það sterk ástæða á móti frv„ 
að það skuli koma fram einmitt nú, og 
gæti það bent til þess, hvernig það eigi 
að verka. Mjer skilst, að eins og ástæð- 
urnar eru nú, þá muni kaup fara lækk- 
andi, og að flestar kröfur muni ganga 
i þá átt. Ef því lögin verða samþykt, þá 
má ganga að því sem gefnu, að þeim 
verði fremur beitt til þess að færa nið- 
ur kaupið heldur en að hækka það. Eða 
hvers vegna kom ekki fram frv. um 
þetta árið 1916? pá voru það verka- 
mennirnir, sem urðu að sækja á.

Við 1. umr. þessa máls vár vitnað í 
það, að slíkir gerðardómar hefðu verið 
: ?ttir upp í minsta kosti tveimur stöð- 
um erlendis, og er annar þeirra í Nor- 
egi. par kom hann nýlega til endur- 
samþyktar í Stórþinginu, en var feld-

Alþt. 1923, C. (35. löggjafarþing).

ur. pað sama er að segja frá Astralíu; 
þar mun hann vera því sem næst num- 
inn úr gildi. Sýnir það, að þeir hafa 
alstaðar gefist illa, og sjerstaklega er 
það eftirtektarvert, að verkamenn hafa 
alstaðar verið gerðadómum mótfallnir 
og þótt það sýnt, að þeir hafi gengið 
á sinn hluta. Og svo cr það líka með 
verkamenn hjer, svo sem áskoranir 
þær, allfjölmennar, frá verkalýðsfje- 
lögunum hjer í bæ og einstökum mönn- 
um, sýna ljóslegast. Auk þess hafa 
komið samskonar áskoranir frá fjelög- 
um utan af landi. Jeg verð því að telja, 
að það sje harla frekleg móðgun við 
verkamenn, ef hið háa Alþingi sam- 
þykkir þetta.

Háttv. alshn. leggur nú til, að málið 
nái ekki fram að ganga að þessu sinni, 
og vill vísa þvi til hæstv. stjórnar, til 
athugunar og undirbúnings. Jeg hafði 
nú ekki hugsað mjer að greiða atkvæði 
með frv. til stjórnarinnar. Að forminu 
til er það að fella málið, en það má ef 
til vill álitast, að með þessari aðferð 
sje þó nokkur lífsneisti í frv. Greiði jeg 
því atkvæði á móti frv. eins og það 
er, öllum liðum þess, ásamt fram- 
komnum brtt.

Forseti (BSv): Mjer hafa borist til- 
mæli frá 6 háttv. þm., svo hljóðandi:

„Undirritaðir þingmenn óska, að 
uinræðum sje hætt.“
Undirritaðir eru: SSt, JAJ, Pp, BH,

StSt, LH.
Nú hefir einn háttv. þm. kvatt sjer 

hljóðs, og lít jeg svo á, að til þess sje 
ætlast, að umræðum sje slitið, þegar 
hann hefir lokið máli sínu.

ATKVGR.
Till. um að slíta umræðum samþ.

42
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ineð 12 : 9 atkv., að viðliöfðu nafna- 
kalli, og sögðu

já: Pp, SSt, StSt, SvÓ, porlJ, pórJ, 
BH, JAJ, JS, LH, MG, BSv.

nei: MJ, MK, MP, porlG, BJ, EE, 
GunnS, JakM, JB.

Sjö þm. (ÓP, PO, porstJ, Ep, HK, 
IngB, Jp) fjarstaddir.

Bjarni Jónsson: Eyrst þykir injer það 
undarlegt, hvernig meðferð nefndarinn- 
ar licfir verið á málinu, að hún taldi það 
vanta undirbúning. Starf nefndarinnar 
átti vitanlega að vera í því fólgið að 
undirbúa það betur. Mín aðalhugsun er 
sú, hvernig setja skuli sanian dóminn. 
Hitt er ætlunarverk nefndarinnar, að 
koma með það, sem nánar þurfti til 
skýringar. Hv. 2. þm. Revkv. (JB) deildi 
á mig og kvað mig liafa bygt á of sterk- 
um samtökum vinnuveitenda og vinnu- 
þega. En þetta er ekki rjett. par sem eng- 
in sarntök eru, þar eru engin verkföll; 
en lijer er hægt að sýna honum fram á 
nóg dæmi um verkföll til þess, að hann 
geti látið sannfærast um þetta. pað er 
ekki til neins fyrir hann að reyna að 
þvæla það. Svo vildi sami hv. þm. (JB) 
segja, að frv. yki deilur, en það er líka 
fjarri sanni. Hann talar um, að tíniinn 
sje of stuttur. pað er rangt. Alstaðar, 
þar sem þess gerist þörf, hygg jeg, að 
tímiim mundi reynast nægur, uns til úr- 
skurðar kæmi, þar til málið væri látið 
ganga gegnum öll stigin. Hann talaði 
uin, að það væru ýmsar leiðir til að 
skjóta sjer undan dómi; en menn myndu 
ekki gjarnan hafa slík brögð í frammi. 
Menn yrðu fegnir, þegar málið yrði út- 
kljáð, og sennilega hefir hvor aðili jafn- 
an eitthvað til sín máls. Hv. þm. (JB) 
talaði um, að oddamennirnir hefðu ekki

nægan tíma til að gera sjer grein fyrir 
málinu, en þetta er bara sagt út í blá- 
inn. pvi að allar upplýsingar i málinu 
liggja fyrir þeim, og hver meðalmaður 
þyrfti ekki meira en í liæsta lagi 2 daga 
til að setja sig inn í það, seni skjöl þau 
fjölluðu um. Jeg' býst við, að þingmenn, 
sem sitja hjer nætur og' daga og ræða um 
vandamál þjóðarinnar, ættu að vera 
færir um ,að vera slíkir oddamenn. Jeg 
efast ekki um, að þeir, sem geta sam- 
þykt 153 greinar í flóknu þjóðarmáli á 
örskömmum tíma, ættu að vera færir 
um að setja sig inn í deiluefni sjómanna 
og útgerðarmanna á tveim dögum. Hv. 
þm. (JB) tælaði um, að vanalegt væri 
að setja lágmark á kaupgjald verka- 
nianna. pað er hvorki þeim sjálfum holt 
nje vinsælt. Jeg liefi aðeins liaft hag 
verkíimanna og engra annara fyrir aug- 
um, þvi að lágmark á kaupi er þeim 
sjálfum fyrir vcrstu. Jeg ætla mjer ekki 
að deila mjög á þennan hv. þni. (JB), 
því að jeg býst ekki við að svara hon- 
um neinu. Hann hefir gefið það i skyn, 
að jeg hafi ekki getæð samið frv. sjálf- 
ur, en verið svo fenginn til að hera það 
fram. Jeg hefði gaman af, að hann sýndi 
mjer þessa aðstoðarmenn mína, og gæti 
sagt, að jeg hefði orð fyrir að láta aðra 
tyggja í mig. pað, sem fyrir mjer vakti, 
var að vinna gagn atvinnuvegununi.

Jcg geri ekki mikið úr þessari áskor- 
un frá 550 verkamönnum, því að það 
er ekki niikill hluti af verkamönnum 
lijer í bæ, hvað þá heldur æf öllu land- 
inu. pó hefir sjálfsagt verið unnið ó- 
sleitilega við að smala saman undir- 
skriftunum. Með tilliti til þess er þetta 
undarlega magur listi. pað er auðvitað 
af því, að allur þorri verkamanna hefir 
skilið, að frv. er þeim til verndar. Hugs- 
um okkur, að hv. 2. þm. Reykv. (JB)
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rjeði og að það yrði drepið. Hugsum oss 
cnn fremur, að öll skip vrðu sett upp, og 
af því myndi leiða atvinnuleysi, en ó- 
bein afleiðing gerðardómsins yrði sú, að 
slíkt kæmi aldrei fyrir. Ef frv. yrði sam- 
þykt og vrði að lögum, dytti enguin í 
hug að setja upp skip sín, því að hann 
gæti það ekki, nema með því að baka 
sjer barðari útreið í næsta dómsmáli, 
er starfsmönnum hans yrði dæmt hærra 
kaup fyrir þann skaða, er hann hefði 
gert þeim að raunarlausu.

Eins og menn vita, er það oft meira 
kapp eu peningaatriði, sem veldur deil- 
unuin milli verkalýðs og vinnuveitenda, 
og mundi dómurinn því jafnan koma að 
góðum notum og verða þó einkum 
verkamönnum til verndar.

ATKVGR.
Till. á þskj. 102, frá allslin., um að 

vísa málinu til stjórnarinn- 
a r, samþ. með 13 : 3 atkv.

5- Mælitæki og vogaráhöld-

A 22. fundi í Nd., laugardaginn 17. 
mars, var útbýtt

Frumvarpi til laga um mælitæki og 
vogaráhöld (þmfrv., A. 153).

A 21. fundi i Nd., þriðjudaginn 20. 
mars, var frv. lekið til 1. u m r.

Flm. (Lárus Helgason): Eins og sjá 
má á frv. þessu, er hjer um allniikla 
breytingu að ræða frá núgildandi lög- 
um um mælitæki og vogaráhöld. Breyt- 
ing þessi hyggjum við flm. frv. að verði 
vel þegin af flestum landsinönnum, þar

sem lijer verður að ræða iim mikinil 
sparnað á fje almeniiings.

Útgjöld þau, sem kaupmenn og kaup- 
I'jelög bafa orðið að inna af hendi vegna 
gildandi laga um mælitæki og vogar- 
áhöld, eru tvimælalaust úr vösum al- 
mennings. Kostnaðinn við löggildingar- 
stofuna hefir orðið að greiða sumpart 
úr ríkissjóði og sumpart frá verslun- 
um i landinu. Samkvæmt skýrslu frá 
löggildingarstofunni nemur þessi kostn- 
aður frá byrjuii, þau 5 ár, sem hún hefir 
starfað, mikilli uppæð. pennan kostnað 
ættu kindsmenn að losna algerlega við 
hjer eftir, ef frv. það, sem nú er til
umr. , nær fram að ganga, þar sem lög- 
reglustjórum er ætlað að taka að sjer 
cftirlit það, sem löggildingarstofan hefir 
nú, án nokkurs sjerstaks endurgjalds.

Eftirlitið ætti ekki ,að verðá ver af 
liendi leyst af lögreglustjórum en lög- 
gildingarstofunni. peim er liægt að 
íramkvæma það árlega, t. d. á þinga- 
ferðum, en það getur löggildingarstof- 
an ekki nema með alt of mikluin kostn- 
aði. Enda er s,amkvæmt núgildandi lög- 
uni ekki ætlast til, að þetta eftirlit fari 
fram nenia einu sinni á hverjum 3 ár- 
um.

Eins og minst er á í greinargerð við 
frv., er starfræksla löggildingarstofunn- 
ar, samkvæmt núgildandi lögum, óh,ag- 
kvæm á ýmsan hátt, svo sem það, að ef 
lítið eitt hefir þurft að lagfæra vog, þá 
liefir ekki mátt gera við hana á staðn-
uni, heldur hefir orðið að senda hana 
til Rcvkjavíkur, eins fyrir því, þó að 
viðgcrðin hafi verið svo lítil og auðveld, 
að hver meðal-búhagur maður hefði vel 
gctað leyst hana af hendi á lítilli stundu. 
Kostnaður við þessar sendingar voganna 
hefir orðið mikill, auk þess sem verkið 
sjálft hefir þótt mjög dýrt. par við hæt-
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ist, að oft er mjög bagalegt að missa 
af notkun voganna um langan tíma. 
Samgöngur okkar eru ekki svo greið- 
ar, að í þessu efni sje rjett að lögákveða 
slíkt fyrirkomulag.

Ýmislegt fleira mætti benda á til 
sönnunar þvi, að núgildandi lög um 
mælitæki og vogáráhöld eru ekki hag- 
kvæm, en við þessa umr. málsins virð- 
ist það ekki nauðsynlegt.

Að endingu skal þess getið hjer, að 
líklegt er að þeir menn, sem vinna við 
löggildingarstofuna, geti fengið sjer eitt- 
hvað þarfara að vinna fyrir fósturjörð- 
ina en það, sem þeim hefir verið boðið 
að gera eftir núgildandi lögum. Vænti 
jeg, að frv. þetta fái að ganga til 2. umr., 
að þessari lokinni, og síðan til allshn.

porsteinn Jónsson: pegar mál þetta 
var rætt hjer í hv. deild í sambandi við 
fyrirspurn hv. þm. V.-Sk. (LH), upp- 
lýsti hæstv. atvrh. (KJJ) í svari sínu, að 
löggildingarstofan hefði borið sig, tekj- 
urnar af þessari stofnun væru eins mikl- 
ar og útgjöldin, væri því enginn kostn- 
aður fyrir ríkið að halda henni við. Jeg 
efast ekki um, að svo muni vera. En þó 
að kostnaður sje enginn af henni fyrir 
ríkið, þá kemur þó kostnaðurinn á lands- 
menn. pað er enginn vandi fyrir þessa 
stofnun að bafa svo miklar tekjur, að 
hún baki ekki ríkissjóði útgjöld, þar sem 
hún hefir ein rjett til þess að flytja inn 
og gera við öll mælitæki og vogaráhöld, 
og ræður sjálf verðlaginu. pá er skilj- 
anlegt, að hún sje ekki byrði á rikis- 
sjóði. En hins vegar er það ljóst, að 
þetta er skattur á landsmönnum. pað 
eru ekki þeir, sem kaupa áhöldin eða 
láta gera við þau, sem greiða þetta gjald, 
heldur almenningur, því að kaupmenn 
og kaupf jelög leggja það aftur á vöruna.

pað má segja, að þetta gjald sje ekki 
mjög mikið, en það er þó nokkuð, og 
ábyggilega skattur, sem má missa sig. 
Mjer cr kunnugt um, að mjög nákvæm- 
lega hefir verið farið í að framfylgja 
lögum þessum. pó að ekki hafi verið 
meira að sumum áhöldum heldur en 
brotinn nagli, sem hver lagtækur mað- 
ur — og jafnvel lika ólagtækur — hefði 
getað gert við, varð að senda þau til 
Reykjavíkur, og kostaði viðgerð og 
flutningur oft á tíðum jafnmikið og á- 
höldin ný. Mig furðar ekki, þó að vogar- 
og mælitækjum hafi verið tahð mjög 
ábótavant í skýrslu þeirri, er hæstv. 
atvrh. (KJJ) las upp um daginn, er liann 
svaraði fyrirspurninni, þar sem hver 
smágalli var talinn með. Vogir voru 
dæmdar ónothæfar fyrir smávegis ann- 
marka, þó að þær vægju ekki skakt, og 
lóð, sem flutt voru inn eftir að löggild- 
ingarstofan tók til starfa, var neitað að 
löggilda, þó að þau væru góð og rjett 
í alla staði, og varð því að fleygja þeim.

p,að hefir verið sagt til stuðnings lög- 
gildingarstofunni, að með henni væri 
meiri trygging fyrir því, að vog og mæl- 
ir væri rjett. Jeg leyfi mjer að efast stór- 
lega um þetta og hygg, að erfitt muni 
að sanna það. Á milli skoðana og eftirlits 
af hálfu löggildingarstofunnarlíðaminst 
3 ár, og ef kaupmenn vilja nota röng 
mælitæki, geta þeir það vitanlega þau 
3 ár, sem ekki er skoðað hjá þeim. Eig- 
inlega er miklu öruggara að leggja þetta 
undir umsjón lögreglustjóra, sem geta 
haft eftirlit með áhöldunum hve nær
sem þeim sýnist.

pegar lögin um löggildingarstofuna 
voru samþykt hjer á þingi, var þetta 
eftirlit talið svo vandasamt, að fela þyrfti 
það sjerfræðingi. Jeg hygg, að þetta hafi 
aðallega verið notað til að koma lögunum



665 Lagafrumvörp, vísað til ríkisstjórnarinnar.
Mælitæki og vogaráhöld.

666

í gegn, en vandinn sje ekki meiri en að 
hver meðalmaður geti sjeð, hvort tækin 
sjeu rjett eða ekki.

pessi lög eru einhver hin allra óvin- 
sælustu, sem ungað hefir verið út hjer 
á þingi á siðustu árum. petta eitt væri 
að vísu ekki næg ástæða til að fella þau 
úr gildi, ef annað mælti með þeim. En 
þegar alt bendir á, að þjóðin missi einsk- 
is í, þó að löggildingarstofan verði lögð 
niður, vona jeg að hv. deild taki vel 
undir frv. og lofi því að sigla áfram.

Atvinnumálaráðherra (KIJ): J’að var
ekki alveg rjett hermt hjá síðasta ræðu- 
manni (porstJ), að jeg hafi haldið því 
fram, að nú væri svo komið, að löggild- 
ingarstofan bæri sig. Jeg sagði ekkert 
um það og lagði engan dóm á það. Jeg 
las einungis upp tölur, er forstjóri lög- 
gildingarstofunnar hafði látið mjer í 
tje, en fór ekki í neinn samanburð. 
Fyrirspurnin gaf ekkert tilefni til þess, 
og jeg áleit það henni óviðkomandi. pað 
er þó enn vitlausara, sem jeg sá hermt 
eftir mjer í blaði einu, að löggildingar- 
stofan hafi gefið svo og svo mörg þús- 
und krónur í tekjur. Jeg sagði ekki eitt 
orð á þá leið. Hitt dró jeg fram, til þess 
að sýna, að hún hefði gert eitthvert gagn, 
hve mikið hefði lagast um vogir og mæli- 
tæki við þessar 2 skoðanir, sem fram 
hafa farið. Jeg áleit mjer það skylt, 
enda var það tekið svo greinilega fram 
i skýrslu forstjórans, að hann ætlaðist 
sýnilega til, að það kæmi fram í þing- 
inu.

Jeg get ekki sjeð neitt því til fyrir- 
stöðu að fela lögreglustjórum þetta eft- 
irlit, þar sem góðu skipulagi hefir verið 
komið á mæli- og vogartæki á síðustu 
árum. Stofnunin er alt of dýr. En þó er 
annað athugavert í þessu máli, sem jeg

vil drepa strax á. Forstjóri löggilding- 
arstofunnar hefir fyrir um 2 árum verið 
hálfhræddur um, að önnurhvor stofn- 
unin, er hann veitir forstöðu, löggild- 
ingarstofan eða veðurathugunarstofan, 
yrði lögð niður. í brjefi, dags. 7, mai 
1921, spyr hann stjómina um þetta, og 
biður hana að tryggja sjer sömu launa- 
kjör sem hagstofustjóra; kveðst hann 
ella mundu neyðast til að leita sjer ann- 
arar atvinnu. páverandi stjórn svaraði 
með brjefi, þar sem þessu var lofað full- 
komlega. pessi plögg mun jeg fá vænt- 
anlegri nefnd í hendur, ef þau kynnu 
að geta breytt áliti hennar að einhverju 
leyti í þessu máli.

Jón Baldvinsson: Jeg er yfirleitt með- 
mæltur ríkisrekstri á sem flestum svið-
um, en ef jeg sje einhverja óþarfa stofn-
un, vil jeg auðvitað leggja hana niður. 
En stofnun þá, sem ræðir um, tel jeg 
ekki rjett að afnema. pað getur verið, 
að þeir, sem því fylgja, hafi rjett fyrir 
sjer að sumu leyti um þann þunga skatt, 
er þeir telja þjóðina greiða löggilding- 
arstofunni. Vitanlega borgar þjóðin ein- 
hvern skatt til hennar. En hver skyldi 
hafa borgað þann skatt, sem röng mæli- 
og vogartæki hafa bakað þjóðinni? Ef 
þau hafa verið svo röng, sem eftirlitið 
hefir sýnt, hefir sá skattur ekki verið 
svo mjög litill. Má vel athuga þetta um 
leið og rætt er um að leggja stofnunina 
niður.

Jeg er ekki mjög hrifinn af eftirliti 
lögreglustjóranna í þessu efni. Vjer höf- 
um svo margskonar reynslu um það 
eftirlit á ýmsum sviðum. Hæstv. atvrh. 
(KIJ) var heldur á því, að leggja mætti 
löggildingarstofuna niður, þar sem 
þessi mál öll væru nú komin í svo gott 
horf. En þá vaknar sú spurning, hvort
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ekki muni alt færast aftur i gamla horf- 
ið, þegar eftirlitið minkar. pá kemur 
aftur þessi skattur af röngum mæli- og 
vogartækjum, sem jeg hygg að sje engu 
minni en það, sem vjer nú gjöldum til 
löggildingarstcfunnar.

Bjami Jónsson: Við erum í því horn- 
inu nú, jeg og hv. 2. þm. Reykv. (JB), 
að við erum sannnála. Hann hefir að 
mestu leyti tekið af mjer fyrirhöfnina, 
og get jeg því verið stuttorður. Jeg vil 
endurtaka það, sem hann sagði, að ekki 
þarf miklu að muna á vog eða mæli til 
þess að á almenning komi margfaldur 
skattur á við það, sem löggildingarstof- 
an kostar. Hve miklu skvldi t. d. þurfa 
að muna á mjólkurmáli hjerí Reykjavik, 
er hvcrt heimili kaupir nokkra potta 
daglega. Eða hvort mundi það lengi að 
safnast saman á ull eða fiski, ef mjög 
tíðkuðust rangar vogir ? Jeg get fullviss- 
að menn um það, að það væri svo mikil 
upphæð, að menn mundi sundla, ef 
nokkur væri fær um að reikna hana 
saman. Og hvaða trygging er fyrir rjett- 
um mæli og vog í þjóðfjelagi, sem hefir 
enga stofnun til rannsóknar og eftirlits 
með því. pá vantar þá trvggingu, sem 
almenningur á heimtingu á. Og þó að 
lögreglustjórar eigi að hafa þetta eftir- 
lit, hvaða tæki eiga þeir þá að hafa? Eiga 
þeir að hafa vogir hjeðan, eða fá nýjar 
frá Frakklandi (Atvrh. KIJ: pað hafa 
menn oft fengið). Jeg veit, að menn 
fengu áður vogir frá Danmörku. En 
þegar fslendingar fóru að verða sjálf- 
stæð þjóð, vildu þeir eiga þetta undir 
sjálfum sjer, en ekki undir öðrum, þó 
að öðrum væri að visu vel trúandi í 
þessu cfni.

Annað er það, að menn hafa eðlilega 
kvartað undan hinu háa verði á maplL

tækjum. En þess ber að gæta, að birgðir 
löggildingarstofunnar voru keyptar á 
þeim tíma, þegar alt var í hæstu verði, 
og þar sem stofnunin átti að bera sig, 
varð að selja tækin svo dýrt. En þar sem 
ekki þarf í framtíðinni að kaupa svo 
dýra hluti sem þá, mun verð á þeim 
lækka. Og þegar viðskifti og verðlag 
færist til rjetts lags, munu menn lítið 
finna til þessa gjalds og ekki kyarta und- 
an því. En því er nú undan þessu kvart- 
að, að þetta er innlendur skattur, en ekki 
útlendur, þvi að erlenda skatta gjalda 
illir fúslega og glaðir.

porsteinn Jónsson: pað hafa þegar 
hevrst 2 raddir til að andmæla þessu frv. 
Hv. 2. þm. Reykv. (JB) bar upp þá 
spurningu, hver borgaði skatt þann, sem 
stafaði af röngum vogum. Við skulum 
gera ráð fvrir, ,að þetta hafi komið fyrir 
áður en löggildingarstofan var sett á 
stofn. (JB: J?að er sannanlegt). pá mun 
þetta hafa verið upp og niður, stundum 
hallast á kaupanda, stundum á seljanda. 
pað má halda því fram með fullum 
rjelti, að engin trygging sje fyrir rjettrí 
vog og mæli, þó að þessi stofnun haldi 
áfram. Ahöld þessi geta skemst á 3 ár- 
um, og þeir, sem vilja nota rangar vogir, 
geta hæglega skotið þeim inn í skúma- 
skot meðan eftirlitsmaðurinn er á ferð- 
inni og tekið þærfram, þegarhannerfar- 
inn. pað má segja, að viðskifamenn- 
irnir gætu gætt að þvi, að slíkum prett- 
um væri ekki beitt. En þeir eiga jafn- 
auðvelt með að gæta að, hvort vogir 
sjeu rjettar, þó að ekki sje stimpill lög- 
gildingarstofunnar á þeim. pað er einn- 
ig tilætlun okkarflutningsmanna, aðlög- 
reglustjórar stimpli áhöldin. Jeg er þess 
fullviss, að lögreglustjórarnir eru jafn- 
færir til þess að rannsaka tæki þessi eins
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og þeir menn, sem löggildingarstofan 
sendir út. Auðvitað má telja forstjór- 
ann best færan allra til rannsóknar á 
vogar- og mælitækjum, en hann ferðast 
ekki um sjálfur til að líta eftir tækjun- 
um, heldur sendir hann hina og þessa 
til eftirlitsins. Sýslumenn gætu alt eins 
vel haft þetta eftirlit með höndum, og 
jafnvel hreppsjórar, án þess að jeg sje 
að niðra eftirlitsmönnum löggildingar- 
stofunnar.

Annars má, eins og jeg tók fram áð- 
ur, ganga of langt í hótfyndni að eyði- 
leggja vogartæki. Mjer er kunnugt um, 
að eftirlitsmaður hefir kastað kvörðum, 
sem honum þótti ekki líta nógu vel út, 
eða voru smíðaðir af fagtækum mönn- 
um, en þó eins rjettir og kvarðar lög- 
gildingarstofunnar.

Jeg sagði ekki að þetta væri mikill 
skattur á þjóðinni, heldur að það væri 
óþarfur skattur. Svo lengi má halda á- 
fram að leggja óþarfa skatta á þjóðina, 
þótt smáir sjeu hver um sig, að þeir 
verði alltilfinnanlegir.

Hv. þm. Dala (BJ) kvað menn mundu 
sundla, ef reiknað væri saman það tjón, 
er almenningur biði árlega af röngum 
mæli- og vogaráhöldum, og tók til 
dæmis mjólkurmál í Reykjavík. pað 
getur verið, að svo nákvæmlega sje 
mæld mjólk í Reykjavík. En þar sem 
jeg þekki til er hún ekki svo nákvæm- 
lega mæld, en svo mikið látið framyfir, 
að örugt sje, að kaupandinn skaðist 
ekki. Enda held jeg að mjólkurmælar 
sjeu ekki löggiltir af lögildingarstof- 
unni.

Menn hafa talað á móti frv. eins og 
ekkert eftirlit yrði í þessum efnum, ef 
það verður samþykt. pað er ekki rjett, 
þvi að lögreglustjórum er falið þetta 
eftirlit. En um leið kemur það undir

stjórnarráðið eins og öll önnur mál, er 
lögreglustjórar hafa með höndum. 
Ef menn teldu slælegt eftirlit hjá 
einhverjum lögreglustjóra, liggur heint 
við að kvarta til stjórnarráðsins, og 
gæti það sent sjerstakan eftirlitsmann, 
þegar svo bæri undir.

Jón porláksson: Jeg vil leiða athygli 
að því, að það eru tvö gagnólík störf, 
sem löggildingarstofunni er ætlað að 
hafa á hendi. Annað er eftirlit með vog- 
um og mælitækjum, en hitt er löggilding 
nýrra mælitækja og voga.

Væri þessi varningur smíðaður hjer 
svo nokkru næmi, en nú erþaðekki,gæti 
verið ástæða til að hafa stofnun í land- 
inu til löggildingar nýrra tækja. En jeg 
sje ekki ,að það sje, því að í þeim lönd- 
um, er verkfærin eru fengin frá, eru lög- 
gildingarstofur, og þar má fá tækin lög- 
gilt, svo fulltrygt sje. pað er því engin 
ástæða að hafa stofnun til þess, nema 
ef vgra skyldi vegna sjálfstæðisfordild- 
ar, til þess að sýna öðrum þjóðum, að 
við sjeum þeir karlar í krapinu, að við 
getum þetta sjálfir. pessari skoðun 
skaut líka upp hjá hv. þm. Dala. (BJ), 
eins og vænta mátti.

það eina, sem þörf er á, er að hafa 
eftirlit með því, að tækin gangi ekki 
úr sjer og verði röng. Með frv. þessu er 
ekki verið að afnema þetta efirþt, held- 
ur aðeins annari skipun á það komið, 
sem er engu ótryggari, en miklu ódýrari.

Flm. (Lárus Helgason): Orð hv. þm. 
Dala. (BJ) gáfu mjer tilefni til nokk- 
urra orða. Hann sagði, að menn mundi 
sundla, ef þeir heyrðu þær upphæðir, 
sem hafðar hefðu verið af mönnum 
sökum rangrar vigtar. petta eru raka- 
lausir sleggjudómar. Hefi jeg aldrei
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heyrt kvartað undan rangri vigt, og það 
er tilhæfulaus áburður, ,að menn sjeu 
svo gjarnir á að svíkja í þeim efnum, 
að þess vegna sje þörf á löggildingar- 
stofunni.

Flestir erit svo gerðir, að þeir vilja 
vega og mæla rjett, en þótt svo væri 
ekki, þá mundi eftirlitið síst verða verra, 
heldur verða tryggara hjá lögreglustjór- 
anum en löggildingarstofunni.

Jakob Möller: Jeg vil vekja athygli 
á því, að óvildin í landinu gegn löggild- 
ingarstofunni muni ef til vill stafa að 
einhverju leyti frá því, hver árangur 
hefir orðið af stofnuninni.

Við fyrstu skoðun ónýttust um 70% 
tækja þeirra, sem þá voru í notkun í 
landinu; gæti maður hugsað sjer, að 
gremjan stafaði af því, hversu miklum 
kostnaði þetta hefir valdið fyrir eigend- 
ur. Er engin nýlunda, að lög, sem þannig 
verka, verði óvinsæl, enda þótt góð og 
nauðsynleg sjeu. Mönnum finst þetta 
óþarfa tiltektarsemi. Menn mega ekki 
láta sjer nægja að sanna, að óvild sje 
gegn einhverju, heldur verður líka að 
vita, af hverju óvildin stafar, áður en 
breytt er til.

Háttv. 3. þm. Reykv. (Jp) talaði um 
hin ólíku hlutverk löggildingarstofunn- 
ar, eftirlitið og löggildinguna. En jeg 
sje ekki annað en að hlutverkin sjeu 
mjög lík. pað er rjett, að það er hægt 
að fá löggilt tæki frá útlöndum, en eigi 
að notast við það eitt, verður um leið 
að banna smiði slíkra hluta hjer. Er 
að vísu lítið um smiði þeirra enn þá 
hjer, en það getur aukist og mun gera 
það. Auðvitað mætti senda þessi tæki til 
útlanda til löggildingar, en kostnaður 
mundi það verða. Hitt get jeg skilið,

að þeim mönnum, sem verst er við sjálf- 
stæðisfordildina, þætti þetta viðkunnan- 
legasta leiðin.

Magnús Kristjánsson: Mörgum sýnist 
ef til vill, að hjer sje ekki um stórmál 
að ræða, en jeg hygg þó, að það sje 
ekki svo ómerkilegt, sem það máske 
sýnist. Jeg álít, að menn hafi of mjög 
fest sjónir á því, að kostnaður hefir 
orðið nokkuð mikill af því að koma 
þessu i rjett horf, en sá kostnaður er 
nú að mestu um garð genginn og verður 
hjer eftir varla tilfinnanlegur.

pað má vel vera, að framkvæmdin á 
þessu hafi ekki verið upp á það full- 
komnasta, og að vel hafi mátt laga þessi 
tæki með minni kostnaði en orðið hefir. 
En stofnunarinnar er alt að einu þörf, 
og um það vildi jeg fara nokkrum orð- 
um, einkum eitt atriði, seni enn hefir 
ekki verið minst á. Á seinni árum hefir 
sú venja myntfast, að mikill hluti út- 
fluttrar vöru hefir verið seldur hjer á 
staðnum með þeim þunga, er hún hefir. 
Sýnist því ærið varhugavert, ef sú stofn- 
un verður lögð niður, er tryggi útlend- 
um kaupendum rjetta vog og mæli. Bið 
jeg háttv. nefnd að athuga þetta vel, 
því að það gæti valdið miklu tjóni, ef 
mótmæli kæmu eða kvartanir um 
ranga vigt útfluttrar vöru.

pví er svo varið löngum, að flest mál 
hafa fleiri hliðar en eina, og á þessu 
máli hygg jeg að þetta sje alvarlegasta 
hliðin. Ef stofnunin verður lögð niður 
og eftirlitið verður af handahófi, þá 
hverfur þessi trygging, og þá verður ef 
til vill illmögulegt að selja vöru hjer á 
staðnum; og þá mundi það sannast, að 
kostnaðurinn við stofnun þessa er hverf- 
andi lítill í samanburði við það tjón, sem 
af því gæti leitt, ef útlendir kaupendur
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teldu, að með þessari fyrirhuguðu breyt- 
ingu minkaði sú trygging, er þeir nú 
hafa fyrir útlátum þessarar vöru, er þeir 
kaupa hjer á landi.

porsteinn Jónsson: Hv. 1. þm. Reykv. 
(JakM) taldi, að óvild þjóðarinar gegn 
stofnuninni væri sökum þess, að hún 
hefði ekki þolað leiðrjettinguna á tækj- 
unum. En þetta er ekki rjett. Getur sú 
ástæða ekki verið hjá öllum almenn- 
ingi, og jeg held ekki hjá neinum, held- 
ur hefir ástæðan verið þessi óþarfi 
kostnaður, sem af stofnuninni hefir 
leitt. Tækin hafa orðið að vera svo dýr, 
til þess að stofnunin geti borið sig.

Hann talaði einnig um hinn mikla 
árangur, sem orðið hefði af fyrstu 
skcðuninni. Mjer kemur ekki til hug- 
ar að neita því, að eitthvert gagn hafi 
orðið að eftirlitinu, en hins vegar held 
jeg, að ekki verði fullkomlega á þvi 
bygt, þótt mismunur milli fyrstu og 
annarar skoðunar yrði svo mikill sem 
skýrslan segir, því að ekki er ólíklegt, 
að menn hafi ekki sýnt öll vogar- og 
mælitæki sín við aðra skoðunina, ef 
þeir hafa t. d. ekki sent þau löggilding- 
arstofunni til viðgerðar.

Jeg er sammála hv. þm. Ak. (MK) 
um það, að nauðsynlegt sje að máhð 
verði vel athugað í nefnd. En viðvíkj- 
andi því, sem hann sagði, að hætt væri 
við, að traust útlendinga minkaði á 
áreiðanleik mælis og vogar hjer á landi, 
ef eftirlitið yrði af handahófi, og að 
jafnframt myndi verða neitað að taka 
á móti heilum skipsförmum, vil jeg 
spyrja: hefir slíkt komið áður fyrir, 
áður en hjer var löggildingarstofa ? Jeg 
held ekki. En auk þessa er ekki verið 
að tala um að afnema eftirlitið, heldur 
auka það, því að lögreglustjórarnir geta

Alþt. 1923, C. (35. löggjafarþing).

framkvæmt það oftar heldur en löggild- 
ingarstofan gerir. En þá mótbáru get 
jeg ekki skilið, að lögreglustjórum sje 
ekki trúandi fyrir þessu. Er þeim þá 
trúandi fyrir öðrum yandasömum störf- 
um, sem þeim eru fengin í hendur ? Jeg 
held, að hræðsla hv. þm. Ak. (MK) sje 
á engu bygð; hins vegar þykir okkur 
flm. gott, ef bent verður á eitthvað til 
að gera eftirlitið sem tryggast á þeim 
grundvelli, sem við viljum byggja frv. 
á. En kostnaðarsama stofnun til þessa 
viljum við ekki.

Bjarni Jónsson: pað má segja um 
hv. 3. þm. Reykv. (Jp), að ekki bregð- 
ur mær vana sínum, þegar um sjálf- 
stæðismál þjóðar vorrar er að ræða. 
Alt, sem að því hnígur, kallar þessi hv. 
þm. sjálfstæðisfordild eða gorgeir. Kippi 
jeg mjer ekki upp við þetta, en hitt 
þykir mjer leiðinlegra, að hann skuli nú 
vera tekinn að vega að Jóni Magnússyni, 
jafn-handgenginn og hann annars er 
honum. En því segi jeg þetta, að Jón 
Magnússon taldi sjálfsagt, að þetta nýja 
fyrirkomulag yrði upp tekið. Annars er 
dálítið einkennilegt að heyra menn tala 
um það sem óþekt, að eftirlitinu hafi 
verið áfátt, áður en starfinn kom, og 
misjafnlega vegið. Hjelt jeg, að menn 
hefðu einhverntíma heyrt getið um 
búhöldana, er seldu kjöt til fátæklinga 
á útmánuðum. Var sagt, að sú reislan, 
sem þeir vógu út með, hafi ekki verið 
tiltakanlega hörð, en svo höfðu þeir1 
aðra, er þeir tóku á móti, sem var, að 
sögn, talsvert harðari. Held jeg að það 
sje engin sjálfstæðisfordild, þótt þessar 
reislur hyrfi.

Seinlegt held jeg að það yrði líka, að 
senda reislur til Danmerkur, sem hv. 
3. þm. Reykv. (Jp) mundi sennilega

43
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telja það eina örugga. pað er þessi 
ósjálfstæðisfordild, sem drottinn hefir 
gefið þessum þm. (Jp) í vöggugjöf. 
Honum finst, að þetta land geti ekki 
bjargað sjer í neinu, nema alt sje sótt 
til útlanda annað en verkfræðingar. 
A því hefir honum aldrei fundist þörf, 
svo mjer sje kunnugt, að fá þá. Rjett- 
ast teldi hann líklega að senda verk- 
fræðinga út með reislurnar, og að svo 
fengju lögreglustjórarnir verkfræðinga- 
liðið til að líta eftir því, að þær væru 
í lagi.

En hverjum yrði þetta þá til góðs, 
ef lögð yrði niður löggildingarstofan ? 
— cui bono? Vitanlega eigi þeim, sem 
versla, því hún á að vera til þess, að 
almenningur geti verið viss um að 
kaupa rjett og selja rjett, en hjer er 
farið fram á að svifta burt öllu eftir- 
liti i þá átt. petta er ein af þeim stofn- 
unum, sem allra síst ætti að hverfa. 
Hitt getur verið annað mál, að hún sje 
of dýr í rekstri, og skal jeg játa það 
til hægðar þeim, sem óánægðir eru, en 
sjálfsagt ætti að vera ljett að kipp,a því 
í lag. Stafar þetta mikið af því, að hún 
varð að kaupa alt á óþægilegum tím- 
um, og hefir stofnkostpaðurinn orðið 
ef til vill fullmikill í fyrstu. pó jeg lofi 
eigi svo mjög frv. þetta, álít jeg samt 
eigi nauðsynlegt, að það verði svo hráð- 
drepið, að það fái eigi að fara til nefnd- 
ar, en mjer fanst það eigi rjett, að eigi 
væri haldið uppi svörum fyrir j,afn- 
þarfa stofnun sem þessi er.

-'í
Jón porláksson: Mjer finst sjálfsagt 

að taka til athugunar þau atriði, er hv. 
þm. Ak. (MK) benti á, en jeg hygg 
að hann fari vilt í því, hvað það sje, sem 
tryggir það, að útlendir kaupendur fái 
rjetta vigt. Jeg hygg, að það sjeu hinir

lögskipuðu vigtarmenn, en ekki þessi 
stcfnun eða hin löggiltu tæki hennar. 
Hv. 1. þm. Reykv. (JakM) komst að 
þeirri niðurstöðu, að það þyrfti að 
hanna alt smíði hjer innanlands á þess- 
um tækjum, ef frv. þetta yrði að lög- 
um. Jeg hygg þefta stafi af því, að þing- 
maðurinn hefir eigi kynt sjer málið 
nógu vel, hvorki frv. þetta, nje hin eldri 
eða yngri lög, er hjer að lúta. pau tæki, 
sem nú eru notuð hjer innanlands, eru 
ekki löggilt og verða það heldur ekki, 
nema þau eigi að notast við verslanir. 
Hjer er ekki annað löggilt en verslun- 
arvogir, lögin ákveða ekki um aðrar 
vogir, og þetta frv. fjallar aðeins um 
verslunarvogir og mælitæki. Sama er að 
segja um það, sem hv. þm. Dala. (RJ) 
sagði um hörðu reislurnar í harðindun- 
um o. s. frv. pær eru ekki löggildingar- 
skyldar. L’m sjálfstæðisrembing hans 
ætla jeg ekki að fjölyrða hjer, því það 
kemur lítt þessu máli við; en heldur 
þótti mjer þá verða lítið úr kappanum, 
er hann brá Jóni Magnússyni sem skildi 
fyrir sig. Mjer er sama, hvaða menn 
standa að málum, því jeg fer ekki i 
manngreinarálit um málefni, en beðið 
gct jeg vel með að skattyrðast við hv. 
þm. Dala. (RJ) um þessi efni, þangað 
til hann tekur sína árlegu jóðsótt út af 
7. gr. sambandslaganna.

Jón Auðunn Jónsson: Hv. þm. Ak. 
(MK) kveið því, að útlendir kaupend- 
ur mundu eigi taka gilda vigt og mál 
á vörum hjeðan, ef löggildingarstofan 
hvrfi. Jeg býst nú ekki við, að þeir viti 
mikið um tilveru hennar hjer, og því 
vart sakna hennar. Eina og aðaltrygg- 
ingin, sem við höfum, eru vigtar- og 
matsmennirnir. pað getur eðlilega kom- 
ið fvrir, að kvartað verði undan vigt á
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pökkuðum fiski eða annari vöru, sem 
rýrnar í flutningi, eins og hæstv. atvrh. 
(KIJ) drap á, að komið hefðu frá Spáni. 
Mjer er og kunnugt, enda mun það og 
víðast vera, að vigtar- og matsmenn 
prófa vigtirnar áður en þær eru notað- 
ar, og eru þeir áreiðanlega eins vel til 
þess fallnir og sendimenn löggildingar- 
stofunnar.

Háttv. 1. þm. Reykv. (JakM) var 
og hræddur um að hanna þyrfti smíði 
á vogar- og mælitækjum innanlands. 
Mjer sýnist, að lögreglustjórar geti lög- 
gilt slík áhöld eins og verið hefir.

Viðvikjandi því, sem hv. þm. Dala. 
(BJ) sagði, álít jeg að hann ætti að 
geta talið sýslumenn og lögreglustjóra 
eins þjóðlega og nýta til löggildingar- 
starfsins og löggildingarstofuna, því 
þeir hafa áreiðanlega eins góð tæki eða 
gætu haft til þessa, eins og sú stofnun. 
Mjer er kunnugt um eitt áhald, sem 
kom frá Noregi og löggildingarstofan 
taldi óhæft,- en lögreglustjóri gat sann- 
að að var rjett. Enn fremur veit jeg 
um 2 vigtir frá ísafirði, sem voru send- 
ar suður til aðgerðar, og það kostaði 
inilli 40—50 kr., auk flutningskostnað- 
ar, viðgerðin, en hefði mátt gera við 
þær á ísafirði fyrir margfalt lægra verð, 
að þær vógu rangt, er þær komu aftur 
að sunnan. Nú var spurningin: átti að 
senda þær suður aftur eða gera við þær 
á ísafirði og láta lögreglustjórann sjá 
um, að þær yrðu löggiltar á ný? Hvort 
heldur sem úr yrði ráðið, var þetta al- 
gerður óþarfakostnaður.

Eiríkur Einarsson: Jeg hefi ekki 
fylgst eins vel með í umræðum um 
þetta mál eins og skyldi, og bið af- 
sökunar á því, en jeg vildi ekki láta

undir höfuð leggjast að lýsa því yfir, 
að jeg er þessu frv. samþykkur í öll- 
um höfuðatriðum þess, enda þótt jeg 
álíti, að orðalag þess sje víða eigi eins 
ítarlegt sem æskilegt væri, einkum að 
því er lýtur að tryggilegum og lögleg- 
um frágangi á þeim hlutum, er um ræð- 
ir og jeg tel miklu skifta að sje í lagi, 
sem sje löggilding allra mælitækja. 
þegar htið er á það, að svo er til ætlast, 
að lögreglustjórar eða sýslumenn taki 
að sjer þessi verk, og það skín víða í 
gegn í frv., að þetta eftirlit megi þeir 
fela öðrum (hreppstjórum), þá má af 
því draga þá ályktun, að eftirlitið geti 
orðið allmisjafnlega nákvæmt. pað ligg- 
ur og á lausu, hvort hjer er um inn- 
lend eða útlend tæki að ræða; álít jeg 
að oft sje hið innlenda smíði ekki eins 
nákvæmt, og því muni ekki eins auð- 
velt að ganga úr skugga um, að þau tæki 
sjeu rjett. Hygg jeg svona lagað eftir- 
lit geti orðið til þess, að tækin verði 
ónákvæmari og lakari. Lögreglustjórar 
eru nú ekki margir í landinu og við því 
búið, að fela verði eftirlitið ýmsum öðr- 
um, og ef til vill misjafnlega hæfum 
mönnum. Jeg er samþykkur því að 
leggja niður þessa dýru stofnun, en vil 
tryggja betur eftirlitið en hjer er gert 
ráð fyrir, og álít rjett, að í þetta frv. 
væru sett ákvæði, er feh í sjer reglur 
um yfir-eftirlit, eða yfirskoðun á gerð- 
um lögreglustjóra og annara löggilding- 
armanna, og álít það eftirlit hvergi bet- 
ur komið en í höndum stjórnarráðsins, 
eða með öðrum orðum, hjá landsstjórn- 
inni.

þrátt fyrir þetta, að þau ákvæði yrðu 
sett í lögin, að bæði kaupendur og selj- 
endur gætu skotið ágreiningsmálum um 
vogaráhöld undir úrskurð stjórnarráðs- 
ins, ætti samt sá sparnaður, sem af nið-
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urlagning þessarar stofnunar leiðir, að 
geta notið sín að mestu.

Jeg vona að hv. deildarmenn hafi 
skilið, hvað jeg á við, að jeg álít það 
mikils vert öllum almenningi, að vel 
og tryggilega sje frá þessum málum 
gengið, ef óánægja kynni að koma upp 
einhversstaðar; álít ekki nóg gagnvart 
almenningi að leggja niður þessa stofn- 
un, eins og frv. gerir ráð fyrir, nema 
vel sje um rjett allra hlutaðeigenda 
búið, auk sparnaðarins. Og án alls lasts 
um kaupmennina er þar vitanlega mis- 
jafn sauður í mörgu fje, og altaf til í 
landinu „Bátsenda pundarar“, og nauð- 
synlegur lagarjettur og reglur, er tryggi 
viðskiftaöryggi í landinu.

Jakob Möller. Háttv. samþm. minn 
(Jp) var að efast um, að jeg hefði lesið 
lögin eða yfir höfuð fylgst vel með í 
málinu. Jeg er ekki viss um, hvort hann 
hefði leyft sjer að segja þetta, ef hann 
hefði fylgst með í ræðu háttv. 3. þm. 
Reykv. (Jp), en sá hv. þm. sló því fram, 
að löggildingarstofan hefði tvenn störf 
með höndum, og jeg v,ar að svara þvi. 
Hann hefir heldur ekki tekið eftir ræðu 
minni. Jeg benti á, að i landinu væru, 
hefðu verið og mundu verða smíðuð 
vogar- og mælitæki, en ef á að fara 
að flytja inn útlend, löggilt tæki, er 
þessi innlendi iðnaður útilokaður og 
yrði líklega að banna hann. Hann seg- 
ir, að aðeins verði notaðar löggiltar vog- 
ir og tæki við verslanir, en viða innan- 
Iands er hitt notað, sem jeg áðan drap 
á, og mætti jafnvel búast við, að inn- 
lendu tækin yrðu notuð meira við versl- 
anir framvegis en gert hefir veríð.

Jeg álít það hæpna rökfærslu hjá hv. 
þm. Isaf. (JAJ), að lögreglustjórar sjeu 
að sjálfsögðu færari en löggildingar-

stofan til að leiðrjetta vafasöm mæli- 
og vogartæki. Jeg hvgg, að hið gagn- 
stæða sje sönnu nær, og dæmi hans i 
þessu efni sanni lítið. Jeg verð því að 
álíta, að löggildingarstofan tryggi þetta 
inál allra best. En slíkar misfellur, sem 
hv. þm. ísaf. (JAJ) gat um, geta ávalt 
komið fyrir, og skal því alls ekki neitað, 
að löggildingarstofunni geti skjátlast, 
en þá þyrfti ekki síður að gera ráð fyr- 
ir, að slíkt gæti hent lögreglustjórana.

Jón Auðunn Jónsson: pað er aðeins 
stutt skýring til athugasemdar við það, 
sem hv. 1. þm. Reykv. (JakM) sagði. 
Jeg sagði, að lögreglustjóri hefði athug- 
að norska mælitækið í viðurvist skoð- 
unarmannsins og hann orðið að viður- 
kenna, að það væri rjett.

Bjarni Jónsson: pað verður að líta 
á, hvað felst í skýrslum löggildingar- 
stofunnar. pað kemur í ljós, að Spán- 
verjar hafa kvartað yfir vigt á fiski, 
sendurn hjeðan, áður en hún tók til 
starfa, en eigi síðan, og sýna því þess- 
ar skýrslur augljóslega, að allmikil þörf 
hefir þegar verið á þessari stofnun, og 
hefir hún því gert mikið gagn í þessu 
efni með eftirliti sínu, því enginn mun 
telja þetta smávægilegt atriði fyrir við- 
skifti vor út á við. Sýnir þetta ljóslega, 
að ástandið hefir alt á eina bókina lært 
verið, hvað snerti mál og vog í viðskift- 
um vorum, áður en þessi stofnun tók 
til starfa, og mun fljótt sækja í sama 
horfið, ef hennar missir við. Dæmi hv. 
þm. Isaf. (JAJ) sanna lítið í gagnstæða 
átt, þótt hann tilfæri eitthvað, sem alt- 
af getur komið fyrir, að yfirsjónir geta 
átt sjer stað og það jafnvel, þó svona 
góð stofnun eigi í hlut.
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Flm. (Lárus Helgason): það er ekki 
vert að lengja umræðurnar mikið frá 
því, sem koniið er, en mig Jangaði þó 
til að'gera stutta athugasemd við það, 
sem hv. þnv Dala. (BJ) sagði. Hann 
talaði um tvær vigtir, sem stórbænd- 
ur til sveita hefðu, aðra til að vega 
mönnum út með og aðra til að vega inn 
með. petta finst mjer benda á, að hann 
sje fátækur að röksemdum, er hann 
gripur til þessa, að bera óorð á góða 
bændur í sveit. Eru þeir þó þektir að 
því, að greiða fremur fyrir þurfamönn- 
um án endurgjalds lieldur en hafa 
slíka sviksemi sem þessa í frammi. 
Kannske þekkir hann dæmi þess úr 
sínu kjördæmi, en jeg trúi þó ekki, að 
kjósendur hans geri sig ánægða með 
slíkan sleggjudóm. Tel jeg þessi um- 
mæli hans yfirleitt óviðeigandi og leyfi 
mjer að mótmæla þeim fastlega. En þó 
svo þetta ætti sjer stað, sem jeg fyrir 
mitt leyti geri ekki ráð fyrir, þá er það 
víst, að lögin, sem við búum undir, 
koma engan veginn í veg fyrir það. pví 
f^r fjarri. pað er ekki opinber verslun, 
þó fátækir menn leiti á náðir annara 
sjer til bjargar, og fái hjá þeim vörur 
að láni. Lögin gera ekki ráð fyrir þessu. 
Vil jeg svo að lokum enn frekar láta 
í ljós undrun mína yfir þessari rök- 
semdaleiðslu hv. þm. Dala. (BJ).

Bjarni Jónsson: pessi hv. þm., sem 
síðast settist, sagði, að jeg hefði haldið 
því fram um góða bændur, að þeir væru 
kunnir að þvi að hafa tvær reislur, aðra 
til að vega mönnum út með, en hina til 
að vega inn með. Jeg þarf varla að taka 
það fram, að hann fer hjer algerlega 
rangt með. Mjer fórust svo orð, að uppi 
hefðu verið á öllum tímum, í ýmsum 
hjeruðum landsins, ágirndarseggir, sem

þessum brögðum hefðu beitt. Að þetta 
sje meiðing um bændur alment, fæ jeg 
ckki skilið. Býst jeg líka við, að hann 
þurfi ekki að leita lengi á til að finna 
verslanir, sem hafa á sama hátt tvær 
vogir. Illyrðum lians visa jeg til föður- 
húsanna, vita og bændur það, að jeg hefi 
aldrei á þá ráðist. En alkunna er það, að 
land vort hefir verið eftirlitslaust í þessu 
efni fram að síðustu tímum, pg víða 
verið notaðar sviknar vogir og mælar, 
og mun það engu síður hafa komið fram 
á bændum en öðrum. Hv. þm. (LH) skal 
engar áhyggjur bera út af reiði kjósenda 
minna, kann svo og að fara, að hann 
fari illa á mis við þá hylli bænda, er hann 
hefir viljað krækja i með þessari ræðu 
sinni, og kjósendur hans muni honum 
það, að hann hefir stuðlað að því, að 
þeir voru sviftir þeirri einu tryggingu, 
sem þeim býðst í þessu efni.

Hv. 3. þm. Reykv. (JJ>) var eitthvað 
að minnast á mig í sambandi við 7. gr. 
sambandslaganna. Jeg verð að játa, að 
jeg skil ekki þennan sjálfstæðis-aum- 
ingjaskap, sem virðist vera farinn að 
gera vart við sig i sjálfu þinginu; hefir 
hann þó hingað til aðallega haldist við 
í skúmaskotum. Annars má hv. þm. 
(JJ?) bera jóðsóttina með dönsku hæn- 
unnni svo lengi sem hann vill.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 18 :1 atkv. 

og til allsherjarnefndar með 19 shlj. 
atkv.

Á 57. fundi í Nd., föstudaginn 4. maí, 
var frv. tekið til 2. umr. (A. 153, n. 
516).

Frsm. (Björn Hallsson): petta mál er
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eitt af mörguni, sein vísað hefir verið 
til allshn. Er þvi ekki að undra, þótt eitt- 
hvað af þessum iiiálum liafi tafist, þótt 
ekki sje það vegna þess, að allshn. hafi 
viljandi ætlað að tefja fyrir þeim.

petta mál var töluvert mikið rætt við 
1. umr., og enn fremur í sambandi við 
fyrirspurn um þetta efni, og' skal jeg 
eigi endurtaka það.

Eins og nál. sýnir, þá hefir nefndin 
fallist á frv., að efni til. En hún liefir 
leyft sjer að gera við það nokkrar brtt., 
og vildi jeg fara nokkrum orðum um 
þær. pessar hrtt. eru á þskj. 516.

1. brtt. gerir ráð fyrir því, að það eftir- 
lit, sem frv. gerir ráð fyrir að lögreglu- 
stjórar annist, skuli þeir aðeins hafa á 
hendi i kaupstöðum, en gerir ráð fyrir 
því, að hreppstjórar hafi það á hendi 
út um sveitir og í kauptúnum, og telur 
að eftirlitið verði betra, með því að hæg- 
ara verður að ná til eftirlitsmannanna 
með því móti og þeir hafa minna svæði 
til eftirlits.

í 2. brtt. vill nefndin ákveða það, að 
ný vogaráhöld, sem keypt eru frá út- 
löndum, sjeu keypt þaðan löggilt, og þá 
frá þeim löndum, sem nota sömu vogar- 
og mælitæki og vjer, og skulu þau ekki 
teljast löggildingarskyld hjer á landi, 
meðan þau reynast rjett og óskemd. 
Lögreglustjórum er aftur ætlað að lög- 
gilda þau tæki, sem smíðuð eru hjer 
innanlands, og þau, sem ganga úr sjer 
cg þarfnast viðgerðar og endurlöggild- 
ingar. pann kostnað, sem af þessu leið- 
ir, borga auðvitað eigendurnir.

Nefndin fjelst á að fela lögreglustjór- 
unum löggildingu þessa. Hún taldi 
óþarft að auka mönnum þann kostnað, 
að verða að senda tækin til Reykjavík- 
ur til viðgerðar þar og endurlöggilding- 
ar. I kaupstöðum öllum eru nú orðið

góð verkstæði, sem geta annast slíkar 
viðgerðir.

pá hefir nefndin orðið ásátt um, að 
öll vogar- og mælitæki skuli afhuguð 
á 3 ára fresti. Skulu lögreglustjórar 
hafa það eftirlit með liendi í kaupstöð- 
um, en hreppstjórar í sveitum og bæj- 
um, þar sem lögreglustjóri er ekki bú- 
settur. Ætlast nefndin til, að lögreglu- 
stjórar fái enga sjerstaka borgun fyr- 
ir þetta eftirlit, en viðgerðir borga eig- 
endur sjálfir. En borgun til hreppstjóra 
lari eftir 7. gr. laga nr. 64, 14. nóv 
1917, um daglaun og mílupeninga. En 
lögreglustjórum skal borga útlagðap 
kostnað þeirra, eftir sanngjömum 
icikningi.

í nál. er bent á það, að nokkur auka- 
kostnaður mundi af þessu stafa fyrir 
ríkissjóð í byrjun, þar sem kaupa yrði 
þau áhöld, sem þarf til þess að ákveða 
með, hvort tækin eru rjett. pessi áhöld 
þurfa að vera í kaupstöðum og víðar, 
en þó ekki hjá nærri öllum hreppstjór- 
um, og gætu þeir hæglega skifst á um 
þessi áhöld. Enda er engin þörf eftirlits 
í sveitum, nema þar sem verslanir eru, 
og þarf því ekki að senda þessi próf- 
áhöld til líkt því allra hreppstjóra.

pá er síðasta brtt. nefndarinnar, um 
að stjórnarráðið semji reglugerð um 
framkvæmd laganna, etfirlit, greiðsl- 
ur o. fl.

pað upplýstist hjer við 1. umr. þessa 
frv., að löggildingarstofan hefir horið 
sig fjárhagslega, gagnvart ríkissjóði. En 
þetta hefir orðið á þann hátt, að not- 
endur hafa orðið að greiða mjög há 
gjöld til löggildingarstofunnar, eins og 
glögt kom fram við 1. umr. J?að stend- 
ur á sama, hvort það er ríkið eða ein- 
staklingarnir, sem halda þessari stofn- 
un uppi. Kostnaðurinn er hinn sami
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fyrir því. Aðalairiðið cr, að þetta gcti 
orðið á ódýrari hátt, og þó eins trygt, 
og að því telur nefndin að frv., með 
brtt., miði. Eins og bent er á í nál., þá 
hefir þegar ein umferð verið farin um 
alt land frá löggildingarstofunni. Sú 
umferð befir liklega haft talsverða þýð- 
ingu, því eins cg skjrrt hefir veríð frá, 
þá voru rúm 60% vogar- og mælitækja 
talin óhæf eða gölluð. En þegar búið er 
að ieiðrjetta svo mikið og vekja athygli 
á þessu, þá ætti að vera hægara fram- 
haldi'ð og menn farnir að vakna með

, það að nota rjett áhöld. Nefndin álítur, 
að þetta verði fult svo trygt. Auðvitað 
má segja, að hægt sje að fara kringum 
lögreglustjóra cg hreppstjóra. En þá má 
eins gera það við sendimenn löggilding- 
arstofunnar. peir geta ekki frekar en 
lögreglustjórar og hreppstjórar sjeð um 
það, að tæki, sem þeir dæma ónothæf, 
sjeu ekki notuð fyr en gert er við þau. 
petta ætti að vera auðvelt, ef eftirlits- 
menn eru margir og svæðin minni um 
leið. Nefndin ræður því hv. deild til að 
samþykkja þetta frv. með brtt. á þskj. 
516.

porsteinn Jónsson: Jeg vil leyfa mjer 
að þakka hv. allshn. fyrir meðferð henn- 
ar á frv., og get jeg lýst yfir þvi, að við 
flm. frv. erum samþykkir till. hennar. 
Jeg vil vona, að með þessu fyrirkomu- 
lagi verði eftirlitið ekki verra en áður, 
heldur betra og einnig töluvert ódýrara.

Jón Baldvinsson: Jeg hreyfði andmæl- 
um gegn frv. þessu við 1. umr. Og jeg 
hefi heldur ekki getað sannfærst við 
meðferð nefndarinnar á málinu, að 
vinningur yrði að því að láta það 
ganga fram. Jeg held að vinn- 
ingurinn verði ekki eins núkill og

menn vænta. Löggildingarstofan hefir 
nú látið fara eina umferð, og gert ítar- 
legar endurbætur. En vegna þess, hve 
mikið ólag var á mæli- og Vogartækj- 
um, hefir þessi óánægja myndast, sem 
lýsir sjer í því, að frv. þetta er fram 
komið. Óánægjan mvndi verða minni, 
þegar frá liði og eftirlitið yrði ódýrara 
fvrir eigendur tækjanna. 1 stað lög- 
gildingarstofunnar, sem á að leggjast 
niður, á að fela eftirlitið lögreglustjór- 
um og hreppstjórum. peir geta að vísu 
verið góðir á sínu sviði, en jeg efast 
um, að þeir hafi eins gott vit á þessu 
cins og sendimenn löggildingarstof- 
unnar, sem hafa fengið þekkingu og æf- 
ingu. Jeg efast um að þeir verði eins 
fljótir að sjá gallana.

pá er annað atriði, sem mjer þykir 
athugavert. pað er bannið gegn því að 
kaupa vogar- og mæhtæki frá öðrum 
löndum en þeim, sem hafa sömu vog 
og mál og lögleitt er hjer, eða hafa látið 
löggilda þau í þeim löndum. Ef t. d. ein- 
hver vill kaupa þau í Ameríku, þá verð- 
ur hann að senda þau til Danmerkur til 
löggildingar. petta er óhafandi. pað 
væri þá nær að leggja það undir lög- 
reglustjórana að löggilda þau tæki, fyrst 
þeir trúa þeim svona vel.

Mjer er þetta ekkert kappsmál. En 
ekki má gleyma því, að menn verða að 
borga viðgerðimar eftir sem áður, eftir 
taksta, er stjórnarráðið setur um það. 
pá álít jeg enn fremur, að viðgerðirnar 
verði betri hjá löggildingarstofunni, sem 
hefir orðið mikla æfingu i þvi efni og 
góð tæki, heldur en verða myndi hingað 
og þangað úti um land.

Hv. flm. frv. (porstJ) hjelt, að ástand- 
ið yrði ekki verra, heldur betra. pað 
hefir nú sannast, að löggildingarstofan 
hefir kipt i lag þvi, sem áfátt var í þessu
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efni. En jeg er hræddur um, að aftur 
sækti í sama horf. Hreppstjórar og lög- 
reglustjórar hafa mikið að starfa og 
hugsa um önnur málefni, og væri með- 
ferð þessa máls áreiðanlega betur trygð 
hjá löggildingarstofunni en hjá þeim.

porsteinn Jónsson: Hv. 2. þm. Reykv. 
(JB) taldi, að almenn óánægja hefði 
verið meðal almennings með gerðir lög- 
gildingarstofunnar út af því, að vogar- 
og mælitækin hefðu verið gerð rjett. 
pað er ekki sennilegt, að óánægjan hafi 
stafað af því, heldur af því, hve löggild- 
ingin á tækjunum hefir orðið dýr hjá 
löggildingarstofunni.

pá dró hann í efa, að eftirlitið gæti 
orðið betra en það er nú. En jeg álít, 
að lögreglustjórar og hreppstjórar eigi 
miklu hægara með að líta eftir, hver 
hjá sjer, heldur en sendlar löggildingar- 
stofunnar, sem koma einstöku sinnum 
á staðinn.

Hv. 2. þm. Reykv. (JB) dró það í efa, 
að lögreglustjórar og hreppstjórar væru 
færir um að hafa þetta eftirlit á hendi. 
(JB: petta er ekki allskostar rjett!). En 
jeg álít nú samt, að þeir geti framkvæmt 
þetta svo vel sje. Og kostnaðurinn verð- 
ur áreið^anlega minni en nú er. pað 
gefur að skilja, að það verður dýrara 
að halda uppi þessari stofnun með mörg- 
um starfsmönnum, heldur en að menn, 
sem eru á stöðunum, annist þetta eftir- 
lit.

pá dró hann í efa, að stimplunin yrði 
ódýrari, og einkum þó, að hún yrði eins 
góð og nú á sjer stað hjá löggildingar- 
stofunni. Jeg tók það fram við 1. umr., 
að leiðrjettingar löggildingarstofunnar 
hefðu gengið mjög langt. pannig hefðu 
þeir heimtað sendar til Reykjavíkur 
vogir, sem aðeins hefði vantað í einn

nagla, og kostnaðurinn af því ekki orð- 
ið mikið minni en þó keyptar hefðu 
verið nýjar vogir. Margar, eða jafnvel 
meiri hlutinn af viðgerðum löggilding- 
aistofunnar, eru þannig vaxnar, að hver 
sæmilegur járnsmiður gctur leyst þær af 
hcndi, enda eru og eigi allfáir járnsmið- 
ir í þjónustu löggildingarstofunnar. Ef 
svo færi, að eigi væri hægt að gera við 
eitthvert mælitæki eða vog utan Reykja- 
víkur, vrði ekki annað úr, en að það 
fengist ekki löggilt. Jeg get því ekki sjeð, 
að neitt missist við þessa breytingu, en 
landið losnar við dýra og óþarfa stofn- 
un. Að vísu er það, að þessi stofnun hvíl- 
ir eigi þungt á ríkissjóði, því hún má 
ckra á þessum tækjuin sínum, og eru 
það engin undur um þá verslun, sem er 
einkasöluverslun, þótt hún beri sig fjár- 
hagslega, þegar hún má leggja á vörum- 
ar eins og henni sýnist. En þó eru það 
landsmenn, sem horga brúsann.

Frsm. (Björn Hallsson): pað voru fá- 
ein atriði í ræðu háttv. 2. þm. Reykv. 
(JB), sem jeg ætlaði að gera nokkrar 
athugasemdir við, enda þótt háttv. 1. 
þm. N.-M. (porstJ) hafi svarað sumu af 
því. Háttv. þm. (JB) hjelt því fram, að 
óánægjan með þessa stofnun væri 
sprottin af því, að menn hefðu verið 
neyddir til þess að hafa rjett vogar- og 
mælitæki, eftir að löggildingarstofan tók 
til starfa. petta er ekki rjett, heldur er 
kostnaður sá, sem leiðir af eftirlitinu, 
þyrnir í augum manna, ásamt þeirri 
fyrirhöfn og óþægindum, sem fylgir því 
að senda þessi áhöld til Reykjavíkur. 
petta er því algerlega órjettmæt aðdrótt- 
un frá hv. þm. (JB), sem jeg hjer með 
mótmæh. pað er margsannað, bæði af 
umr. hjer á þingi og annarsstaðar frá, 
að kostnaðurinn við sendingar mæli- og
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vogartækja, til og frá Reykjavik, er gíf- 
urlegur.

pá þótti honum óþolandi, að tækin 
skyldu keypt löggilt frá útlöndum. Taldi 
Iiann það aðallega á' móti því, að þá 
væri eigi hægt að kaupa áhöldin frá 
Ameríku, því að þar væri ekki sami 
mælir og vog sem hjer. pótt nú svo sje, 
að þessi áhöld yrðu ekki keypt frá Ame- 
ríku, finst mjer ekki mikill skaði skeð- 
ur, því að auðvelt er að fá nóg áhöld 
frá Norðurlöndum, sem öll nota sama 
mæli og vjer.

það, sem vakti fyrir nefndinni, var 
það að losa kaupendur mæli- og vogar- 
tækja við þennan aukakostnað, sem 
legst á þau vegna löggildingarstofunn- 
ar hjer; því það munar litlu á verði, 
að kaupa tækin löggilt frá útlöndum. 
pá sagðist hann mjög efast urn það, 
að lögreglustjórar og hreppstjórar bæru 
skyn á þessa hluti, og þyrfti æfða og 
sjerfróða menn til þess að hafa þetta 
eftirlit á hendi. Nefndin getur ekki fall- 
ist á þessa skoðun hans. Eftir samtali 
við formann löggildingarstofunnar, þá 
kom þar glöggt í ljós, að ekki er mikill 
vandi að hafa þetta eftirlit, ef menn 
hafa þau áhöld, sem með þarf. pess 
vegna telur hún, að allir sæmilega 
greindir menn geti haft það á hendi.

Hann sagði og, að ef löggildingar- 
stofan yrði afnumin, mundi brátt sækja 
i sama horfið og áður, því eftirlitið 
mundi reynast ónógt. Mjer finst það 
ekki gera mikið til, þótt reynt yrði þetta 
fyrirkomulag, sem frv. fer fram á; auð- 
vitað er ekki hægt að fullyrða neitt um 
það fyrirfram, en jeg álít það muni 
gcfast eins vel eða betur. Landsmenn 
þurfa nóga skatta að greiða, þótt ekki 
sjeu gerðar gyllingar til þess að hafa 
af mönnum fje á þennan hátt

Alþt. 1923, C. (35. löggjafarþing).

Jón Baldvinsson: Háttv. 2. þm. N.-M. 
(BH) fór ekki vel með orð min áðan, 
er hann sagði jeg hefði talið lögreglu- 
stjóra og hreppstjóra ófæra til þess að 
hafa þetta eftirlit. Háttv. 1. þm. N.-M. 
(porstJ) fór þó rjett með þetta, er liann 
talaði um, að viðgerðir á tækjunum 
væri hægt að framkvæma utan Reykja- 
víkur. Jeg held því fram, að þeir, sem 
hafa lært þetta, enda þótt þeir sjeu 
eigi annað en lærðir smiðir, sjeu betri 
en þeir, sem ekkert hafa lært, þótt hag- 
ir sjeu. pað er ef til vill ekki rjett að 
tala um ahnenna óánægju, en óánægj- 
an er runnin frá verslunum og kaup- 
fjelögum, sem hafa orðið fyrir barð- 
inu á þessu eftirliti, og við það átti jeg, 
þegar jeg sagði, að frv. þetta væri fram 
komið vegna þessarar óánægju verslan- 
anna.

pá talaði hv. 1. þm. N.-M. (porstJ) 
um, að verið væri að okra á landsmönn- 
um. En hvað skyldu landsmenn hafa 
orðið að greiða vegna rangra vógar- 
tækja áður en löggildingarstofan kom? 
Skyldi sá skattur ekki vera hærri en 
það gjald, sem þeir segja, að lagt sje 
á landsmenn með löggildingarstofunni, 
cn sem raunar verslanir og kaupfjelög 
greiða. (LH: Er það ekki það sama?). 
Jeg sje heldur ekki, að rjett sje að láta 
menn sleppa við það að greiða þessi 
gjöld, og þó að kostnaðurinn verði 
minni af þessu nýja eftirliti, sje jeg 
ekki, að sá sparnaður samsvari þeirri 
tryggingu, sem löggildingarstofan veit- 
ir almenningi í því, að rjett sje vegið 
og mælt.

pá hafði hann eftir mjer, að ekki 
væri hægt að kaupa löggilt erlend tæki, 
en það var ekki það, sem jeg sagði, en 
nál. er þannig orðað, að það litur út 
fvrir, að það sje verið að varna inn-

44
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lendum mönnum að framkvæma lög- 
gildingar.

Jeg fjölyrði ekki frekar um þetta, 
cn endurtek aðeins þá skoðun mina, að 
þetta frv. sje ekki þannig vaxið, að það 
ætti að fara lengra.

Jón porláksson: Eftirlitið með því, að 
rjett sje mælt og selt i þessu Iandi, er 
nú, eins og áður, í höndum lögreglu- 
stjóranna en ekki löggildingarstofunn- 
ar. En eftirlitið með tækjunum er hjá 
löggildingarstofunni. Til þess að fram- 
kvæma það, hefir hún eftirlitsmann á 
ferðalagi um landið, og skýrir forstjór- 
inn svo frá, að til þess að lita eftir öll- 
um tækjum einu sinni á hverjum þrem 
árum, þurfi að minsta kosti 2 menn i 
tvö árin og einn mann þriðja árið. 
purfa þeir að hafa hesta til ferðalags- 
ins út um land, og verður það því ærið 
kcstnaðarsamt. pessir eftirlitsmenn 
geta hvergi komið mönnum að óvörum, 
það frjettist ávalt til þeirra frá einu 
kauptúninu til annars áður en þeir 
kcina þar. Mega því allir sjá, að eftir- 
litið er alls ekki gott, eins og það er 
nú, þótt þessar eftirlitsferðir sjeu farn- 
ar á þriggja ára fresti, og álít jeg, að 
það verði miklu tryggara samkvæmt 
þessu frv., ef það verður að lögum.

pó að tækin, sem keypt eru frá út- 
löndum, eigi að vera löggilt þar, er alls 
ekki verið að seilast yfir á löggjafar- 
svið annara þjóða, heldur er þetta að- 
eins bann á innflutningi ólöggiltra 
tækja. Er það i sjálfu sjer ekkert meira 
en hvert annað innflutningsbann, sem 
á sjer stað um svo margar vörur, og 
þekkist viðar en hjer. En í þessu er 
mikil trygging fólgin. Víða erlendis 
eru verksmiðjur, sem smíða tæki, sem 
alls ekki eru nógu vönduð til þess að

vera hæf til löggildingar, og fást þvi 
eigi löggilt þar, sem þau eru smíðuð. 
petta er því trygging gegn því, að hing- 
að verði flutt tæki, sem ekki eru nægi- 
Iega vönduð til þess að vera nothæf til 
löggildingar, ella mætti búast við, að 
inn í landið vrði flutt tæki, sem væru 
mjög ljeleg, og menn gætu samt leiðst 
til að láta löggilda þau, af því annara 
væri eigi völ.

Hákon Kristófersson: Jeg minnist 
þess, að margt var talað um þetta mál, 
þegar þessi all-óþarfa stofnun var sett 
á stofn hjer á árunum, enda mun það 
og hafa verið gert að einskonar sjálf- 
stæðismáli, sem sómi landsins lægi við, 
ef ekki næði fram að ganga.

Nú eru tímarnir breytttir, hvað það 
snertir, því óhætt er að fullyrða, að 
menn eru sannfærðir orðnir um það, 
hve stofnun þessi er óþörf.

Nú tekur hv. 2. þm. Reykv. (JB) að 
sjer að verja þessa stofnun, og er það 
líklegast af því, að hann vill hafa ríkis- 
rekstur á sem flestu. Hann sagði, að 
ef tirlitið væri aðeins óþokkað af nokkr- 
um verslunum og kaupfjelögum; þetta 
held jeg að sje fjarri sanni, því það 
mun vera mikill hluti alls almennings, 
sein er stofnuninni mótfallinn og telur 
hana óþarfa. pví vitanlega kemur það 
niður á almenningi, hve óheyrilega ok- 
urdýrt eftirlitið er og viðgerðir á áhöld- 
um, sem verslanir þurfa að nota.

Dæmi munu og vera til þess, að vigt- 
ir, sem hingað hafa verð sendar til við- 
gerðar, hafa farið svo illa í flutningn- 
um, að ónothæfar hafa verið, þegar þær 
komu aftur, en kostnaður á þeim þá 
orðinn meiri en þær kostuðu uppruna- 
lega. Til sönnunar því, hve afardýrt 
þetta eftirlit er, skal jeg geta þess, að
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í fyrrasumar, þegar eftirlitsmaður kom 
vestur, leit hann á 2 vigtir ásamt lóð- 
um, sem verslun átti, er hafði fengið 
þær árið áður hjá löggildingarstofunni. 
Vigtirnar voru alveg rjettar, og mað- 
urinn mun hafa verið 10—20 mínútur 
að athuga þetta, en kostnaður sá, er við- 
kcmandi varð- að borga, var 40 krónur.

Jeg skal ekki segja, að þetta hafi ver- 
ið of mikið, ef miðað er við ferðakostn- 
að mannsins, en hinu held jeg fram, að 
eftirlitið getur verið alt eins tryggt sam- 
kvæmt þessu frv.

Af þessu sjá allir, hversu óþolandi 
agnúar eru á þessu fyrirkomulagi. Hv. 
2. þm. Reykv. (JB) sagði, að löggild- 
ingarstofan hefði gert mikið að lagfær- 
ingum tækja, eftir að hún tók til starfa. 
Eftir því hefir víst mikið verið í ólagi 
áður. Hæstv.atvrh. (KIJ) upplýsti,aðlög- 
gildingarstofan hefði leiðrjett um 63% 
allra tækja á landinu; en hvað það var, 
sem var leiðrjett, eða í hverju þær leið- 
rjettingar voru fólgnar, hefir ekki enn 
verið upplýst. Var það fólgið í því, að 
breyta álnum í metra o. s. frv.?

Viðvíkjandi óánægjunni held jeg þvi 
fram, að hún hafi verið almennari en 
hv. 2. þm. Reykv. (JB) heldur fram, 
en þá, sem aðeins eru óánægðir 
vegna þess, að þeir vilja aldrei hlýða 
lögum, læt jeg eiga sig.

Jeg held að flestir verði til þess að 
viðurkenna það, að það er dýrara að 
leita til löggildingarstofunnar við að- 
gerðir, en að kaupa ný tæki. (JB: pað 
á þá að horfa í það, sem það kostar, að 
fá rjett tæki eða að viðgerðin komi að 
eagni?). pað er alls ekki mín mein- 
ing, að mæli- eða vogaráhöld eigi ekki 
að vera rjett. Aftur á móti held jeg 
því fram, að þessu megi koma fyrir á 
miklu kostnaðarminni hátt. Menn segja,

að löggldingarstofan beri sig vel. pað 
má vel vera, en af hverju er það? Vit- 
anlega af því, að óþarflega og óheyri- 
lega er okrað á landsmönnum.

Lárus Helgason: pað eru aðeins örfá 
orð til hv. 2. þm. Reykv. (JB). Hann 
gat þess, að óánægjan gegn löggilding- 
arstofunni væri aðallega af því, að það 
hefði þurft að laga svo mikið af mæli- 
tækjum og vogaráhöldum. petta ætti 
þá að benda til þess, að allir notendur 
hafi viljað halda áfram að nota rangar 
vogir og mæla. pessu verð jeg alger- 
lega að mótmæla. Óánægjan er sprott- 
in af því, að eftirlitið hefir verið fram- 
kvæmt á þann hátt, að auðsjeð hefir 
verið, að slikt hlaut að verða alt of 
dýrt landsmönnum. Allir sjá, hversu 
erfitt og dýrt það hefir orðið mönnum 
að senda og fá send frá og til Reykja- 
víkur tæki. petta hefir orðið alt of dýrt, 
og allir vita, að það er almenningur,sem 
borgar. pó rikissjóður hafi ekki kostn- 
að af þessu, legst hann á verslanirn- 
ar, og þær verða svo að koma honum 
yfir á almenning. I Danmörku er lög- 
gildingarstofa, sem framkvæmir alt, 
sem löggilding mælitækjanna og vog- 
anna við kennir. En þar er eftirlitið í 
höndum lögreglustjóranna, og þar sem 
þetta þykir betra, að hafa það svo þar, 
sem samgöngur eru svo góðar og land- 
ið svo þjettbygt, ætti það að geta eins 
átt við hjer, þar sem við höfum lög- 
reglustjóra dreifða út um alt okkar 
stóra og strjálbyggða land. Tel jeg því 
rjett að taka þessa stefnu upp, sem 
frv. fer fram á.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 14 : 5 atkv,
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Brtt. 516, 1 (ný 2. gr.) samþ. nieð 14 : 
4 atkv.

— 516, 2 (ný 3. gr.) samþ. með 15 : 
4 atkv/

— 516, 3 (ný 4. gr.) samþ. með 15 : 
4 atkv.

— 516, 4—5 samþ. með 15:4 atkv.
5. gr„ svo breytt, samþ. með 15 : 

4 atkv.
Brtt. 516, 6 (ný gr., verður 6. gr.) 

samþ. með 15 : 4 atkv.
6. gr. (verður 7. gr.) samþ. með 16 : 3 

atkv.
Brtt. 516, 7 (ný 7. gr„ verður 8. gr.) 

samþ. með 16 : 3 atkv.
— 516, 8 (ný gr„ verður 9. gr.) 

samþ. með 16 : 4 atkv.
8.—10. gr. (verða 10.—12. gr.) samþ. 

með 16 : 1 atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

■ Frv. vísað til 3. umr. með 18 : 4 
atkv.

Á 58. fundi í Nd, laugardaginn 5. 
maí, var frv. tekið til 3. u m r. (A. 
553).

Of skamt var liðið frá 2. umr. — 
Afbrigði levfð og samþ. með 18 : 1 
atkv.

Afbrigði um skriflega brtt., sem 
fram kom frá allshn. og verður þskj. 
560, leyfð og samþ. með 19 : 2 atkv.

Jón porláksson: pað var af ógáti, að 
brtt. þessi kom ekki með hinum. En af 
hagkvæmisástæðum er ekki hægt að 
leggja þessa stofnun niður á miðju 
ári, heldur verður það að gerast um 
áramót.

Jón Baldvinsson: petta þíng mun 
verða talið mikið spamaðarþing, ef því

tekst að leggja niður síldarmatsmann- 
inn á Seyðisfirði og löggildingarstofuna. 
En það versta er, ef sagt kynni að verða, 
að þetta hefði alt verið gert í ógáti, eins 
og nú hefir orðið hjá allshn.

Jeg er á móti þessu frv„ þvi jeg tel 
að eftirlitið verði miklu ótryggara, ef 
frv. verður samþ. eins og það nú er.

ATKVGR.
Brtt. 560 samþ. með 16 shlj. atkv.

Frv„ svo breytt, samþ. með 17 : 6 
atkv. og afgr. til Ed.

A 57. fundi í Ed„ mánudaginn 7. 
maí, var frv. útbýtt eins og það var 
samþ. við 3. umr. í Nd. (A. 561).

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

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

Enginn tók til máls.

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

atkv. og til allsherjarnefndar með 10 
sldj. atkv.

Á 58. fundi i Ed„ miðvikudaginn 9. 
mai, var frv. tekið til 2. u m r. (A. 
561, n. 608).

Of skamt var liðið frá útbýtingu nál.
— Afbrigði leyfð og samþ. í e. hlj.
t

Frsm. (Jón Magnússon): Nál. allshn. 
í máli þessu er stutt, og býst jeg við
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að hv. deildarmenn hafi áttað sig á því. 
Nefndin var í talsverðum vafa um það, 
hvernig hún ætti að taka í mál þetta. 
Henni var kunnugt um talsverðan. 
áhuga, bæði utan þings og innan, á 
því, að breytt væri gildandi ákvæðum 
um þessi efni, einkum vegna kostnað- 
arins. Hins vegar er mjög áríðandi, að 
eftirlit sje með þessum tækjum, og 
hyggur nefndin að koma megi því fyrir 
á hagkvæmari hátt og jafnframt kostn- 
aðarminni.

Jeg hygg einnig, að eftirlitið eigi að 
vera í einu lagi. Dreift eftirlit er sama 
og ekkert eftirlit.

þá er og athugandi, hvort tiltækilegt 
sje, að flytja megi inn áhöld þessi frá 
öllum þeim löndum, sem nota tugamál. 
pað getur verið villandi, og frá sum- 
um löndum getur verið hættulegt að 
nota þau með slælegu eftirliti. Frönsk 
áhöld eru t. d. ágæt, en aðeins þar, sem 
gott eftirlit er. Fyrir árið 1917 fluttust 
slík tæki ekki nema frá einu landi og 
fer best á því. Hitt veldur ruglingi.

Annars hafði hæstv. atvrh. (KIJ), ef 
hann hefði verið hjer viðstaddur, má- 
ske tekið undir það með nefndinni, að 
lög þau, sem gilda um þessi efni, verði 
tekin til endurskoðunar á þessu ári, og 
þá með fullu tilliti til óska þeirra, sem 
fram hafa komið um hreytingar —

Forseti (HSt): Jeg leyfi mjer að 
grípa fram í og geta þess, að jeg hafði 
hugsað mjer að fresta umr. um þetta 
mál þar til hæstv. atvrh. (KIJ) getur 
verið viðstaddur.

Umr. frestað um stund. Síðar á 
fundinum var málið tekið til meðferð- 
ar á ný.

Frsm. (Jón Magnússon) fframh]: 
Jeg mintist á máiið við hæstv. atvrh. 
(KIJ), á þeim grundvelli, sem nefndin 
hafði hugsað sjer. Var hann því með- 
mæltur og samþykkur, að hæstv. stjórn 
endurskoðaði lög þessi, og að hún at- 
hugaði jafnframt óskir þær, er fram 
kæmu hjer á þinginu. Hann kvað hv. 
stjórn geta sjeð um, að meðan málið 
væri á döfinni, yrði kostnaðinum hald- 
ið sem mest niðri.

Talað hefir verið um að láta steypa 
lóð innanlands, því að það mundi verða 
mun hægra og miklu ódvrara. Nefnd- 
in hyggur, að óhætt sje að leggja til, að 
málinu verði vísað til hv. stjómar í 
fullu trausti þess, að hv. stjórn taki 
það til ítarlegrar rannsóknar. Hæstv. 
atvrh. (KIJ) levfði mjer að lýsa yfir 
því fyrir sína hönd, að hann áliti þetta 
rjettu leiðina með þetta mál.

Jónas Jónsson: Jeg leyfi mjer að 
taka það fram, að jeg hefi ekki getað 
sannfærst um, að ekki sje brotaminst 
að samþykkja frv. með þeim breyting- 
um, sem það kann að fá i meðferðinni. 
J?etta eftirlitsbákn, sem sett var fyrir 
nokkrum árum, hefir reynst notendum 
of dýrt. Mun það leiða af landsháttum, 
að þetta eftirlit verður hjer bæði erfitt 
og kostnaðarsamt, og meira að segja 
hæpið, að það, jafnvel með þessumhætti, 
verði fulltrygt. Ný lóð frá löggilding- 
arstofunni fást' hvergi nema hjer í 
Reykjavík, og sendingar á þeim norð- 
ur og austur um land eru mjög dýrar. 
En enda þótt löggildingarstofan hafi 
sent ný lóð, þá má vel vera, að gömlu 
lóðin verði sumstaðar notuð engu að 
siður.

Komist till. hv. allshn. í gegn, þá 
ætla jeg, að eyðslan haldi áfram. Mun
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jeg því greiða atkv. móti tillögum 
nefndarinnar.

Frsm. (Jón Magnússon): Allshn. legg- 
ur ekki kapp á þetta mál, og því ekki 
ástæða til þess að tala mikið út af orð- 
um hv. 5. landsk. þm. (JJ). En nefnd- 
in áleit, að ekki væri fyllilega tryggi- 
lega gengið frá frv., eins og það lígg- 
ur fyrir, og jeg efast enn fremur um, 
að sumar breytingarnar í frv. sjeu 
hyggilegar, sjerstaklega það, að hafa 
margskonar mæli- og vogartæki. Get 
jeg t. d. bent á, að öðru máli var að

gegna fyrir 1917, því að þá voru hjer 
öll lóð löggilt frá Kaupmannahöfn, en 
eftir frv. má fá þau frá hvaða landi sem 
er. Hins vegar tel jeg enn fremur vafa- 
samt, hvort tryggileg löggilding geti 
farið fram hjá hjeraðsvaldinu á öðru 
en inælitækjum, en löggilding þar á 
vogartækjum næði varla tilgangi sín- 
um.

ATKVGR.
Till. á þskj. 608, frá allshn., um að 

vísa málinu til stjórnarinn- 
a r, samþ. með 8 : 3 atkv.

j
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Lagafrumvarp tekið aftur.
Varnir gegn berklaveiki.

A 33. fundi í Nd„ miðvikudaginn 4. 
apríl, var útbýtt:

Frumvarpi til laga um breyting á 
lögum nr. 43, 27. júní 1921, um varn- 
ir gegn berklaveiki (þmfrv., A. 257).

Á 35. fundi í Nd„ föstudaginn 6. 
apríl, var frv. tekið til 1. u m r.

Forseti tók málið af dagskrá.

A 46. fundi í Nd„ föstudaginn 20. 
apríl, var frv. aftur tekið til 1. u m r.

Frv. of seint fram komið. — Deildin 
levfði með 18 shlj. atkv., að það mætti 
taka til meðferðar.

Flm. (Bjarni Jónsson): par sem ann- 
að frv. um brevtingu á sömu lögum 
er komið fram, tek jeg hjer með þetta 
frv. aftur, en mun flytja brtt. við hitt 
frv.
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Lagafrumvörp ekki útrædd.
1. Embættaskipun.

A 1. fundi í Sþ., mánudaginn 19. 
fcbr., var útbýtt frá Nd.:

Frumvarpi til laga um nýja embætta- 
skipun (stjfrv., A. 4).

A 5. fundi í Nd., laugardaginn 24. 
febr., var frv. tekið til 1. u m r.

Forsætisráðherra (SE): Hv. deild er 
það kunnugt, að því var lýst yfir af 
stjórninni í fyrra, að hún mundi gera 
tilraun til að gerg, embættabáknið ein- 
faldara en það er nú. Fóru flestar radd- 
ir í þinginu í fyrra í þá átt, að full nauð- 
syn væri á því, að ekki yrði f jölgað em- 
bættum, og dregið yrði úr kostnaði við 
embættabáknið.

Stjórnin hefir nú reynt til að efna 
þetta loforð sitt. Leggur hún til, að 
lögð verði niður 9 embætti. Jafnframt 
mun stjórnin, ef hún verður þess 
áskynja, að frv. þessum verði vel tek- 
ið, koma fram með fleiri tillögur og 
frv. til sparnaðar.

Skal jeg þá leyfa mjer að víkja að 
frv. um embættaskipúnina.

par er um niðurlagningu 6 sýslu- 
mannsembætta að ræða, og verður

fyrsta spurningin sú, hvort sýslumenn- 
irnir geti gegnt hinum nýju embætt- 
um, og svo hitt, hvort embættin verði 
svo stór, að almenningi verði óþægindi 
að því. 1 frv. er gerð nákvæm grein fyrir 
störfum sýslumanna og nægir að benda 
á, að ekkert hinna nýju embætta mundi 
að nokkrum mun verða erfiðara en 
Suður-Múlasýsla er nú og ýms önnur 
embætti hjer, svo sem ísafjarðarsýsla 
og Evjaf jörður og Sigluf jörður, áður en 
þau voru aðskilin. Hafa þó nógir viljað 
embætti þessi, og fólk ekki kvartað 
undan því, að embættismennirnir væru 
ofhlaðnir störfum.

pau andmæli hefi jeg heyrt gegn 
þessu frv„ að verið sje að kippa burt 
þeim embættum, sem í hávegum sjeu 
hjá þjóðinni. En þar til er það að segja, 
að þessar breytingar fara ekki í þá átt 
yfir höfuð að afnema þessi embætti, 
heldur í þá átt að gera þau stærri og 
veglegri. Og verði það ekki gert, þá 
glata þau sínu forna áliti. pjóðin hefir 
ekki ráð á að halda uppi smáembætt- 
um með háum launum í smásýslum, 
eins og t. d. Dalasýslu og Rangárvalla- 
sýslu. Er það sjálfsagt, að sjá embætt- 
ismönnum landsins fyrir nægum við- 
fangsefnum. Við það vaxa kraftarnir og
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manngildið. pess er og enn að gæta, að 
minni þörf er lögfræðings nú i sýslu 
hverri en áður var, vegna betri sam- 
gangna og símasambanda.

I rökstuðningi frv. er sagt, að aðal- 
störf sýslumanna sjeu dómarastörfin. 
pau taka að vísu engan veginn mestan 
tíma, en eru að ýmsu leyti afarþýðing- 
armikil fyrir þjóðfjelagið. Ef athug- 
að er, hvernig þessi störf koma niður 
á 10 ára bil, sjest, að minna er af dóms- 
málum í Arnes- og Rangárvalla- og 
Vestur-Skaftafellssýslum heldur en í 
Suður-Múlasýslu einni. pessar tölu tala. 
pær sýna, að þessi eina sýsla er erfið- 
ari en allar hinar. Dómsmálin eru besti 
mælikvarðinn á það, hve viðskiftalífið 
er fjörugt og lifandi, og þar sem það er 
í mestum blóma, þar er mest þörf em- 
bættismanna. Er þess og að gæta, ,að 
samgöngur eru þægilegri og betri í 
sýslum þessum en Suður-Múlasýslu.

Frumvarpi þessu eru samfara 2 fylgi- 
frv. Annað um manntalsþing. Vík jeg 
síðar að því. En hitt er um það, að í 
sýslum þeim, sem lagðar verða niður, 
komi sjerstakir oddvitar, kosnir af 
sýslunefndum. Halda sýslurnar við þetta 
fullu sjálfstæði sínu. Um hitt mun eng- 
inn efast, að færir menn fáist í sýslun- 
um til að gegna störfum þessum. Er 
þetta í fullu samræmi við öldu þá, sem 
nú gengur bæði innanlands og utan, að 
sýslurnar og bæirnir fái sem mest sjálf- 
stæði og vald til að ráða sínum eigin 
fjármálum.

Held jeg, að ómögulegt sje að mót- 
mæla, að hjer verði um mikinn sparn- 
að að ræða. pær aðfinningar hefi jeg 
heyrt gegn frv., að álits sýslunefnda 
hafi ekki verið leitað. Jeg vissi, að það 
var þýðingarlaust, því að þær mundu 
Alþt. 1923, C. (35. löggjafarþing).

allar vera á móti því, en vilji þingið 
spara, má ekki fara eftir því.

Læt jeg svo úttalað um frv. að sinni, 
en óska, að það fari til allshn., ef ekki 
þykir ástæða til að vísa þvi til sjerstakr- 
ar nefndar.

Bjarni Jónsson: Jeg gæti hugsað, að 
ýmsir sparnaðarmenn myndu spara 
vængi við þetta frv.

Mjer hefði þótt eðlilegast, að stjórn- 
in leitaði álits og vilja landsmanna í 
þessu máli. En að ráðast beint á kjós- 
endur er meiri ofurhugur en jeg hefði 
treyst stjórninni til. Mínirkjósendurálíta 
þetta að minsta kosti árás á sig, er sjá 
má af þingmálafundargerð úr Dalasýslu, 
sem jeg skal lesa kafla úr, með leyfi 
hæstv. forseta:

„Fundurinn lýsir óánægju sinni yfir 
þeirri stefnu, er virðist hafa ráðið á 
undanfarandi þingum, að fækka em- 
bættismönnum til sveita, jafnframt þvi 
sem þeim hefir verið fjölgað í kaupstöð- 
um landsins. Yfirleitt telur fundurinn 
hvorki sanngjarnt nje heppilegtaðleggja 
niður eða sameina embættin, sem nú eru 
til sveita, en telur líklegt, að betur megi 
nota starfskrafta ýmissa embættis- 
manna i Reykjavík, og að sameina megi 
þar ýms skyld embættisstörf og draga 
úr starfsmannahaldi við ýmsar opin- 
berar stofnanir, til sparnaðar.“

petta er að miklu leyti rjett athug- 
að. T. d. er stjórnarráðið ólíku yfirferð- 
arminni sýsla, en Arnes- og Rangár- 
valla- og Vestur-Skaftafellssýslur. Og 
þó að löng sje leiðin milli skrifstofanna 
í stjórnarráðinu, virðist einn maður 
betur getað annað þeim en öllu Suð- 
urlandsundirlendinu. Auðvitað gætu 
sýslumenn annað hinum nýju sýslum

45
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með 2 löglærða fulltrúa. (Forsrh. SE: 
pess þarf ekki). pað myndu þeir þó 
fá von bráðar. Auk þess á nú að launa 
sýslunefndaroddvita sjerstaklega. (Fors- 
rh. SE: Einar 300 kr. á ári). Höfðingi 
mikill er sá, sem talar, en þó þykist jeg 
vita, að þinginu muni síðar farast enn 
höfðinglegar við þessa starfsmenn.

Enginn sparnaður mundi af þessu 
vera fyrir ríkissjóð í næstu 10—20 ár- 
in, því að þeir, sem i embættum þess- 
um sitja, er leggja á niður, eru flestir 
ungir menn. petta eru því einungis hill- 
ingar, sparnaðarsálmar, en ljettir ekki 
á ríkissjóði. Rjettara hefði verið að 
biðja stjórnina um að tilgreina í fjárlög- 
unum ágóða af tóbakseinkasölu, vín- 
einkasölu o. s. frv., með sundurliðuðu 
mannahaldi, og vita, hvort ekki mætti 
spara einhvern af tóbaksembættismönn- 
um, víneinkasölumönnum o. s. frv. par 
mætti spara strax, og þar væri rjett að 
spara. En gegn tillögum þeim, sem hjer 
liggja fyrir, vil jeg lýsa yfir eindregnum 
mótmælum mínum og kjósenda minna.

Jeg tel ekki happasælt að rífa niður 
allar gamlar endurminningar og það, 
sem á erlendu máli kallast „traditionir“, 
að skafa alt af sjer, jafnvel nöfnin 
sjálf, sem minnir á, að hjer hafi búið 
islensk þjóð í íslensku landi. En allar 
þcssar tillögur miða í þá átt. pær bera 
vott um dæmalaust virðingarleysi gagn- 
vart sögu þjóðarinnar, orðsýki, er menn 
reyna að fá Iof fyrir sparnað, sem kem- 
ur hvergi fram, og skammsýni, þegar 
litið er til framtíðarinnar.

Forsætisráðherra (SE): Samþykt þing- 
málafundarins í Dalasýslu hefir ekki 
breytt skoðun stjórnarinnar í þessu 
máli. Auðvitað er kjósendum þar illa 
við, ef sýslumaðurinn verður tekinn af

þeim einum. En kjósendur háttv. þm. 
Dala. (BJ) eru svo hagsýnir menn, að 
þeir myndu ekki setja sig á móti stór- 
feldum sparnaði, þó að bitnaði á þeim 
að einhverju leyti. Annars hefðu þeir 
ekki kcsið hv. þm. (BJ) á þing ár eftir 
ár, eins og jeg vona að þeir haldi áfram 
að gera framvegis.

Hv. þm. (BJ) mintist á starfsmenn 
hjer í Reykjavík. J?ó að þetta frv. verði 
samþvkt, kemur það alls ekki í veg fyr- 
ir, að starsmönnum ríkisins hjer í bæ 
verði fækkað, heldur þvert á móti. Ef 
stjórnin þykist finna verulega sparnað- 
arviðleitni í þinginu, mun hún reyna 
að spara og koma með sparnaðartillög- 
ur á fleiri sviðum.

Satt er það, að fljótlegri er yfirferð- 
in í stjórnarráðinu heldur en í Árnes-, 
Rangárvalla- og Vestur-Skaftafellssýsl- 
unr, en þó mun þar ráðið stærri ráð- 
um.

Hv. þm. (BJ) sagði þann galla á frv., 
að það væri sparnaðardraumur, er ekki 
kæmi til framkvæmda fyr en eftir lang- 
an tíma. pað er vitaskuld, að sparnað- 
urinn kemur hvorki í ljós í ár nje að 
ári. En ef mönnum er nokkur alvara 
á að gera emhættakerfin einfaldari, 
verður að hyrja einhverntíma og skera 
í burtu þau embætti, sem komist verð- 
ur af án, jafnóðum sem þau losna.

Háttv. þm. drap enn fremur á, að 
ofmargir starfsmenn mvndu við lands- 
verslun, vínverslun o. s. frv. (BJ: pað 
sagði jeg ekki, heldur, að stjórnin þyrfti 
að sundurliða mannahald þar). Um þetta 
hafa og gengið miklar sögur. Jeg skal 
geta þess, að þegar jeg fór til útlanda 
og hr. Mogensen með mjer, var það 
ákveðið til bráðabirgða að byrja skyldi, 
þegar er hann kæmi heim, á smásölu 
og stórsölu. I upphafi var allmikið
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keypt og þurfti því marga menn við 
afgreiðslu. pá var búist við, að versl- 
unin skyldi sjálf tappa vín af tunnum, 
og er allmikil fyrirhöfn við það, en það 
drógst nokkum tíma. Síðan var starfs- 
mönnum fækkað um 5, og eru nú 4 
menn á skrifstofu, 4 yfir vörubirgðum 
og 4 í búð og auk þeirra einn vikadreng- 
ur. Getur vel verið, að enn megi fækka 
starfsmönnum í þessari verslun, og 
vona jeg, að nefnd gefist kostur að at- 
huga það mál. Jeg er því á engan hátt 
mótfallinn, að einfaldara skipulag kom- 
ist á verslanir landsins, ef því verður 
við komið. Síður en svo. En nú getur 
þingið athugað það.

pá talaði hv. þm. (BJ) um, að hjer 
væri verið að rífa niður það, sem gamalt 
er og íslenskt. petta skil jeg ekki. Til 
þess er ætlast, að sýslumannsembættin 
verði framvegis. En jeg get eigi talið, 
að endurminningum þjóðarinnar sje 
misboðið, þó að þessum embættum sje 
fækkað, þegar tímar breytast. Jeg er 
ósamþykkur því dekri við það, sem er 
gamalt, að ekki megi koma búskap 
þjóðarinnar í betra horf vegna þess eins. 
Að tala um virðingarleysi í þessu sam- 
bandi er hjegómi, sem jeg er hissa á, 
að nokkur skuli láta til sín heyra. Má 
vera, að þvílíkt og annað eins hafi áhrif 
á kjósendur, en hjer á það alls ekki 
við, og nær ekki tilgangi sínum. -

■ *"/ *“*♦
Bjarni Jónsson: par sem hæstv. fors- 

rh. (SE) mintist á virðingarleysi gagn- 
vart því, sem er þjóðlegt, sýndi hann, 
að hann hefir þetta sjúkdómseinkenni 
á mjög háu stigi. Jeg get sagt hæstv. 
forsrh. (SE), að jeg held ekki kjósenda- 
ræður á Alþingi, og jeg þori að ganga 
á móti vilja kjósenda minna, þegar svo

her undir. En í þessu mál er jeg sam- 
mála þeim.

Hæstv. forsrh. (SE) taldi það ekki 
virðingarleysi fyrir endurminningum 
þjóðarinnar, þó að sýslumannaembætt- 
um sje fækkað. petta, að hræra öllu í 
graut, kalla jeg virðingarleysi. pað er 
ekki eitt, heldur alt, sem þjóðin vill láta 
minna sig á fortíðina. Hvert hjerað vill 
halda áfram að vera sjálfstæð heild, 
svo sem hingað til hefir verið. petta er 
vilji kjósenda, og hann er fullvalda 
hjer i landi. En að berja sparnaðarlóm- 
inn á móti kjósendum, tel jeg óþarfa 
hetjuskap. petta er og draumur, sem 
ekki rætist fyr en eftir 10—20 ár, og 
því ekki sparnaður, heldur sparnaðar- 
hjal. Annars er það undarlegt að fækka 
sýslumönnum eftir því sem fólkinu 
f jölgar, og steypa saman embættum eft- 
ir að störfin eru orðin fleiri og marg- 
brotnari. A þessari hugsunarvillu hvíl- 
ir frv.

Hæstv. forsrh. (SE) talaði um, að 
annað muni hafa vakað fyrir mönn- 
um á þingmálafundinum í Dalasýslu 
en jeg las upp. petta er rangt. Dala- 
menn vita eins vel og jeg og hann, 
hvað um var að ræða. peir vissu, að nú 
átti ekki að ráða á þá eina, eins og fyr, 
heldur og marga aðra. En þeir eru á 
sama máli sem fyr; vilja ekki, að sýslu- 
maðurinn sje tekinn frá öðrum, frem- 
ur en frá þeim sjálfum.

Hæstv. forsrh. (SE) hefir sjálfur 
verið sýslumaður í Rangárvallasýslu og 
síðar i Vestur-Skaftafellssýslu. Hann gat 
þá ekki um leiðindi vegna þess, hve lít- 
ið væri að gera. En ef hann ætti að 
taka einn 3 sýslurnar á Suðurlandsund- 
irlendinu, hygg jeg að þær myndu verða 
honum ofurefli, og er hann þó dugleg- 
ur maður.
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Jeg hygg, að þessar sparnaðarráðstaf- 
anir hæstv. stjórnar muni einungis 
verða til eyðslu. Frv. þetta mun fráleitt 
ná samþykki þingsins, en af því spinn- 
ast langar umræður og tafir frá öðr- 
um nytsamari þingstörfum.

Forsætisráðherra (SE): Jeg hefi þá 
misskilið kjósendur mjög, ef þeir eru 
yfirleitt mótfallnir sparnaði. J?að get- 
ur vel verið, og er skiljanlegt, að mönn- 
um í hverri sýslu um sig þyki sárt að 
missa sýslumann sinn. En yfirleitt verða 
kjósendur að fórna sliku vegna hags- 
muna heildarinnar.

Að hjer sje ekki um sparnað að ræða, 
þykir mjer full-freklega mælt. petta 
hefði einhverntíma þótt sparnaður, og 
hefir oft orðið mikið tal um minni 
sparnað en hjer ræðir um. Hjer er um 
margfalt meiri sparnað að ræða en 
mönnum hefði komið til hugar að bera 
fram áður. Vona jeg því, að menn 
hugsi sig um tvisvar, áður en þeir fella 
þetta frv. En ef frv. nær samþykki 
þingsins, sýnir það, að alvarlegur rek- 
spölur er kominn á að minka embætt- 
iskostnað hjer á landi. pað er ljóst, að 
aldrei verður unt að vinna stórt í þessa 
átt eða aðrar, án þess að einhverju þurfi 
að fórna. En vilji menn ekki fórna 
neinu, verður sparnaðurinn einungis 
hjal. (BJ: Hve miklu myndi þessi sparn- 
aður nema, t. d. 1930'?). Aðalatriðið í 
þessu máli er ekki að spara i ár, held- 
ur hitt, að koma sparnaðinum í kerfi. 
Vjer verðum að hugsa um framtíðina 
og koma embættakerfinu i það horf, er 
þjóðinni hæfir. Gangi þetta vel, verð-
ur sparað á fleiri stöðum. En þjóðin 
getur ekki til frambúðar borið þetta 
mikla embættakerfi, hún ris ekki undir 
þeim útgjöldum, er það bakar henni.

Jón Sigurðsson: Frv. það, sem hjer 
liggur fyrir, er fram borið sem sparn- 
aðarfrv. Menn verða að álíta það við- 
leitni stjórnarinnar til þess að uppfylla 
citthvað af þeim loforðum um sparn- 
að, sem hún gaf í fyrra. En jeg verð 
að játa, að þegar jeg lít yfir þetta frv. 
stjórnarinnar í heild, flýgur mjer ósjálf- 
rátt í hug, að hæstv. stjórn hafi leitað 
fyrir sjer, hvar hún gæti gripið niður 
í sparnaðartillögum, sem síst mundu 
ná samþykki þingsins. Hjer á jeg við 
alt þetta frv., sem heild, en vel má vera 
um einstaka embætti, að leggja mætti 
það niður.

Jeg lít svo á, að með frv. þvi, sem 
hjer liggur fyrir, sje verið að taka úr 
hægrí vasanum og stinga í þann vinstri. 
pegar menn reyna að spara, er það því 
aðeins sparnaður, að það spari þjóðfje- 
laginu útgjöld. Ef sparað er fyrir ríkis- 
sjóð, má sá kostnaður ekki koma nið- 
ur á almenningi á annan hátt.

I hinum stærri núgildandi sýslum, 
sem frv. gerir ráð fyrir að leggja nið- 
ur, myndu, um leið og breytingin kæm- 
ist í framkvæmd, setjast að lögfræðing- 
ar, sem almenningur leitaði aðstoðar 
hjá. pessir menn myndu selja leiðbein- 
ingar sínar; þeir þurfa að lifa, og þeir 
myndu setja það verð á vöru sína, að 
lífvænlegt væri fyrir þá. Hygg jeg, að 
útgjöld hjeraðsbúa til þessara manna 
myndu slaga hátt upp í sýslumanns- 
laun.

Sýslumenn þurfa oft að ferðast í em- 
bættiserindum, og í hinum nýju sýsl- 
um tækju þau ferðalög oft mjög lang- 
an tírna. Hæstv. forsrh. (SE) gat þess, 
að sýslubúar gætu jafnan símað til 
sýslumanns. En hvernig færi, ef sýslu- 
maður væri þá á ferðalagi, jafnvel svo 
vikum skifti? Eftir svo sem 1 eða 2 ár
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segðu allir, að sýslumaður þyrfji að 
hafa lögfræðing til aðstoðar, og hvað 
er þá orðið af sparnaðinum?

Jeg sje því ekki, að sparnaður verði 
fvrir þjóðfjelagið yfirleitt, ef þetta frv. 
verður samþykt, þó að ríkissjóði spar- 
aðist ef til vill eitthvað fje við það. En 
hverju gegnir, að hæstv. stjórn hefir 
ekki litið nær sjer?

I fyrra var um það rætt að sameina 
hæstarjett og lagadeild háskólans, eða 
fækka dómendum í hæstarjetti að öðr- 
um kosti. Hæstv. stjórn lagði þá á móti 
sameiningu þeirra emhætta. pó hefir 
það komið í ljós, að sú sameining er vel 
framkvæmanleg, þar sem einn dómandi 
i hæstarjetti hefir síðan verið jafnframt 
settur til að gegna kenslustörfum í laga- 
deildinni. En sjeu menn mótfallnir 
þessu, hví þá ekki að fækka dómend- 
um í hæstarjetti? pað eykur lands- 
mönnum engin útgjöld, en er til sparn- 
aðar fyrir ríkissjóð. Jeg nefni þetta ein- 
ungis sem dæmi þess, hvar stjórnin 
hefði getað gripið niður öllum að 
meinalausu, og hefði verið þakklátur 
stjórninni, ef hún hefði borið fram til- 
lögur í þessa átt.

Hæstv. forsrh. (SE) sagði, og lagði 
áherslu á, að sýslumennirnir hefðu nú 
ekki nóg að starfa. Hjer liggur fyrir 
skrá um skrifstofukostnað sýslumanna, 
og sje jeg, að hann er áætlaður frá 
850—3500 krónur í þeim sýslum, sem 
stjórnin vill leggja niður, í flestum um 
2500 krónur; það er talsverð ófeilni af 
hæstv. forsrh. (SE) að segja svo, með 
þetta fyrir framan sig cg upp í opið geð- 
ið á oss, að sýslumenn hafi ekki nóg að 
starfa. Til hvers gengur þá þetta fje ? 
Er stjórnin að gefa mönnunum það?

pá mintist hæstv. forsrh. (SE) á 
skipulag sýslunefnda og kosningu sýslu-

nefndaroddvita. pessar sýslur, sem eiga 
nú að missa sýslumenn sína, mega sann- 
arlega vera þakklátar stjórninni fyrir 
hennar landsföðurlegu umhyggju. pað 
er ekki nóg með, að þær sjeu sviftar 
sýslumönnum sínum, heldur eiga þær 
i ofanálag að kosta sjerstaka sýslu- 
nefndaroddvita, en þær sýslur, sem 
halda sýslumönnum sínum, þurfa engu 
slíku til að kosta. Að vísu er ekki gert 
ráð fyrir liærri launum til þeirra en 
300 krónum. En hræddur er jeg um, 
cins cg hv. þm. Dala (BJ), að þau 
launakjör standi ekki nema 1 eða 2 ár, 
og menn verði síðan neyddir til að 
hækka þau. petta getur því orðið tals- 
verður ábætir á sýslusjóði, auk allra 
óþæginda, er af breytingunni mundi 
leiða.

Hæstv. forsrli. (SE) sagði, að stjóm- 
in vildi spará, og kvað fleiri spamað- 
arfrv. mundu koma á eftir, ef þessu 
yrði vel tekið. Jeg sje ekki í hvaða sam- 
bandi þetta frv. stendur við önnur hugs- 
anleg frv. En jeg skal fús að styðja 
hæstv. stjórn í hverri skynsamlegri 
sparnaðarviðleitni, þó jeg geti ekki verið 
samþykkur þessu frv., og vona jeg, áð 
sama gegni um fleiri þingmenn.

porsteinn Jónsson: Allar raddir, sem 
hjer hafa heyrst um frv. þetta, hafa 
snúist gegn því, að undantekinni rödd 
stjórnarinnar sjálfrar. Mætti því ætla, 
að deildin væri öll andvíg frv.

Jeg lít nokkuð öðrum augum á þetta 
mál en flestir þeir, sem talað hafa um 
það, og því vil jeg gera nokkurra grein 
skoðunar minnar.

pvi hefir verið hreyft til and- 
mæla frv., að sýslutakmörkin væm 
svo gömul, að goðgá væri að breyta 
þeim. En hjer er ekki um það
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að ræða að breyía takmörkum sýslna, 
lieldur lögsagnarumdæmum. Hefir 
stærð þeirra áður verið breytileg og 
sýslumenn fleiri en nú eru. Er þvi 
ástæða þessi harla lítilsverð.

pá hefir það líka verið sagt, að em- 
bætti þessi væru orðin svo gömul, að 
ræktarleysi væri að afnema þau. Hjer 
er ekki um afnám, heldur aðeins fækk- 
un að ræða. Astæðan er því einskis 
virði.

pá hefir frv. verið fundið það til for- 
áttu, að engin sparnaður fylgdi því í 
bili. pað er rjett, og væri auðvita'ð 
betra, ef sparnaðurinn kæmi strax, en 
hann kemur síðar,og við það má veluna.

pað er auðvitað, að hvar sem um nið- 
urlagningu embætta er að ræða, verð- 
ur skarð eftir, en spurningin er ein- 
ungis, hvar skarðið sakar minst, og jeg 
hygg það vera einmitt hjer. Leikur eng- 
in efi á, að Suður-Múlasýsla er mun 
erfiðari lieldur en Dala- og Stranda- 
sýslur sameinaðar, og jafnvel erfiðari 
en nokkurn sameining sú, sem frv. ræðir 
um. Að sinni skal jeg svo ekki fjölyrða
meira um frv.

Forsætisráðherra (SE): Mjer kom það 
dálítið á óvart að heyra hv. 2. þm. 
Skagf. (JS) tala á móti frv. þessu. Jeg 
gat ekki varist þess að hugsa: Og þú 
líka, barnið mitt Brútus.

Hann taldi, að ef sýslurnar yrðu svona 
stórar, þá mundu lærðir lögfræðingar 
setja sig niður i sveitunum.

petta er misskilningur. Lögfræðing- 
arnir setjast niður í stærri kaupstöð- 
unum; út um sveitirnar hefðu þeir aldrei 
nægilegt að gera. Sýnir ástæða þessi, 
að erfitt er að vega á móti frv. með rök- 
um.

pá sagði hann, að hætta yrði á þvi,

að sjaldan næðist til sýslumanna heima. 
A því yrði ekki mikill munur frá því 
sem nú er, og hefi jeg ekki heyrt um það 
kvartað.

pá sagði liann, að ekki væri ástæða 
til að láta sýslumenn hafa skrifstofu- 
fje, ef svo lítið væri að gera hjá þeim. 
Til þessa er því að svara, að margir, 
t. d. sýslumaður Dalamanna, hafa mjög 
litið skrifstofufje, og enn fremur, að 
það verður hlutfallslega dýrari allur 
skrifstofurekstur, þegar embættin eru 
smá en mörg. Veldur því hitun o. fl. 
Mundi sparast samkvæmt frv. um 18 
þús kr., og mætti verja því fje til skrif- 
stofukostnaðar hinna nýju embætta.

En öllum má vera það ljóst, að hin 
mesta nauðsyn ber til þess i okkar htla 
þjóðfjelagi, að færustu mennirnir,ogþeir 
sem í þýðingarmestu embættunum sitja, 
fáist ekki við skýrslugerð og önnur þau 
störf, sem hver óvalinn maður getur int 
af hendi. Slíkt er hinn mesti ósparnað- 
ur. Bestu kraftarnir eiga að hafa til- 
svarandi viðfangsefni að glíma við. 
petta vinst, ef embættin eru slór.

pá skal jeg víkja nokkru að hæsta- 
rjetti. Sú till. kom fram í fyrra, að 
fækka dómendum um tvo og búa til 
millirjett. Hygg jeg, að þetta hefði gefið 
góða tryggingu, en sparnaður hefði eng- 
inn orðið. pvert á móti. Hin till., sem 
lika kom fram, um að fækka dómend- 
um um tvo, án þess að millirjettur verði 
stofnaður, er líka athugunarverð, en jeg 
var rnjög deigur við að koma fram með 
frv., sem veikti svo okkar nýstofnaða 
hæstarjett.

Bjarni Jónsson: Hv. þm. N.-M. 
(porstJ) sagði, að Dala- og Stranda- 
sýslur mundu ljettari en Suður-Múla- 
sýsla ein. Geri jeg ráð fyrir, að hann
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þekki Suður-Múlasýslu jafn-vel sem jeg 
hinar. Hygg jeg, að hann mundi kom- 
ast á aðra skoðun, ef hann þekti Stranda- 
sýslu. En vita mætti liann, að ljettara 
er að sigla um firði Austfjarða heldur 
en úr Hvammsf jarðarbotni í Hrútaf jörð. 
pað virðist auðsætt, að ef sýslumenn eru 
góðir, þá er sveitunum hest borgið að 
hafa þá sem flesta; er því cinsætt, að 
betra er að hafa 3 góða sýslumenn en 
1, þótt góður kunni að vera. Annars 
hygg jeg> að nær lægi þinginu að hugsa 
um það og gera eitthvað til þess að bæta 
lánstraust landsins með því að taka lán 
til að borga lausar skuldir, heldur en 
að rífast um markleysu þessa og Iáta 
sig dreyma um sparnað út í loftið.

Forsætisráðherra (SE): Jeg held, að 
það sje engin minkun að þvi, þótt reynt 
sje að koma embættisskipun þjóðfje- 
lagsins í sæmilegt horf í framtíðinni. 
Ætti enginn þm. að óttast, að það yrði 
honum að aldurtila í kjördæmi hans.

Eiríkur Einarsson: Ekki þarf jeg sem 
Arnesingur að vera hæstv. stjórn van- 
þakklátur fyrir það, að í þessu sýslu- 
mannafrv. ætlar hún valdsmanninum í 
Vestur-Skaftafells-, Rangárvalla- og Ar- 
nessýslu að hafa heimilisfang og aðset- 
ur í hinni síðasttöldu sýslu, en hvort öðr- 
um þykir jafnsjálfsagt að lögbjóða það, 
er annað mál.

Annars er skemst frá að segja, að jeg 
er frv. mótfallinn. pað er handahófs- 
verk; embættum einhvern veginn haug- 
að saman. Fækkað sýslumönnum að 
nafninu til, en störfunum ekki ráðstaf- 
að, störfum, sem þó mun ætlast til að 
haldið sje áfram.

Jeg held því að vísu fram, að þing og 
stjórn þurfi að gera alt sitt til í þeim

eínum að eyða og fækka óþarfa embætt- 
um í landinu, og síst af öllu fjölga þeim. 
En með þessu frv. er byrjað á öfuga 
endanum. Sýslumannaembættin eru 
gömul og samrgóin meðvitund þjóðar- 
innar um embættismenn sem þarfa 
menn og nauðsyiilega, livem í sinni 
sýslu. Frv. þessu mun því fyrst og 
fremst mótmælt af almenningi vegna 
cðlilegrar fastheldni og trygðar við af- 
ganila embættaskipun. Er þetta því eðli- 
legra sem bændum finst, og pað með 
rjettu, að þar sem sýslumaðurinn er, 
eigi þeir rjett á leiðbeiningu og hand- 
leiðslu um öll þau mál, er á hans sviði 
liggja, málefnum viðskiftalífsins. petta 
er svo verulegt atriði og mikilsvert, að 
síst er að furða, þótt bændur í hinum 
dreifðu og strjálsbygðu hjeruðum lands- 
ins vilji ekki láta lausa þessa embættis- 
menn sína, eða fækka þeim svo, að 
helmingi torveldara eða jafnvel ómögu- 
legt verði á eftir að njóta þess liðsinnis, 
er góður sýslumaður getur veitt, og 
tryggingin fyrir, að þessirembættismenn 
batni við að fækka, er engin. Og ekki 
nóg með það; spamaðurinn, er frv. hefði 
í för með sjer, yrði sennilega enginn. 
Ef hann ætti eiiihver að vera, yrði störf- 
unum að fækka; þeim, sem falið yrði að 
gegna þeim, hlyti ríkið að borga fyrir 
starfa sinn, en verkunum yrði bara sleg- 
ið á dreif og alt gert óvissara og sundur- 
lausara en áður, ef þessi sýslusamein- 
ing ætti fram að ganga. Annað mál væri, 
ef dómsvald og umboðsvald yrði hrein- 
lega aðskilið, en því er nú ekki að heilsa.

Að byrja embættisniðurskurðinn á 
sýslumönnunum, væntanlega í óþökk 
þorra landsmanna, sjerstaklega sveita- 
bænda, er cinn liðurinn í þeirri tæming- 
ar- og undanhaldspólitík, er flest sækir 
nú í og stefnir frá fjalli til fjöru.
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Um kjördæmi mitt, Árnesssýslu, þarf 
jeg fátt að segja í þessu sambandi; sam- 
eining þessara þriggja sýslna er fjar- 
stæða; það er nóg. '

það á ekki að byrja á sýslumanna- 
embættunum, heldur nýembættunum í 
Reykjavík, skriffinskuembættum síð- 
ustu ára; þau eru langdýrust og lang- 
óþörfust. pað á að ráðast á skriffinsk- 
una sjálfa; nýju skrifstofubáknin. Með- 
an skýrslurnar, í meðallagi þarfar, eru 
lieimtaðar, verður einhver að skrifa þær. 
Sameinum hagstofuna stjómarráðinu 
og leggjum niður „mál- og vogar-em- 
bættið“. þetta nefni jeg til dæmis, en 
áfram mætti halda. Einungis að byrja 
ekki rangsælis, og sá má ekki höggva, 
er blífa skyldi.

Jón porláksson: Mjer virtist það 
nokkuð sterklega til orða tekið hjá 
hæstv. forsætisráðh. (SE), að kalla það 
háðung fyrir þingið, þó þetta frv.fái ekki 
þá afgreiðslu, sem hann telur rjetta vera. 
(Forsrh. SE: pað sagði jeg ekki; jeg not- 
aði orðið í alt öðru sambandi). petta 
skiftir litlu máli, en þó heyrðu það 
fleiri en jeg, hvað hæstv. ráðherra sagði. 
Hann mintist einnig á sparnaðartill. síð- 
asta þings, og gerði lítið úr þeim, og 
sagði, að þá hefði verið rifist alt þingið 
um afnám eins eða tveggja embætta. 
En þetta er ekki rjett, því á síðasta þingi 
komu fram till. um það, að leggja niður 
9 embætti, auk víðtækra breytinga til 
sparnaðar á barnafræðslunni. En till. 
stjórnarinnar nú fara að eins fram á 
afnám 8 embætta. Af þessum 9 embætt- 
um í fyrra voru 2 utan Reykjavíkur, 
en 7 í Rvík, en nú er þessu snúið við 
í stjfrv., þannig, að flest embættin, sem 
farið er fram á að leggja niður, eru nú 
utan Reykjavíkur og flest gömul, og þar

á meðal elsta embætti landsins, en ekk- 
ert þeirra embætta, sem farið var fram 
á að leggja niður á siðasta þingi, hefir 
ennþá náð fermingaraldri, því þau eru 
öll yngri en 14 ára. Hjer er auðsær 
stefnumunur milli sparnaðarmannanna 
á síðasta þingi og stjórnarinnar nú, ann- 
ars vegar eru íhaldsmenn, sem vilja ráð- 
ast á það, sem þeir telja ónauðsynlegan 
nýgræðing í þjóðfjelaginu, til sparnaðar, 
hins vegar umrótsmenn, sem helst vilja 
burtu bið gamla og rótgróna. Og hæstv. 
forsætisráðherra má ekki furða sig á 
því, þótt íhaldssamir menn hafi eitthvað 
að ahuga við þessar sparnaðartillögur 
hans, þar sem hann sjálfur gat ekki fall- 
ist á eina einustu embættisfækkun á síð- 
asta þingi, en vill þó nú láta telja sig 
sparnaðarmann.

Forsætisráðherra (SE): pað er á- 
stæðulaust, sem hjer hefir verið haldið 
fram af tveimur hv. þm., að 300 kr. 
árslaunin, sem sýslunefndaroddvitarnir 
eiga að fá, mundu fljótlega hækka og 
sparnaðurinn þar með minka. Sýslu- 
nefndir eru þvert á móti vanar að fara 
gætilega með fjármál sin, en eðlilegt, 
að þær borgi sjálfar oddvitunum. Störf- 
in verða heldur ekki svo mikil, að á- 
stæða verði til hárra launa.

þar sem talað hefir verið um em- 
bættasamsteypur hjer í Reykjavík, í 
sambandi við þetta mál, og sagt, að þær 
væru nauðsynlegri og betur framkvæm- 
anlegar en það, sem stjórnin fer fram 
á, skal jeg gefa nokkrar upplýsingar um 
vín- og tóbaks-einkasöluna, sem aðal- 
lega virðist vera mönnum þyrnir í aug- 
um. pað er ekki núverandi stjóm, held- 
ur Alþingi sjálft, sem hefir stofnað 
þarna nýtt embætti, þar sem var eftir- 
litsmaður með lyfjabúðum. En stjórnin
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hefir ekki gert annað en það, sem sjálf- 
sagt var, að fá umsjónina með vínsöl- 
unni einnig í hendur þessum sama uni- 
sjónarmanni. Enginn annar maður hef- 
ir verið ráðinn lengur en til núverandi 
þings, nema forstöðumaðurinn til 3 ára, 
og getur það ekki talist langur tími, og 
jafnvel undarlegt, að liann skuli hafa 
viljað taka við starfinu á þann hátt.

Jeg vil svo aðeins endurtaka það enn 
einu sinni, að það bæði er og hefir reynst 
erfitt að koma fram með nokkur rök 
gegn þessum sparnaði, ekki síst fyrir þá 
menn, sem þykjast vera sparnaðarmenn. 
pví ef inenn eru það í raun og veru, 
hljóta þeir að fylgja þessum frumvörp- 
um stjórnarinnar.

Magnús Jónsson: Hæstv. forsætisráð- 
herra (SE) hjelt því fram, að með sam- 
steypu sýslumannaembættanna mundu 
veljast betri menn til starfanna. Hann 
gerði ekki nánari grein fyrir þessu, og 
mjer er það líka ráðgáta. pví til þess 
að líkindi sjeu til þess, að betri menn 
fáist, þarf að sýna fram á það, að nýju 
embættin sjeu betri og eftirsóknarverð- 
ari en þau gömlu. En það verða þau 
ekki, eins og sjá má á því, að launa- 
kjörin haldast óbreytt, en embættin 
verða yfirgripsmeiri.

Forsætisráðherra (SE): petta er ekki 
rjett hjá hv. 4. þm. Reykv. (MJ), að 
nýju embættin verði yfirgripsmeiri en 
þau gömlu; sum verða þvert á móti 
minni en ýmsar sýslur nú. Sýslumanns- 
embættin yrðu að sjálfsögðu ekki veitt 
cðrum en þeim, sem alhnikla reynslu 
hefðu, t. d. hefðu unnið áður á opin- 
berum skrifstofum. Og ástæðulaust er 
að halda, að nýju embættin yrðu síður 
eftirsóknarverð en þau gömlu. peir, sem

Alþt. 1923, C. (35. löggjafarþing).

framsæknir eru og trúa á kappið í sjálf- 
uni sjer, vilja þau heldur, og það einmitt 
því fremur, ef þau eru stærri.

ATKVGR.
Frv, vísað til 2. umr. með 14 slilj. 

atkv. og til allsherjarncfndar með 16 
slilj. atkv.

A 34., 52., 53. og 54. fundi í Nd., dag- 
aua 5., 28. og 30. apríl og 1. mai, var 
frv. tekið til 2. u m r.

Forseti tók málið af dagskrá.

A 55. fundi í Nd., miðvikudaginn 2. 
maí, var frv. enn tekið til 2. u m r. (A. 
4, n. 85 og 98, 86).

Frsm. meiri hl. (Magnús Guðmunds- 
son): Öll er nefndin samdóma um, að 
frv. þetta sje ekki til þess fallið að verða 
að löguni, eins og það liggur nú fyrir. 
Hún lítur svo á, að hæstv. stjórn hafi 
gripið þar niður um fækkun embætta, 
sem síst skyldi, að því undanskildu, ef 
fækka ætti læknum. Ef dæma má eftir 
öllum þeim röddum, sem heyrst hafa 
um frv., úr þeim hjeruðum, sem verða 
fyrir barðinu á því, er auðsætt, að það 
mælist mjög illa fyrir hjá almenningi. 
Hann hugsar sem sje þannig, að það sje 
næsta undarlegt að afnema þessi gömlu 
og þörfu embætti, en láta standa ýmis 
embætti, sem ekki verður sjeð, að nokk- 
urt gagn sje að. Er mjer engin launung 
á, að jeg á þar við ýmis embætti við há- 
skólann, sem vitanlegt þykir um, að 
ekkert gagn geri. Væri nú svo, að al- 
menningur og vjer þingmenn sæjum, að 
mjög nærri væri gengið í fækkun em- 
bætta og byrjað þar, sem helst má,
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niundum vjer vilja teygja oss langt. En 
þegar vjer sjáum, að þann veg er að 
farið, að ráðist er að embættunum til 
sveita, embættum, sem almenningi er 
yfirleit sárt um, en hin óþarfari látin 
standa, er ekki að vænta þess, að vjcr 
sjáum oss fært að samþykja slíkt. Og 
jeg get ekki sjeð, að það sje illgirnisleg 
getgáta, þó að sagt væri, að frv. þetta 
væri naumast fram borið til þess að fá 
það samþykt, heldur til að gera afsök- 
un sina út af loforði því, sem fólst í 
stefnuskrárræðu hæstv. stjórnar, er hún 
settist að völdum í fyrra.

l'ra ágreining þann, sem er milli 
nefndarhlutanna, vísa jeg til nefndar- 
álitsins, sem jeg finn ekki ástæðu til 
að bæta neinu verulegu við. Aðeins vil 
jeg taka það fram, að jeg sje ekki fært, 
eflir þeim kuhnugleika, sem jeg hefi af 
staðháttum, að sameina Rangárvalla- og 
Skaftafellssýslur, en í því efni munu þeir 
þingmenn, sem hlut eiga að máli, að- 
stoða mig við framsöguna, og sleppi jeg 
því að ræða það mál frekar. Um Dala- 
og Strandasýslu er það að segja, að jeg 
lít svo. á, að vel megi sameina þær, og 
að það eigi að gera, þegar þær losna 
næst. Hins vegar er engu slept, þótt lög 
verði ekki samþykt um það nú að sam- 
eina þessar sýslur, og er nægilegt að sjá 
svo um, að hvorugt embættanna verði 
veitt, þegar þau losna næst, fyr en tæki- 
færi hefir verið til þess fyrir Alþingi að 
láta uppi álit sitt um það, hvort sam- 
eining skuli fara fram eða eigi. Til þessa 
nægir þingsálytkun, og má vel vera, að 
jeg heri hana fram á þessu þingi.

Jeg vil þá snúa mjer að þeirri hhð 
þessa máls, sem mestu varðar, og er 
sú eina, sem gæti rjettlætt frv., en það 
er sparnaðarhliðin. Um hana er það að 
segja, að mjer virðist hæstv. forsrli.

(SE) áætla sparnaðinn 50000 kr. á ári. 
Að þessari niðurstöðu kemst hann með 
því að áætla, að ekki þurfi að bæta við 
skriístofukostnað sýslumanna nema 
3500 kr. til þess að fá nægilega starfs- 
krafta handa embættunum. Nú eru það 
6 sýslumanna- og bæjarfógetaembætti, 
sem afnema á, og er þá auðsætt, að 
gengið er út frá, að hver hinna um- 
ræddu sýshunanna vinni fyrir tæpum 
600 kr. á ári, og er það rúmlega vinnu- 
konukaup. pað er nú varla von, að 
hæstv. forsrli. (SE) vilji halda þessum 
ómögum á landssjóðnum, en fyrst hann 
Iítur svona smáum augum á sýslumenn- 
ina og störf þeirra, þá liggur nærri að 
spyrja liann, hvers vegna hann ætli 
þeim þá, meðan núverandi skipulag 
lielst, jafnhátt skrifstofufje sem hann 
gerir. Fvrst hann álítur t. d. að sýslu- 
maðurinn í Skagafjarðarsýslu vinni 
ekki fyrir nema vinnukonukaupi, þótt 
hann hafi 7—8000 kr. í laun, því ætlar 
liann honum þá nú, auk þessa, yfir 2000 
kr. á ári í skrifstofufje. petta hendi jeg 
á, til þess að sýna fram á öfgarnar i 
stjfrv., öfgar, sem gerðar eru til þess að 
láta sparnaðinn líta út meiri en hann er.

Til þess að fá ábyggilegt yfirlit yfir 
sparnaðinn, ætla jeg að taka eina sam- 
stevpuna, Húnavatns- og Skagafjarðar- 
sýslu. pau embætti þekki jeg vel, þar 
sem jeg hefi gegnt öðru þeirra nokkur 
ár. í Skagafjarðarsýslu er svo mikið að 
gera, að það er á fárra færi að leysa 
það af hendi án aðstoðar, og jeg veit 
ekki til, að þar hafi á síðari tímum ver- 
ið nema fáir sýslumenn, sem ekki hafi 
haft einhverja aðstoð, enda hefir stjórn 
og þing viðurkent þetta með því að veita 
skrifstofufje, er neraur töluverðri upp- 
hæð. Jeg hefi orð hæstv. forsrh. (SE) 
sjálfs fyrir mjer í því, að sýslumaðurinn
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í Skagaf jarðarsýslu þurfi mann að hálfu 
sjcr til aðstoðar til þess að koma störf- 
unum frá. Og í Húnavatnssýslu geri jeg 
ráð fyrir að þurfi sömu starfskrafta, 
og þarf því 3 menn til að gegna störfum 
í báðum þessum sýslum. Störfin mundu 
ekki minka neitt verulega við að steypa 
þcssum embættum saman. pað, sem 
hverfur af störfum, set jeg á móti tima- 
eyðslu í lengri ferðalögum og því, að 
jeg met ekki ólöglærða menn jafngilda 
til slíkra starfa sem löglærða.

1 stjfrv. er gengið út frá 9500 kr. laun- 
um hjá öllum sýslumönnum, og það 
voru þau líka árið 1921, þegar dýrtíð- 
aruppbótin var sem hæst. En hvers 
vegna hæstv. stjórn miðar við laun 
sýslumanna 1921 í frv., sem hún leggur 
fyrir Alþingi 1923, er jeg ekki fær um 
að svara, enda mun vandfundin skyn- 
samleg ástæða fyrir því. Launin eru á 
yfirstandandi ári 7200 kr. hjá sýslu- 
mönnunum í Skagafjarðar- og Húna- 
vatnssýslu, og skrifstofufje lijá hvorum 
þeirra mun vera 2250 kr. Starfræksla 
þessara tveggja embætta kostar þvi rík- 
issjóðinn á yfirstandandi ári 18900 kr.

Og hvað sparast nú af þessari f járhæð 
við sameininguna? Til þess að starf- 
rækja embættin þnrf, eftir till. liæstv. 
stjórnar, sýslumann, og honum geri jeg 
7200 kr. laun, eins og nú er. En eins og 
jeg hefi áður sýnt fram á, þarf hann 
2 skrifara og’ báða duglega. Slíka menn 
er, eftir núverandi verðlagi, ekki hægt 
að fá fyrir minna en 3000 kr. laun, því 
þeir verða að vera svo færir, að þeir 
gcti afgreitt ýms mál á eigin hönd. Til 
launa færi þá, eftir hinu nýja fyrir- 
komulagi, 13200 kr. Til skrifstofuhalds, 
auk launa, geri jeg 2000 kr. á ári (rit- 
föng, bækur, húsnæði, ljós, hiti). Til að 
launa oddvita sýslunefndar Skagafjarð-

arsýslu áætla jeg 1000 kr. á ári, og er 
alveg ómögulegt að hugsa sjer þá borg- 
un minni. Starfrækslan myndi þá kosta 
eftir nýja fyrirkcmulaginu 16200 kr., og 
sparnaðurinn þá verða 2700 kr. á ári. 
Nú fæ jeg ekki betur sjeð, en að vel sje 
hægt að lækka nokkuð skrifstofukostn- 
að sýslumanna, og lít jeg svo á, að hann 
megi lækka niður í 1500 kr. hjá hvor- 
um, og sparast þá 1500 kr. Mismunur- 
inn á starfræksluk'ostnaðinum yrði þá 
1200 kr. á ári, og sá munur er ekki svo 
mikill, að gerlegt sje hans vegna að 
sameina embættin þvert ofan í vilja 
hjeraðsbúa. Auk þessa þyrfti svo líklega, 
ef þetta kæmist á, að hækka laun hrepp- 
stjóranna, þar sem störf þeirra og á- 
byrgð ykist að mun.

Svona lítur þá þessi reikningur út, og 
ef hið sama er um hinar sýslurnar, yrði 
sparnaðurinn, þar sem hin niðurlögðu 
emhætti eru 6, 7200 kr., eða með öðr- 
um orðum, ein embættislaun. Og þetta 
er alveg eðlilegt, því að það, sem spar- 
ast, er ekki annað, alls ekki annað en 
mismunurinn á laununi löglærðra og 
ólöglærðra nianna. Sýslumennirnir 
liafa, að 2—3 undanskildum, alveg nóg 
að gera, og afnám þessara embætta veld- 
ur því vitanlega ekki, að störfin hverfi, 
heldur þvi, að aðra verður hara að kaupa 
til að vinna þau.

Jeg skal ekki alveg fullyrða, að hið 
sama verði uppi á teningnum um hinar 
aðrar sýslusamsteypur, en jeg geri ráð 
fyrir, að svo verði. pað er t. d. auðsætt, 
að sýslumennirnir í Eyjaf jarðar-, Arnes- 
Rangárvalla- og Vestur-Skaftafellssýsl- 
um hlytu að þurfa löglærða fulltrúa.

Annars skal jeg taka það fram, að jeg 
undrast það, hversu hátt háttv. forsrli. 
(SE) hefir ákveðið skrifstofukostnaðinn 
fvrir vfirstandandi ár. Mjer virðist hann
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hafa hækkað um 10% síðan á síðast- 
liðnu ári, en samtímis lækkar dýrtíðar- 
uppbótin úr 94% í 60%c. Og alveg frá- 
leitt verður þetta, þegar það er athugað, 
að hæstv. forsrh. (SE) ákveður þennan 
skrifstofukostnað eftir að hann hefir á- 
kveðið að leggja þetta frv. fyrir þingið, 
frv., sem i raun og veru hlýtur að hyggj- 
ast á því, ef nokkurt vit á að vera í 
áæthmunum, að sýsluniennirnir hafi alt 
of litið að gera. En ef svo er, því á þá 
að láta þá fá svo mikið skrifstofufje?

þykist þá hafa sannað það, að frv. 
þetta ber svo lítinn sparnað í skauti sinu, 
að það, vegna óþæginda þeirra, sem því 
cru samfara, er ekki til þess fallið að
verða að lögum.

Að síðustu vil jeg snúa mjer að nokkr- 
um athugas. við greinargerð frv.

1. Af störfum sýslumanna liafa yfir- 
skattanefndastörfin alveg gleymst, og 
þeim fylgir mikið starf.

2. Mig rak í rogastans, er jeg sá það 
tilfært sem meðmæli með þessu frv., að 
eftirlaunafúlgan minkaði, ef frv. þetta 
yrði að lögum. Veit þá ekki hæstv. 
forsrh. (SE), að eftirlaun eru afnumin 
fvrir aðra en þá, sem fengu veitingu fvr- 
ir 1. jan. 1920?

3. Um þingaferðirnar mun jeg ræða 
sjerstaklega, er frv. um afnám þeirra 
verður hjer á ferðinni, og sleppi því 
þess vegna hjer.

4. þegar taldir eru upp verslunar- 
staðirnir í Skagafjarðarsýslu, er alveg 
gleymt einum, sem sje Haganesvík, en 
í Húnavatnssýslu er talin Lambhúsavík, 
þótt þar hafi aldrei verið verslun, og 
sýnir þetta litla vandvirkni.

5. f ástæðum fyrir frv. er sagt, að 
2 fyrstu mánuðirnir fari að mestu ár- 
lega til að innheimta ríkissjóðstekjur og 
til reikningsskila, en alveg fer þetta í

bága við mína reynslu sem sýslumanns. 
pessi vinna er nokkurn veginn jöfn alt 
árið, nema lijá trössum, sem draga alla 
innheimtu langt úr hófi fram, og ætti 
slikt að vítast en ekki „sanktionerast“ 
í stjórnarfrumvarpi.

6. Málatala og uppliæð ríkissjóðs- 
tekna er alls ekki óhrigðull mælikvarði 
á starfsmagnið í sýslunum. Sumir sýslu- 
menn eyða málaferlum og sumir auka 
þau, alt eftir því, hvernig mennirnir 
cru.

7. I frv. er alstaðar gert geysimikið 
úr, hversu Suður-Múlasýsla sje örðug, 
og skil jeg vel i ástæðunum fyrir því. 
En þá er næsta undarlegt, að ætla samt 
að hæta Austur-Skaftafellssýslu við 
hana.

8. pað er eftirtektarvert í aths., að 
þar er hvergi látið líta svo út, að al- 
menningi sje bagi að samsteypunni og 
ekkert gert úr því, þótt almenningur 
þurfi að taka sjer langar ferðir á hend- 
ur til þess að finna sýslumann, t. d. á 
skiftafundi, til rjettarhalda, til að sækja 
leyfisbrjef o. s. frv.

9. f aths. segir, að tollar og vöru- 
gjöld sjeu talin þar, sem skip tekur fyrst 
höfn í landinu, en þetta er alveg rangt. 
Slík gjöld eru talin þar, sem varan er 
flutt á land.

Af öllu þvi, sem jeg liefi nú tekið 
fram, vona jeg að það sjáist, að frv 
þetta getur ekki, á ekki og má ekki 
verða að lögum.

Frsm. minni hl. (Jón porláksson):
pað hefir verið gerð svo ítarleg grein 

fvrir skoðun minni hl. i nál. á þskj. 85, 
að jeg þarf þar litlu við að bæta. Enn 
freinur eru nefndarhlutarnir að miklu 
leyti sammála, og þar eð hv. frsm. meiri 
hl. (MG) hefir gert mjög ítarlega grein
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fyrir afstöðu hv. meiri hl„ þá get jeg 
í mörgum atriðum látið það nægja 
líka fyrir hönd minni hl. Aðalmismun- 
urinn á afstöðu nefndarhlutanna er sá, 
að okkur minni hl. mönnum þykir rjett- 
ast að leggjast ekki svo á móti frv., að 
alt verði felt, sem það hefir fram að 
færa. Fyrst cg fremst lítum við svo á, 
að sum atriði þess mættu vel ná fram 
að ganga, og gætu í raun og veru leitt 
til nokkurs sparnaðar. Auk þess þótti 
okkur rjett að sýna frv. alla þá hlífð, 
sem skoðanir okkar leyfðu, svo að 
ekki sje að óþörfu dregið úr viðleitni 
stjórnarinnar í að koma fram með till. 
til sparnaðar, fyrir-háttv. Alþingi, uin 
að fækka embættismönnun} landsins 
eins og kostur er á.

Við viljum þá fyrst og fremst ekki, 
að lögsagnarumdæmin verði svo víð- 
lend, að sýslumönnum sje ekki kleift 
að hafa á hendi þá forystu í hjeraðs- 
málum, sem þeir hafa haft til þessa, 
og er annars gerð ítarleg grein fyrir 
þessu í nál.

Að því er snertir þessar 2 sameining- 
ar, er á komast, ef till. okkar verður 
samþ., þá skal jeg taka það fram, að 
um sameiningu Dala- og Strandasýslu 
hefir verið talsvert rætt hjer áður. Hef- 
ir hv. þm. Str. (MP) á síðasta þingi 
borið fram frv. þess efnis, en það var 
felt. Greiddi jeg atkv. með sameining- 
unni, og myndi jeg gera það enn, ef 
fyrir lægi frv. um sameiningu þessara 
tveggja sýslna. Jeg skal þó taka það 
fram, að jeg lít svo á, er um slíka 
embættasameiningu er að ræða, að 
heppilegra sje að framkvæma hana án 
lagaskipunar, á þann hátt, að setja fyrst 
mann til að gegna báðum embættun- 
um, er annað losnar. Er sú aðferð lík- 
legri til að vekja minni mótstöðu, því

að ef góður maður er settur, er ólík- 
legra, er hann hefir haft tíma til að afla 
sjer vinsælda, að óskað verði, að sam- 
einingunni verði riftað aftur. Hitt er 
líklegra, að fullnaðarsameining nái þá 
fram að ganga með samþykki allra að- 
ilja. petta mun heppilegri aðferð en að 
setja löngu fyrirfram lög um slíka sam- 
einingu, sem hætt er við að kunni að 
vekja megna mótspyrnu.

petta á líka við um sameiningu Rang- 
árvalla- og Skaftafellssýslna. petta um- 
dæmi er mjög erfitt yfirferðar, og yrði 
þá varla mikill sparnaður að samein- 
ingu þessara sýslna, en þó mun þetta 
cngu að síður gerandi. Ura Austur- 
Skaftafellssýslu er það að segja, að sem 
stendur hefir hún mjög lítið af sýslu- 
manni sínum að segja, og mundi henni 
lítið við bregða, þótt þessi breyting kæm- 
ist á. Myndi sjálfsagt hyggilegast, að 
sýslumaðurinn yrði þá áfram búsettur 
í Vík í Mýrdal, eins og verið hefir.

Jeg skal svo að lokum taka það fram, 
að hvorugur okkar minni hl. manna 
mvndi hafa borið fram frv. um þetta 
á þessu þingi, en við höfum, af þeirri 
ástæðu, sem jeg tók fram, viljað benda 
á þessa leið, til að bjarga því, sem nýti- 
legt er í frv. hæstv. stjórnar. Og ef 
hæstv. stjórn vill þiggja þessar till. okk- 
ar, þá munum við greiða atkv. með 
þeim. En hins vegar ætlumst við til, að 
hæstv. stjórn taki nú vörn málsins í sín- 
ar hendur, því jeg hefi hugsað mjer að 
mæla ekki frekar fyrir því en jeg hefi 
nú þegar gert í þessari framsöguræðu 
niinni.

Forsætisráðherra (SE): Háttv. 1. þm. 
Skagf. (MG) byrjaði með því að geta 
þess, að frv. þetta væri mjög svo óvin- 
sælt. Má vera, að sumum þyki lijer of-
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langt gengið í sparnaðaráttina; er það 
svo með allar nýjungar, sem eru mikil- 
fengar, að þær mæta mikilli mótspyrnu 
í byrjun. Háttv. þm. sagði, að það væri 
gott að spara, ef þá aðeins væri spar- 
að á rjettum stað, og benti i því sam- 
bandi á háskólann. En enn þá mun 
mönnum í fersku minni sparnaðurinn, 
sem þar átti að verða, og sá var nú ekki 
upp á marga fiska. Jeg á við það, þeg- 
ar leggja átti niður embætti próf. Guðrn. 
Finnbogasonar og grískudósentsembætt- 
ið. A því fyrra hefði vitanlega ekkert 
sparast, þar sem embættið var bundið 
við nafn, og próf. Guðm. Finnbogason 
væntanlega hefði gert fullar kröfur fyr- 
ir dómstólunum, ef embættið hefði ver- 
ið tekið af honum. Um hitt atriðið var 
það og sýnt, að þar gat heldur ekki 
verið um neinn sparnað að ræða. því 
tilætlunin var, að embættismaður sá, 
sem í embættinu var, fengi mikla „pen- 
sion“, og var það dálagleg braut að 
leggja út á. Og þar sem jeg hefi ekki 
orðið þess var, að þessi hv. þm. (MG) 
hafi viljað spara annað við háskólann 
en þessi tvö embætti, er óhætt að slá 
striki yfir háskólasparnaðinn. Sannleik- 
urinn er sá, að tímarnir eru allverulega 
breyttir, og því gildir annað um sýslu- 
mennina nú en fyrrum. Landið er að 
vísu það sama, og þó er landið orðið 
alt annað en það var. Vegir, símar og 
yfir höfuð allar samgöngubætur hafa 
dregið úr öllum fjarlægðum. Menning- 
arástand þjóðarinnar er alt annað nú 
en þegar embætti þessi voru stofnuð. 
Fyrrum þurfti almenningur að sækja 
nálega alt til embættismanna, en nú er 
þetta orðið breytt, því nú geta menn 
sótt mest af því til sjálfra sín eða til ann- 
ara góðra manna í sveitinni.

Eini mögulegleikinn til verulegs sparn-

aðar er yfir höfuð stækkun á embætt- 
unum, og þeir, sem vilja koma þeim 
mögulegleika fyrir kattarnef, slá allan 
sparnað rothögg.

Jeg get vel búist við, að þetta frv. 
verði felt hjer í dag, en úr sögunni er 
það ekki.

Eftir kosningarnar spái jeg, að það 
risi upp aftur, og ef svo fer, þá er í 
sjálfu sjer ekki miklu tapað, þó það nái 
ekki fram að ganga á þessu þingi.

Verði jeg áfram við stjórn, mun jeg 
ekki skipa neinn i þessi embætti, sem 
hjer um ræðir, þótt þau losni, til þess 
að mögulegleikarnir fyrir þessum sparn- 
aði standi opnir.

pví hefir nú í raun og veru verið hald- 
ið fram um allar þær sparnaðartilraun- 
ir, sem komið hafa fram hjer í þing- 
inu, að í þeini væri enginn sparnaður. 
En hvernig sem málinu er velt, mun 
eini verulegi sparnaðarmöguleikinn vera 
sá, að embættum sje fækkað og þau 
stækkuð.

pað hefir nú sjest, hvernig tekist hef- 
ir með sparnaðinn á skrifstofuf je manna 
hjer í Reykjavík, sem mikið hefir ver- 
ið talað um. Tilhneiging þingsins hefir 
verið að hækka skrifstofufje sumra 
æðstu embættismannanna hjer í Reykja- 
vík frá því, sem ákveðið var í stjórnar- 
frumvarpinu.

Sum embættin, eins og embætti lög- 
reglustjóra, eru þannig vaxin, að skrif- 
stofufje þar hlýtur að aukast, eftir því, 
sem kröfur tímanna verða harðari uni 
aukna tollgæslu.

Tímarnir eru breyttir, því verður ekki 
neitað, og öðruvísi en áður er nú litið 
á sýslumennina. pví er það eina ráð- 
ið til þess að hefja þessi embætti aftur 
til síns forna vegs og álits hjá almenn-
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ingi, að stækka þau og gera þau ábyrgð- 
armeiri en nú er.

pað er svo með sum þessi embætti, 
að það er aumlegur sparnaður að láta 
í þau menn, sem með löngu og erfiðu 
námi hafa búið sig undir að verða fær- 
ir til þess að gegna þýðingarmiklum 
störfum í þjóðfjelaginu og varið til þess 
löngum tíma af sinum bestu árum, og 
svo eru þeir settir til þess að vinna skrif- 
stofustörf, sem menn með enga eða litla 
sjerþekkingu geta hæglega leyst af 
hendi.

pess vegna er það nauðsynlegt, að 
stækka þessi embætti, og það er nóg 
að hafa einn löglærðan sýslumann í 
hverju þessara embætta, sem frv. ger- 
ir ráð fyrir, neina ef til vill i þeim allra 
stærstu; þar mætti gera ráð fyrir lög- 
fróðum aðstoðarmanni. próttmesta 
sönnunin fyrir því, að þetta sje rjett, 
er tekin út úr lífinu, eins og það er 
nú, að stærstu embættum þeim, sem nú 
eru, er vandræðalaust að gegna með 
hæfilegri aðstoð. Eftir hugsunargangi 
hv. 1. þm. Skagf. (MG) yrði að skifta 
öllum þeim stærri embættum, sem nú 
eru, en fyrir því finnast engin rök, að 
það sje nauðsynlegt. Hann (MG) á, sem 
sagt, engin „argumenta“ til i sínum fór- 
um. Sem frsm. hefði hann átt að koma 
fram með rökstutt nál. Stjórnin átti 
heimting á því. En rök þau, sem, hv. 
frsm. (MG) færir fram, eru næsta lje- 
leg, og það versta er, að dærni þau, er 
hann hefir komið með, eru þannig vax- 
in, að erfitt er að átta sig á þeim í um- 
ræðum um málið. pví tók háttv. frsm. 
ekki þessi dæmi sín upp í nál., svo að 
stjórnin hefði haft betri tíma til að átta 
sig á þeim ? Jeg held nú annars, að það 
verði fullerfitt að sannfæra þjóðina 
um, að enginn sparnaður verði að þessu.

pað er satt, að Húnavatns- og Skaga- 
íjarðarsýslurnar verða einna stærsta 
lögsagnarumdæmið. En fyrirfram mun 
enginn trúa því, að aðeins það, að tvær 
skrifstofur verða að einni, muni ekki 
leiða til töluverðs sparnaðar. Við það, 
að þingaferðir leggjast niður, verður 
einnig ómótmælanlega mikill sparnað- 
ur. Jeg hygg, að rjett sje, að ekki þurfi 
nema hálfan mann til aðstoðar á mörg- 
um sýsluskrifstofunum. En jeg hygg, að 
það verði fullerfitt að útvega þessa 
hálfu menn; ástæðurnar víða svo, að 
annaðhvort verður að taka heilan mann, 
þó ekki sje nóg fvrir hann að gera, eða 
þá engan. Með stækkun embættanna 
mætti þvi koma haganlegra fyrirkomu- 
lagi á skrifstofurnar, og það munar 
ekki svo litlu.

Hv. frsm. (MG) hefir margendurtekið 
það, að skrifstofukostnaður sýslnanna 
væri of hár, en þetta er hin mesta firra, 
og það mun eigi líða á löngu áður en 
sú krafa verður almenn, að sýslumenn 
hafi sömu upphæðir hlutfallslega til 
skrifstofuhalds og tíðkast á opinberum 
skrifstofum í Reykjavík. Ef þessi krafa 
verður tekin til greina, og hver efast 
um að svo muni verða, þá fyrst mun 
verða ljóst, hvað mikinn sparnað leiðir 
af þessu frv.

pá hneyxlaðist háttv. frsm. (MG) 
á því, að í ástæðum stjórnarinnar fyrir 
frv. er tekið fram, að mest verði að 
gera í sumum þessum embættum 2 
fvrstu mánuði ársins. En svo mun það 
nú samt vera, því þá verður að herða 
á, að alt komi inn frá fyrra ári, og þá 
verður að Ijúka reikningum embættis- 
ins.

Jeg held því enn fram, að miklar toll- 
tekjur sýni vanalega, að mikið sje að 
gcra í hjeraðinu, þvi þær eru teikn upp
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á fjörugt viðskiftalíf. En þar sem við- 
skiftalífið er þannig, þar er einnig mik- 
ið af dómsmálum. Og að þessu leyti 
má af því, hvað mikið er af dómsmál- 
um í einu hjeraði, ráða mikið um, hvað 
fjörugt viðskiftalíf sje þar.

Beri menn mi saman stæiistui em- 
hættin, sem nú eru, og hin umfangs- 
mestu þessara nýju embætta, t. d. Suð- 
ur-Múlasýslu og Skagaf jarðar- og Húna- 
vatnssýslur, þá mun sjást, að miklu 
minna er um að vera í Skagafjarðar- 
og Húnavatnssýslu en í Suður-Múla- 
sýslu. pað er margsannað, að engin 
hinna nýju embætta verða svo stór, að 
eigi sjeu stærri embætti til áður. Nú eru 
alstaðar símar og samband milli hjer- 
aða, hvar sem er, þannig, að ætíð er 
liægt að fá leiðheiningar, ef með þarf, 
jafnvel frá Rvík., til hvaða hjeraðs sem 
væri. Er almenningur því miklu betur 
settur en fyr á tímum.

í áliti minni hl. er lögð áhersla á, að 
embættin megi ekki vera svo stór, að 
sýslumenn geti ekki liaft forystu í hjer- 
aðsmálum. Hjer er þó sá munur á hv. 
minni hl. og hv. meiri hl., að þar sem 
meiri hl. leggur árar í bát og kemur 
með engar sannanir, þá er þó hjer við- 
leitni af minni hl. hálfu i þá átt. J?vi ef 
það væri rjett, að hjeraðsbúar yfirleitt 
ættu ekki svo góða menn, að þeim 
mætti fela forustu sýslunefndanna, þá 
væri hjer um veruleg rök að ræða. En 
sá galli er á gjöf Njarðar, að jeg lít 
svo á, eftir minni þekkingu í sýslunum, 
og jeg er víða nokkuð kunnugur, að í 
þeim sjeu fleiri en einn og fleiri en 
tveir, sem sjeu mjög vel færir til þess 
að hafa þessa forustu á hendi. Og eftir 
minni þekkingu á sýslunefndunum og 
gætni þeirra í fjármálum, þá treysti jeg

þeim sannarlega til þess að velja þessa 
menn.

Háttv. frsm. meiri hl. (MG) hefir lít- 
ið farið út í aðrar samsteypur en Húna- 
vatns- og Skagafjarðarsýslna. pó hefir 
verið talið, að ófært væri að saroeina 
Borgarfjarðarsýslu við Gullhringu- og 
Kjósarsýslu. Jeg vil láta þess getið, að 
sýslumaðurinn í Gullbr.- og Kjósarsýslu 
kom til mín nýlega upp í stjórnarráð og 
tjáði mjer, að hann mundi með ánægju 
taka við þessari aukningu. Hitt hefir 
verið sýnt fram á í athugasemdum við 
frv., að hjeraðsbúum þeim, sem eru 
utan Akraness, mundi einum verða 
nokkur óþægindi að þessari samsteypu. 
Og þó held jeg, að þau óþægindi yrðu 
lítil, því jeg held menn sjeu farnir að 
una því sæmilegar en hjer er haldið, 
þó ekki sjeu gyltir hnapparáhverri þúfu.

Háttv. minni hl. nefndarinnar er 
stjórninni sammála um sumt, eins og 
t. d. um sameining Dalasýslu og Stranda- 
sýslu, en auk þess hefir hann komið 
með tillögu um nýja samsteypu. En 
jeg held, að hún sje ekki eins heppileg 
og samsteypurnar í stjórnarfrumvarp- 
inu. Jeg get vel, að gefnu tilefni frá 
minni hl., lýst því sama yfir, sem jeg 
tók fram áður, að jeg mun yfir höfuð 
ekki veita nein embætti á næstunni, 
sem standa í sambandi við samsteypur 
þær, sem stjórnin hefir stungið upp á. 
Og þó fella eigi frv. þetta nú, þá mun 
reka að því, að augu manna opnast fyr- 
ir þvi, að embættabákn þjóðarinnar er 
alt of stórt og að sníða verður það eftir 
þeim breyttu tímum. Og um það þykist 
jeg viss, að jeg eigi eftir að sjá suma 
þá, sem nú berjast harðast gegn frv. 
þessu, greiða atkv. með því í framtíð- 
inni.
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Frsm. meiri hl. (Magnús Guðmunds- 
son): Jeg veit ekki, hvort skilja beri 
hæstv. forsrh. (SE) svo, að hann ætl- 
aði að þiggja gjöf minni hl. eða ekki, 
því ræða hans var nokkuð óljós og óá- 
kveðin í því.

Annars finst mjer afstaða hæstv. 
forsrh. (SE) heldur einkennileg. Hann 
segir t. d. um háskólann, að ékki sje 
hægt að leggja embætti þar niður, t. d. 
í heimspekisdeildinni, því störfin þurfi 
að vinna hvort sem væri. En finst hon- 
um þá minna um vert sýslumannsstörf- 
in en embætti griskudósentsins eða 
prófessorsins í hagnýtri sálarfræði? 
Eða hvað ætli kennararnir í norrænu- 
deildinni hafi marga nemendur á ári 
og útskrifi marga? Sannleikurinn er 
sá, að almenningur fylgist ekki með í 
sparnaðinum meðan byrjað er á öfug- 
um enda. pað er fyrst, þegar hann sjer 
að rjett leið er farin, að hann getur við- 
urkent viðleitnina.

Hæstv. forsrh. (SE) sagði, máh sínu 
til stuðnings, að símarnir hefðu eytt svo 
fjarlægðunum, að embættismenn, sem 
áður hefðu verið óhjákvæmilegir, væru 
nú óþarfir. J?að er nokkuð til í þessu, 
en hins vegar er þó þess að gæta, að 
enginn samanburður er, hversu marg- 
falt fleiri tegundir mála falla nú undir 
sýslumennina en áður, og verða þau, að 
minsta kosti ekki öll, afgreidd í síma. 
það ætti honum sjálfsagt að vera kunn- 
ugt um. Og er hann sagði, að flokkun 
sýslumannanna kæmi við hjörtun í okk- 
ur þm., þá skal jeg játa, að svo sje. 
Og ástæðan til þess er sú, að vjer telj- 
um, að með frv. sje rjettur og hags- 
munir almennings fyrir borð bornir, og 
er þá ekki sanngjarnt að bera oss brígsl- 
um fyrir það, að vjer tökum oss það

Alþt. 1923, C. (35. löggjafarþing).

nærri og viljum koma í veg fyrir að 
það verði.

pá talaði hæstv. forsrh. um það, 
að verksvið sýslumanna væri orðið of 
lítið, eða með öðrum orðum, að þeir 
hefðu of lítið að gera. En hvemig er 
hægt að halda því fram, að þeir hafi 
oflítið að gera og þó telja óhjákvæmi- 
legt, að mjög mikið fje fari í skrif- 
stofukostnað. (Forsrh. SE: peir hafa 
oflítið að gera, sem lögfræðisþekkingu 
þar sjerstaklega til). Já, það kemur að 
þvi, sem jeg bygði mína útreikninga á, 
að aðeins gæti komið til mála, að spar- 
aðist mismunurinn á launum löglærðra 
manna og ólöglærðra, því öll störfin 
þyrftu að vinnast, og eru raunar öll 
greiðari mönnum með lögfræðisþekk- 
ingu. þá er það ekki rjett, að jeg hafi 
viljað minka embættin. Fram á það hefi 
jeg aldrei farið, og er þeirrar skoðun- 
ar, að þau eigi að halda sjer, nema að 
sameina mætti Dalasýslu og Stranda- 
sýslu.

Hæstv. forsrh. áleit, að nál. okkar 
væri fimbulfamb, þar sem engar ástæð- 
ur væru færðar fram. Jeg skal ekki 
deila um það við hann, hvort rökin, 
sem við færum fram i nál. sjeu veiga- 
mikil eða ekki, en hitt þori jeg að full- 
yrða, að það er að minsta kosti ekki 
ver skrifað heldur en athuga^emdirnar 
við stjórnarfrumvarpið, því það er sann- 
ast að segja, að stjórnin hefir orðið 
drýgri í því að tína til vitleysur í það 
heldur en röksemdir. Hæstv. forsrh. 
hefir heldur aldrei reynt að fara út i 
rök mín eða hrekja þau, og segist ekki 
einu sinni vita, hvort tölurnar, sem jeg 
hefi tilfært, sjeu rjettar eða ekki, en 
lætur sjer svo nægja að slá því föstu, 
rannsóknarlaust, að þær sjeu rangar.

47
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Hann hefði þó átt að geta sagt um það, 
hvers vegna hann telji laun sýslumanna 
vera 9500 kr. i stað 7200 kr., en svo 
stóð það í athugasemdum hans, og eru 
það aðaltölurnar, sem jeg bygði á. Jeg 
áætlaði tveim aðstoðarmönnum laun, 
3000 kr. hvorum, og finnist honum þetta 
of hátt, þá getur hann gert athugasemdir 
við það þegar í stað. Sýslunefndarkostn- 
aðurinn i Skagafirði er áætlaður 1000 
kr. á ári.

Hæstv. forsrh. taldi þessi umdæmi, 
Húnavatns- og Skagafjarðarsýslu, erfið 
til yfirsóknar, en störfin þar ekki mest, 
og mintist í því sambandi á málafjöld- 
ann. Jeg hefi nú athugað málafjöldann 
á árunum 1904—1913, og komist að 
faun um, að á þessu tímabili koma 
jafnmörg sakamál fyrir í Skagafjarð- 
arsýslu og Suður-Múlasýslu, og það eru 
þó þau málin, sem vitanlega taka altaf 
mestan tíma. En hann slengir saman 
lögreglumálum og sakamálum, og tek- 
ur svo meðaltal af öllu saman. En hon- 
um ætti þó sjálfum að vera kunnugt 
um, að þessar tvær tegundir mála eru 
alls ekki sambærilegar. Sömuleiðis tal- 
aði hann um, að ekki mundi til lengd- 
ar vera hægt að daufheyrast við kröf- 
um sýslumanna um hækkun á skrif- 
stofufje. Er fróðlegt að bera þetta sam- 
an við ummælin í stjórnarfrumvarpinu, 
ef 3500 kr. á að veita til uppbótar starfi 
sex manna, sem teknir verði í burtu. 
Virðist hjer vera mótsögn á ferðinni. 
Enda er það sannast að segja, að skrif- 
stofukostnaður sýslumanna er miklu 
fremur of hár en of lágur.

pað var raunar ágætt, að hv. minni 
hl. ne^ndarinnar gat komið með ástæð- 
ur, sem hæstv. forsrh. þóttu mikils- 
verðar. En leiðinlegra er það fyrir hann, 
að sú höfuðástæða, sem ber frv. uppi,

sparnaðurinn, er nú fallin í burtu. 
Hæstv. forsrh. hefir ekki sjeð sjer fært 
að hrekja tölurnar, sem jeg kom með, 
cnda veit jeg, að það er ekki hægt, og 
alt tal um sparnað í þessu sambandi 
er út í bláinn.pví þessi störf þarf að 
vinna, og það eina, sem hægt er að 
segja, er það, að annaðhvort sje um 
lítinn sparnað að ræða, eða það, að 
sýslumennirnir hafa of lítið að gera, 
og þá er sá vegur fyrir hendi, að lækka 
skrifstofukostnaðinn. Sú leið er rjett.

Forsætisráðherra (SE): Jeg skal fara 
fljótt yfir sögu. L’m grískudósentinn er 
það að segja, að þó embætti hans hefði 
verið lagt niður, þá hefði samt sem 
áður orðið að fá kenslu í þessari grein. 
Sama er að segja um próf. Guðmund 
Finnbogason. Embætti hans er stofnað 
með lögum á hans nafn. Og hverjir eru 
svo þessir aðrir staðir í kennaraskipun 
háskólans, sem spara má á? A ef til 
vill að fella burt íslenskukennarann eða 
kennarann í sögu? Jeg býst nú við, að 
hefði stjórnin komið með frv. í þá átt, 
þá hefði það tafarlaust verið skorið nið- 
ur, og mjer þvkir mjög eðlilegt, að 
þjóðin vilji ekki missa þessi embætti. 
Alt öðru máli er að gegna um sýslu- 
mannsembættin. Tímarnir eru svo 
brevttir, eins og svo oft hefir verið 
tekið fram, að hagsmunum almennings 
er í engu misboðið, þó þau verði sam- 
einuð á þann hátt, sem hjer er farið 
fram á. pað er ómótmælt, að sýslu- 
mennirnir hafi of lítið að gera í ýmsum 
sýslunum, af þeim störfum, sem eðli- 
legt er að þeir fáist við, en engin hag- 
sýni að láta svo dýra embættismenn 
eyða tíma sínum í skýrslugerðir og smá- 
skrifarastörf. Og það er engin hag- 
sýni í því, að hafa margar skrifstofur,
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þegar hægt er að hafa þær fáar. En í 
litlu þjóðfjelagi verður að kappkosta 
það, að hafa fáar yfirmannastöður, en 
skipa þær sem bestum mönnum, og við 
getum ekki búist við þvi, að hafa alt 
af yfirfljótanlegt af mönnum, sem 
skara fram úr.

pað er heldur ekkert hlægilegt atriði, 
að sannað er, að sýslumenn, sumir 
hverjir, geta komist af með hálfan 
mann sjer til aðstoðar, en þurfa, eins 
og nú er því fyrir komið, að greiða 
honum fult kaup. Sjeu laun hans áætl- 
uð 3000 kr., þá leiðir af því, að 1500 
kr. er kastað á glæ. petta verður hv. 
1. þm. Skagf. (MG) að skilja, og hann 
má ekki láta tilfinningar sínar fyrir 
Skagafirði hlaupa með sig i gönur. J?að 
er þá heldur ekki rjett, að það sem spar- 
ist, sje ekki nema munurinn á launum 
löglærðra og ólöglærðramanna,því verði 
embættin stærri, þá hafa sýslumennirnir 
nóg að starfa, og þá er hægtaðkomastaf 
með eina skrifstofu, þar sem þær eru 
nú tvær, og munar það ekki svo litlu 
í starfslaunum, ljósi, hita og húsnæði. 
petta sjer hver maður með heilbrigðri 
skynsemi, enda mun það reynast svo, 
að erfitt verður hv. 1. þm. Skagf. (MG) 
að vinna mál þetta með rökum. Og síst 
ætti þeim mönnum, sem halda, að hægt 
sje að spara á einu dósentsembætti alt 
sem spara þarf í landinu, síst ætti þeim 
að finnast lítið til um þá upphæð, sem 
við þetta sparaðist. Hv. 1. þm. Skagf. 
(MG) ætti samkvæmt sinni röksemda- 
leiðslu að koma með tillögur um að 
smækka embættin, og búta t. d. Isaf jörð 
og ísafjarðarsýslu í tvö embætti. því 
sje ósparnaður í því, að setja saman, þá 
leiðir af því, að það er hagsýni að kljúfa 
sundur. En hvað mundi þessi sami hv. 
þm. (MG) hafa sagt, ef stjfrv. hefði

gengið út á það, að kljúfa sundur sýslu- 
mannaembættin. Nei, jeg er þess full- 
viss, að þó frv. verði felt að þessu sinni, 
þá mun það verða tekið upp síðar og 
sigra hjá þjóðinni. Og jeg er þess full- 
viss, að þá verður það sannað mál, að 
vjer verðuin fyrst og fremst að spara 
með því að fækka embættum og koma 
þeim í nýtt horf. Viðvíkjandi útreikn- 
ingunum, sem fram voru færðir, þá 
hefði jeg óskað þess, að þeir hefðu 
fremur staðið í nál., því það er eðli- 
lega erfitt að átta sig á margbrotnum 
tölum í miðjum umræðum. Annars 
skiftir það litlu máh, hvort reiknað er 
með tölum frá 1921 eða 1922, aðeins ef 
samræmisins er gætt. Jeg hefi minst 
svo oft á skrifstofufje sýslumanna. Jeg 
get enn bent á, að mjög alvarleg óá- 
nægja er hjá sýslumönnum yfir þvi, 
hvað lágt það sje. Og jeg hefi áður, hjer 
við umr., lagt fram i þinginu reikning 
frá mjög sparsömum og samviskusöm- 
um embættismanni, sýslum. í Stykkis- 
hólmi, sem sýnir það, að hann hefir 
orðið að greiða í skrifstofufje um 1200 
kr. úr sínum eigin vasa. Sannarlega 
eiga sýslumenn kröfu hjer, að betur 
sje farið með þá en þefta. Og úr þvi 
laun lækna hafa verið bætt svo stórlega, 
þá býst jeg við einnig, að rjettmætar 
kröfur sýslumanna, um skrifstofufje, 
verði teknar til greina.

Nei, um þetta mál alment stoðar ekk- 
ert að reyna að neita þvi, að hjer sje 
um stórmikinn sparnað að ræða, um 
það að leggja niður 9 embætti. Háttv. 
1. þm. Skagf. (MG) var eitthvað að tala 
um hlátur í þessu sambandi. Já, hann 
getur verið viss um það, að þjóðin mun 
hlæja dátt, þegar hún heyrir rökfærsl- 
ur hans í þessu máh, þegar hún heyrir 
það, að hann og þeir aðrir ýmsir, sem
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altaf eru látlaust að gaspra um sparn- 
að, þora ekki að horfa framan í hann, 
þegar komið er með hann í alvöru. 
Nei, svo sanarlega segi jeg yður, þessir 
menn ættu ekki að tala um sparnað, 
þessir menn ættu að þegja, þegar hann 
er á ferðinni. (MG: Skil vel, að ráð- 
herrann vilji helst að jeg þegi, þvi þá 
rek jeg þetta ekki ofan í hann aftur). 
Nei, ef aðeins væri um mig að ræða, 
væri best að þingmaðurinn talaði sem 
mest um þetta. pvi mótmæli hans verða 
mjer hjer bestu meðmæli.

Frsm. minni hl. (Jón porláksson): 
Hæstv. forsrh. (SE) vildi ekki fallast 
á þá ástæðu, móti fækkuninni, að um-

1 dæmi sýslumanna mættu ekki vera stærri
en svo, að sýslumennirnir gætu haft á 

i hendi hjeraðsstjórn og forustu í inn-
anhjeraðsmálum. Hins vegar talaði 
hæstv. ráðherrann um það, að rjettara 
væri að ganga inn á þá braut, sem þeg- 
ar væri hafin sumstaðar, þar sem bæj- 
arstjórnirnar hefðu kosið sjer sjerstak- 
an formann. En um þetta er það að 
segja, að þó einstaka kaupstaður, svo 
sein Reykjavík, hafi færst þetta í fang 
af knýjandi nauðsyn, þá yrði þetta 
bæði alt of dýrt og óhentugt út um 

j sveitir, eins og öll skifting embætta, og
j auk þess í andstöðu við þá rjettu stefnu
j í málinu. Pvi fækkun embæta á vitan-I
> lega að miðast við það, að sameina sem

mest af svipuðum störfum á einum og 
j sama stað, en ekki það, að þenja em-
j bættin yfir sem mesta víðáttu. Og án
j þess að jeg vilji gera lítið úr fólkinu
j hjer, get jeg sagt það, að jeg þekki þau
{ hjeruð, þar sem engin innanhjeraðs-
j maður mundi vera fær um að hafa á
j hendi stjórn sýslumála. En þar sem all-

mikið er hjer i húfi, en mest trygging

fyrir því, að þetta geti farið vel úr hendi 
hjá sýslumönnunum, þó auðvitað geti 
þi im skjátlast lika, þá er best að láta 
þá hafa þetta áfram, þar sem þvi verð- 
ur við komið. Ef þetta færi í ólagi hjá 
þeim, er það lík,a sjálfsögð skvlda stjórn- 
arinnar að taka í taumana.

Inn í þessar umr. hafa einnig verið 
dregin nokkur önnur sparnaðarmál, 
einkum háskólinn. Jeg get þvi gjarna 
s,agt það, hvað jeg og margir aðrir álíta 
að gera eigi í því máli, og það er að 
leggja niður heimspekisdeildina. pví 
það er bersýnilegt, að við höfum ekk- 
ert við það að gera, að framleitt verði 
svo mikið af sagnfræðingum, málfræð- 
inguin og heimspekingum, sem sam- 
svari kennarakröftum og kostnaði þess- 
arar deildar. pessi deild er því bein- 
línis hættuleg fyrir nokkurn hluta þjóð- 
menningar okkar, þár sem hún varnar 
þvi, að menn sæki þessa mentun sína 
þangað, sem hún er meiri og hetri en 
unt er að fá hana í þessu fiskiveri. pvi 
hjer verður aldrei lagt það fje og þeir 
starfskraftar til þessarar deildar, sem 
þarf til þess, að hún geti verið sainsvar- 
andi samskonar háskóladeilum ann- 
arsstaðar. það er því beint menningar- 
mál, að þessi deild verði lögð niður sem 
fvrst. Og jeg vil beina því til hæstv. 
forsætisráðherra (SE), að ef svo færi, 
að eitthvert embætti losnaði í þessari 
deild fyrir næsta þing, þá verði það ekki 
veitt aftur, ef til þess kæmi, að menn 
vildu ráðstafa deildinni öðruvísi og skyn- 
samlegar en nú er gert og jeg hef sýnt 
hjer áður.

Frsm. meiri hl. (Magnús Guðmunds- 
son): Jeg skal vera stuttorður og ekki 
harðorður, enda er hæstv. forsætisráð- 
herra (SE) orðinn svo reiður, að ekki
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er á það bætandi. Einkum er það út af 
þessum hálfa manni, og virtist hann 
halda, að taka ætti manninn sjálfan 
og skifta honum í tvent. En jeg get frætt 
hann á því, að það er misskilningur; 
það eru aðeins störf hans hálf, sem um 
er að ræða. Og jeg veit það af eigin 
reynd, sem sýslumaður, að slíka menn 
að hálfu er altaf hægt að fá, og er þar 
með kipt fótunum undan þeirri stað- 
hæfingu hæstv. forsrh. (SE). að ekki sje 
unt að fá eða komast af með minna 
en heilan mann. Hæstv. forsrh. var að 
tala um það, að jeg væri á móti öllum 
sparnaði. En hvernig var það meðstjórn- 
arskrána? Var þar ekki um að ræða 
margfalt meiri sparnað en hjer, og það 
sparnað, sem kom strax, en ekki fyrst 
eftir 20—30 ár. Og var jeg ekki með 
þvi, en hæstv. forsrh. á móti? Nei, það 
er sama, hvað hæstv. forsrh. talar hátt 
og mikið um sparnaðinn, og vitnar til 
þjóðarinnar, hún mun áreiðanlega sjá, 
hvernig í þessu öllu liggur og kunna 
að meta það, kunna að meta minn 
sparnað og hans yfirborðssparnað. 
Hann taldi rjettast fvrir mig að þegja, 
og að jeg ljeti velvild mína til Skag- 
firðinga hlaupa með mig í gönur. En 
jeg vil benda honum á, að jeg hefi hjer 
málfrelsi eins og hann og spyr hann 
ekki um, hvað jeg segi, og um viðskifti 
mín og Skagfirðinga er rjettast fyrir 
hann að skifta sjer ekki. Öðrum atrið- 
um þarf jeg ekki að svara, svo sem,um 
skrifstofiíkostnaðinn, sem jeg hefi tal- 
að fullkomlega um áður og hrakið þar 
unnnæli hæstv. forsrh. (SE).

Forsætisráðherra (SE): Jeg skal ekki 
vera mjög langorður, en mjer sýnist nú, 
að nauðsynlegt muni vera að láta töl- 
urnar tala. Og er þá rjett að athuga,

hvort það er eins fjarstætt eins og hv. 
frsm meiri hl. (MG) heldur fram, að 
komast megi af með það skrifstofufje 
í hinuni nýju sýslum, sem gert er ráð 
fyrir í ástæðunum fyrir stjfrv. Jeg 
skal þá fyrst nefna Gullbringu- og Kjós- 
arsýslu og Borgarfjarðarsýslu með 
Hafnarfirði. í Gullbringu- og Kjós,ar- 
sýslu var skrifstofukostnaðurinn 1922 
ki. 6000. Ef bætt er nú við þetta skrif- 
stofukcstnaðinum í Mýra- og Borgar- 
fjarðarsýslu, 2500 kr., og því, sem spar- 
ast við að leggja þingaferðirnar niður, 
um 600 kr., þá hygg jeg, að núverandi 
sýslumaður í Gullbr.- og Kjósarsýslu 
niundi telja það ávinning fyrir sig að 
bæta Borgarfjarðarsýslu við, fengi hann 
skrifstofukostnaðinn svo mjög auk- 
inn, og auðvitað. þyrfti ekki að bæta 
svo niiklu við hann. pá kem jeg að Snæ- 
fellsnes-, Hnappadals- og Mýrasýslu. 1 
Snæfellsnessýslu er skrifstofukostnaður 
sama ár2500kr. Við niðurlagninguþinga- 
ferðanna sparast 600 kr„ og ef svo væri 
bætt við 200 kr., þá hygg jeg, að það 
mundi nægja, þar sem störf sýslumanns- 
ins í Snæfellsnes- og Hnappadalssýslu 
mundu aukast mjög lítið, þó Mýrasýslu 
væri bætt við. pá kemur Húnavatns- og 
Skagafjarðarsýslaj sem mest hefir ver- 
ið rætt um. í þessum sýslum báðum 
er skrifstofufje 1922 5000 kr. Ef svo 
eru taldar 600 kr„ sem sparast við nið- 
urlagningu þingaferða og enn bætt við 
2000 kr„ þá hygg jeg, að sýslumaður, 
sem hefði slíkt skrifstofufje, mundi eiga 
mjög hægt með að þjóna þessum sýsl- 
um báðum. I Dala- og Strandasýslu er 
skrifstofufje beggja sýslna 1922 2450 
kr. samanlagt. Á niðurlagningu þinga- 
ferða sparast 600 kr. Og hygg jeg því, 
að þetta skrifstofufje muni nægja í hin- 
um sameinuðu sýslum. I Evjafjarðar-
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sýslu og Akureyri með Siglufirði v,ar 
skrifstofufje 1922 12200 kr. Við niður- 
lagningu þingaferða sparast 600 kr. Ef 
svo væri bætt við 1000 kr„ þá skil jeg 
ekki, að á meira skrifstofufje þyrfti að 
halda i þessari nýju sýslu. í Suður-Múla- 
sýslu og Austur-Skaftafellssýslu er skrif- 
stofufje 1922 4800 kr. Við niðurlagningu 
þingaferða sparast 600 kr. petta skrif- 
stofufje mundi fara langt i hinni nýju 
sýslu, því í Austur-Skaftafellssýslu er 
mjög lítið að gera. í Arnes- og Rang- 
árvallasýslu og Vestur-Skaftafellssýslu 
er skrifstofufje 1922 (alt skrifstofufjeð 
í Skaftafellsýslu er tjalið til V.-Skafta- 
felssýslu, sem auðvitað er ekki alveg 
rjett, en skiftir engu máli í þessu sam- 
bandi) 8000 kr„ 600 kr. sparast við 
niðurlagning þingaferða, og ef svo er 
bætt við 300 kr„ þá hygg jeg, að sýslu- 
maðurinn í þessari sýslu hafi allsæmi- 
legt skrifstofufje. pessar viðbætur, sem 
lagðar eru til liinum sameinuðu sýsl- 
um, nema samtals 3500 kr„ en það er 
sú upphæð, sem gert er ráð fyrir í 
ástæðunum fyrir frv. Auðvitað mætti 
jafna þessari upphæð öðruvísi niður. 
Og þó enn þyrfti að bæta 2—3000 kr. 
við, þá sparaðist ekki lítið við’ sam- 
steypuna, en hins vegar er skrifstofu- 
fjeð í hinum nýju sýslum þó mun álit- 
legra en það skrifstofufje, sem lagt er 
nú til sýslnanna óskiftra, svo mikið 
hagræði er að samsteypunni, sem eðli- 
legt er, þar sem skrifstofunum fækkar 
svo mikið.

Jeg er sammála hv. frsm. meiri hl. 
(MG) um það, að í ýmsum sýslum 
þarf ekki nema skrifara. En svo fæst 
ekki sá skrifari, og þá þarf að fá 
heilan mann, og hvað fer í óþarfa kostn- 
að við það?

Háttv. frsm. minni hl. (Jp) sagðist

ekki treysta því, að sýslurnar hefðu völ 
á færum mönnum til að standa fyrir 
hjeraðsmálum sinum. En eftir þekkingu 
minni á mannavali í sveitum, og jeg tala 
þar ekki út í bláinn, því jeg hefi verið 
sýslumaður i mörgum sýslum, þá er jeg 
þess fullviss, að það er til fjöldi manna, 
fjöldi skynsamra og gætinna manna, 
sem eru ágætlega vel til þess fallnir að 
vera oddvitar.

Ura það, að leggja niður heimspekis- 
deild háskólans, get jeg ekki verið hv. 
þm. (Jp) sanmiála. Jeg skal játa það, að 
jeg tel nóg að hafa einungis einn heim- 
spekiskennara, enda var jeg á móti því, 
að stofnað væri embættið í hagnýtri sál- 
arfræði. En jeg gat ekki verið með því 
í fyrra, að embættið væri lagt niður, 
því jeg áleit, að þessum manni hafi 
verið gefið loforð fyrir að halda því, 
þar sem það er bundið við hans nafn. 
En þegar þetta embætti losnar, tel jeg 
sjálfsagt, að það leggist niður. En það 
er óhjákvæmilegt að hafa einn prófessor 
í heimspeki, og það er álitið nauðsyn- 
legt við alla háskóla erlendis.

Um söguprófessorinn er það að segja, 
að jeg álit, að saga hafi svo mikla þýð- 
ingu, bæði fyrir okkur sjálfa og þá er- 
lendu menn, er sækja þennan skóla, að 
ekki nái nokkurri átt að leggja þetta 
embætti niður, og líkt má segja um ís- 
lenskuprófessorinn. Ef kensla í íslensku 
væri lögð niður, yrði þetta enginn há- 
skólj lengur. Ber jeg engan kvíðboga 
fyrir því, að ofmargir menn útskrifist 
í þessum greinum.

Jeg þykist nú hafa, bæði nú og i 
fyrri ræðum, sýnt fram á, að í þessu 
frv er lögð byrjun að nýju embætta- 
kerfi við hæfi þjóðarinnar. Ef frv. yrði 
samþvkt, muni það leiða til, að fram- 
hflld vrði á þessu einnig á öðrum svið-
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um. Embættismennirnir í þessu landi 
mega ekki vera of margir. Verkefnin 
eru nóg á öðrum sviðum. Framleiðslan 
þolir ekki alt of þunga embættisbagga, 
og framleiðslan þarf að halda á mönn- 
um, færum og ötuliun mönnum. Em- 
bættabáknið má ekki gleypa alt of 
marga af þeim.

petta niál hlýtur að sigra, og hafi jeg 
talað af hita, þá er það af því, að jeg 
trúi á þetta mál og sigur þess.

Frsm. meiri hl. (Magnús Guðmunds- 
son): Hæstv. forsrh. (SE) hefir nú gert 
grein þess, hvernig á að verja þessum 
3500 kr. Er dálítið einkennilegt, að hann 
skuli vilja verja 2000 kr. í þær sam- 
steypusýslurnar, er jeg tók til saman- 
hurðar. Sýnist hann hafa ekið þar 'segl- 
um eftir vindi. En Suður-Múlasýslu og 
Austur-Skaftafellssýslu ætlar hann ekk- 
ert samkvæmt áætluninni. par er ekki 
gert ráð fyrir neinni viðbót. Ef 2000 
kr. er varið til viðbótar i Skagafjarðar- 
og Húnavatnssýslu, 1000 kr. í Eyja- 
fjarðarsýslu og 300 kr. í Snæfellsnes-, 
Hnappadals- og Mýrasýslu, þá eru ein- 
ar 200 kr. eftir, sem eru til viðbótar í 
öllum hinum samsteypusýslunum. Er 
.auðsætt af allri þessari röksemdafærslu 
hæstv. forsrh. (SE), sem annars var í 
meira lagi þokukend, að það er rjett 
hjá mjer, að ef 3500 kr. eru nægilegar 
til viðbótar, þá er það óhjákvæmileg af- 
leiðing þess, að þessir 6 sýslumenn, er 
á að afnema, hafa ekkert haft að gera 
og aðeins unnið rúmlega fyrir þessum 
3500 kr. Um V2 manninn er það að 
segja, að það verða sýslumennirnir að 
eiga um við sjálfa sig, hvort þeim tekst 
að ná sjer í aðstoð eða verða að taka 
fullkominn mann.

Hæstv. forsrh. (SE) taldi niikinn

sparnað að þessu. Jeg hefi sýnt með 
tölum, hver hann mundi verða, og jeg 
get fullvissað hæstv. forsrh. um, að 
sparnaðurinn mundi verða miklu minni 
heldur en af þinghaldi annaðhvert ár. 
Talar hæstv. forsrh. meira af tilfinning- 
um en rökum i máli þessu, en jeg lít 
aðeins „praktiskt“ á málið.

Jeg skil ekki, hvernig hæstv. forsrh. 
getur haldið því fram, að það sje úr- 
elt að hafa þetta fyrirkomulag áfram, 
þar sem störf þessara manna eru altaf 
að aukast og þeim falin nær því öll inn- 
heimta ríkissjóðsins.

Forsætisráðherra (SE): Jeg hefi látið 
lölurnar tala, og þær er erfitt að hrekja. 
En, eins og jeg tók fram áðan, þótt svo 
reyndist, að þyrfti að hæta við þessar 
3500 kr. svo sem 2000 kr., þá yrði sparn- 
aðurinn samt afskaplega mikill.

Sú greinargerð, sem jeg gerði fyrir 
skrifstofukostnaðinum í hinum nýju 
sýslum, sýnir, hve mikil hagsýni er i 
samsteypunni, og hún sýnir, að alt hjal 
um, að ekki sparist á s,amsteypunni, er 
út í loftið. Og hún sýnir, eins og háttv. 
frsm. meiri hl. (MG) óbeinlínis hjelt 
fram, að æðimörgum sýslumönnum er 
nú ofaukið, og þá má spara með þessu 
nýja fyrirkomulagi.

Bjarni Jónsson: Jeg heyrði það síð- 
ast, að hæstv. forsrh. sagðist tala með 
tölum og rökum. En hver er þá tala 
rakanna? Jeg held að það sje ekki nema 
um eina tölu að ræða og eina röksemd, 
og það er sparnaðarhj,al. En sú tala, sem 
þar er nefnd, er marghrakin. Úr því að 
það átti að fara að spara og steypa sam- 
,an embættuin, þá hefði átt að gera að 
einni sýslu frá pjórsá og vestur i 
Hvammsfjörð, aðra sýslu mætti hafa
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um alla Vestfirði, þriðju frá Hrútafirði 
til Eyjafjarðar, og svo í einu eða tvennu 
lagi það, sem þá er eftir, þannig, að á 
öllu landinu verði 4—6 sýslur. Hafi 
hæstv. stjórn ætlað að gera landsmönn- 
um hagnað með þessu, þá hygg jeg, að 
það fari á aðra leið. Jeg er hræddur um, 
að þegar hver sýsla þarf að fá sinnsýslu- 
nefndaroddvita, þá þurfi þær að borga 
þeim úr sínum eigin sjóðum, ef þeir eiga 
ekki að vera launaðir af rikinu. Jeg 
held, að reikningur hv. 1. þm. Skagf. 
(MG) sje rjettur, að á þessum sparn- 
aði sparaðist 12 þús. krónur, sem aft- 
ur muni fara i súginn við aukið skrif- 
stofuhald. (Forsrh. SE: pað eru gaml- 
ar reikningsbækur, sem þm. notar). Ja, 
jeg veit ekki til að hæstv. kenslumála- 
ráðherra hafi gefið út neina nýja reikn- 
ingsbók; jeg kenni ininum strák þá 
gömlu. (Forsrh. SE: J?m. telur þá ekki 
2x2—4). Jú, einmitt það, eftir gömlu 
reikningshókunum, en kenslumálaráð- 
herr,a hefir víst komist að þeirri niður- 
stöðu, að 2x2=5. — petta er bókstaf- 
lega yfirgangur við landsmenn og ann- 
að ekki, enda getur ekki óvinsælla frv. 
en þetta er.

Jeg hygg, að það liefði verið betra að 
leggja niður öll sýslumannaembættin, 
en taka upp fjórðungsdóma í staðinn, 
0g skilja þannig að dómsvald og fram- 
kvæmdavald. petta hefir stjórnin látið 
órannsakað, hvort kleift væri; og ef 
hún hefði fundið þetta upp sjálf og 
komið góðu skipulagi á það, þá hefði 
hún unnið sjer til mikils heiðurs.

Jeg álít það ósæmilegt að láta hrepp- 
stjóra starfa að ýmiskonar aukaerfiði, 
án nokkurra launa; en ætti aftur á móti 
að fara að launa þeim störf sín sóma- 
samlega, þá ætist sparnaðurinn við 
fækkun sýslumannaembættanna marg- 
faldlega upp.

Jeg hefi áður lýst, hvernig mjer geðj- 
ast að þessum sparnaðar-ósparnaði, og 
vænti, að háttv. þm. felli þetta frv. um- 
svifalaust. En að stjórnin láti athuga 
aðskilnað dómsvalds og framkvæmda- 
valds, og stofnun fjórðungsdóma, at- 
huga, hvort hægt er að útvega ríkinu 
ódýrari tollgæslumenn í stað sýslu- 
nianna. Meðan þetta er órannsakað mál, 
er ekki lítandi við öðru eins kákfrum- 
varpi og þetta er, sem hjer liggur fyrir. 
En þó eru hrtt. hv. minni hl. allshn. 
ómerkilegasta kákið.

En jeg stóð aðallega upp til þess að 
minnast á þetta nýnæmi háttv. 3. þm. 
Reykv. (Jp), að leggja niður heim- 
spekisdeild háskólans. Aður þótti það 
vera hið mesta menningarmál, að hafa 
háskóla og gera þessa deild að vísinda- 
stofnun. Nú á það aftur að vera menn- 
ingarmál að leggja hana niður. Háttv. 
þm. (Jp) ætti að vita, að þessi deild 
var stofnuð til þess siðar að bera frægð 
og heiður þjóðarinnar út um heiminn, 
og að hún er í raun og veru aðaldeild 
háskólans. Erlendir námsmenn eiga að 
koma hingað til þess að nema islenska 
tungu og íslensk fræði. Hv. þm. (JJ?) 
hjelt því fram, að það væri betra að 
nema slík fræði annarsstaðar. En þá er 
vert að spyrja: Hvers vegna sækjast er- 
lendir háskólar — í Danmörk og Nor- 
egi — eftir Islendingum til að kenna 
hjá sjer? Ætli þeir sjeu miður fullkomn- 
ir á nieðan þeir eru hjer heima, en 
miklu betri, þegar þeir eru komnir út 
fyrir pollinn? Jeg skil ekki í því, að 
það hefði tapast neitt af hæfileikum 
prófessors Finns Jónssonar, þó hann 
hefði fengið sömu kosti og kjör hjer 
heima eins og hann hefir notið í Höfn. 
Mjer skilst líka, að prófessor Sigurður 
Nordal mundi verða jafngildur kenn- 
ari hjer heima eins og i öðru landi, með
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sömu kjörum. pað er menningarmál 
að láta okkar góðu kennara ekki svelta, 
og að láta heimspekisdeildina ekki 
skorta fje.

Háskólinn er cnn ungur, og hefir að- 
eins starfað síðan 1911. pað er því tæp- 
lega von, að hann hafi unnið sjer frægð 
á þeim stutta tíma; nokkrir útlendir 
námsmenn hafa þó sótt hingað á þess- 
um árum, og ætti þess ekki að verða 
langt að bíða, að enginn, hvar sem hann 
væri í heiminum, þættist vera lærður í 
íslenskum fræðum nema hann væri bú- 
inn að hlýða á íslenska prófessora við 
islenskan háskóla.

Jeg veit, að þetta er ekki beinlínis við- 
komandi þvi máli, sem er á dagskrá. 
En af því að háttv. þm. (Jp) gaf stjórn- 
inni bendingu um þetta efni, þá vildi jeg 
líka benda stjórninni á, að þetta væri 
eitt hið versta verk, að fella niður heim- 
spekisdeildina, og býst jeg við, að þjóð- 
in mundi standa fast á móti þvi. Enda 
væri þett,a ekki rjettara en stendur í öf- 
ugmælavísunni:
„Sjeð hef jeg köttinn syngja á bók, 
selinn spinna hör á rokk, 
skötuna elta skinn í brók, 
skúminn prjóna smábandssokk.“

Jeg vil svo ekki tefja þessar umræður 
lengur, en vænti, að háttv. þm. lofi þessu 
frv. að sofa í friði, þangað til nákvæm- 
ari rannsókn hefir farið fram í málinu.

porleifur Jónsson: Jeg kvaddi mjer 
hljóðs í dag áður en umræðurnar lengd- 
ust. Síðan er búið að tala margt, sem 
ieg vildi sagt hafa í þessu máli, sem 
m jer virðist hafa tvær hliðar. Mjer dylst 
það ekki, að ef frv. yrði samþykt, þá 
mundi það leiða til ekki óverulegs sparn- 
aðar, þó að hann auðvitað komi ekki 
fram fyr en smátt og smátt.

Alþt. 1923, C. (35. löggjafarþing).

Stjórnin gerir ráð fvrir, að spara megi 
50 þús. krónur á ári, og þó að það reynd- 
ist 10 þús. krónum minna, þá tel jeg 
það allverulegan sparnað. Jeg get ekki 
láð stjórninni, þó að hún komi fram 
með þetta frv. Hún fjekk á síðasta þingi 
áskoranir um að spara og fækka em- 
bættum. Helstu gallarnir, sem af þessu 
frv. leiða, eru t. d. þeir, að manntals- 
þingin skuli lögð niður; þvi að víða út 
um land þykir mönnum vænt um að 'fá 
sýslumanninn á þingin; ekki síst þar, 
sem hann er sjaldan á ferð, eins og t. d. 
í minni sýslu. pó að þeir dæmi ekki mál 
manna eða felli úrskurði, þá geta þeir 
gefið ýmsar góðar leiðbeiningar. petta 
þvkir mjer vera versti gallinn á frv. Hin- 
um agnúunum geri jeg minna úr t. d. að 
erfitt verði að fá sýslunefndaroddvita; 
jeg held, að það megi víða fá menn til 
þess starfs, að hafa á hendi forustu i 
hjeraðsmálum.

Jeg get búist við, að ýmsum þingm. 
þyki undarlegt, að jeg skuli vera að 
mæla með þessu frv., þar sem leggja á 
Austur-Skaftafellssýslu til Suður-Múla- 
sýslu. Skaftafellssýslurnar hafa um 
langan aldur veriðsaman umsýslumann, 
og þótt jeg uni þvi sambandi vel, þá 
hafði jeg ekki hugsað mjer að setja mig 
á móti frv. af þessum ástæðum, ef breyt- 
ingar þær, er frv. ráðgerir að öðru leyti, 
ná fylgi.

ÖIl nefndin hefir lagt á móti sumum 
breytingunum; en minni hl. hefir lagt 
til að samþykja tvær af þeim. pað er: 
sameining á Skaftafells- ög Rangárvalla- 
sýslum og svo Dala- og Strandasýslu. 
petta álít jeg vera kák, sem ekki er við 
eigandi. Jeg held, að þessar samsteypu- 
sýslur yrðu erfiðar yfirferðar, einkum 
ef ætlast er til þess, að sýslumenn haldi 
uppi þingaferðum. pá vil jeg t. d. benda
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á, að það eru fullar 7 dagleiðir frá Lóns- 
heiði að pjórsá, á sumardag. Til þinga- 
ferða gæti, á þessu svæði, ekki farið 
minni tími en 4—5 vikur. 1 þessuin 
þremur sýslum eru samtals 22 hreppar.

pað hefir verið fundið sýslusamsteyp- 
unni til foráttu, að þá yrðu ýms um- 
dæmin of víðlend; en jeg held, að þessi 
samstcypusýsla yrði þó stærst og erfið- 
ust. Jeg vil til samanburðar benda á, 
að Borgarfjarðar-, Gullbringu- og Kjós- 
arsýslur eru ekki nema helmingur að 
vegalengd móti hinum; þar eru líka 22 
lireppar; og mundi hún þó talin erfið.

Jeg þarf ekki að lýsa skoðun minni 
frekar, enda sje jeg að minni hl. nefnd- 
arinnar og þingmönnum vfirleitt er um 
og ó með þetta frv. Verði hrtt. minni hl. 
aðeins samþ., þá verður sparnaðurinn 
lítils virði; jeg vona því, að þm. furði 
sig ekki á, þó jeg greiði atkv. á móti 
þeim, þrátt fyrir það, að jeg af sparn- 
aðarástæðum vilji fylgja frv. í heild 
sinni. En fari svo, að þessar samsteypu- 
till. minni hl. nái að ganga fram, þá sje 
jeg ekki eftir, að frv. fari ásamt þeim
í eina gröf.

Gunnar Sigurðsson: Jeg get verið 
stuttorður og skal ekki blanda mjer inn 
í deilurnar eða hlaupa í skörðin, heldur 
halda mjer eingöngu við árás minni hl. 
nefndarinnar á mitt kjördæmi. Hún 
hlýtur að skoðast bæði óalandi og óverj- 
andi.

Háttv. minni hl. skar sig út úr nefnd- 
inni og vildi sameina Skaftafells- og 
Rangárvallasýslur og í öðru lagi Dala- 
og Strandasýslur. pað er að sínu leyti 
skárra, en þó er jeg því lika mótfallinn.

petta er svo frámunalega undarlegt, 
að vilja sameina þessar þrjár sýslur 
hjer sunnanlands, sem er nálega Vi hluti

af fermáli alls landsins; og 7—10 dag- 
leiðir enda á milli, frá Lónsheiði að 
pjórsá. Háltv. minni hl. leggur að vísu 
ekki áherslu á þetta, en lieldur þó þess- 
um anga af stjórnarfrv., til vara. Vega- 
lengdir á þessu svæði eru miklu meiri 
heldur en gert er ráð fyrir í stjórnarfrv., 
og með tilliti til þess, væri því nær lagi 
að sameina Austur-Skaftafells- og Suð- 
ur-MúIasýslur. A leiðinni frá Lónsheiði 
til pjórsár eru 20 stórar ár, og margar 
þeirra ófærar á vetrum.

Af öllu illu í þessum niálum er það 
þó skárst að sameina Arnes- og Rangár- 
vallasýslur; þar eru margskonar sam- 
hönd á milli og ýms mál sameiginleg. 
Og með bættum samgöngum hefir það 
aukist á síðari árum.

Að síðustu vil jeg aðeins taka það 
fram, að jeg vona, að háttv. þm. felli 
alt frv., og ekki síður brtt. minni hl.

Pjetur pórðarson: Mjer virðist svo 
sem það sje öllu frernur mikill mis- 
skilningur heldur en lítilsvirðing á 
menningu hjeraðsbúa, sem kemur fram 
hjá hv. 1. þm. Rang. (GunnS), þar sem 
hann talar um, að verið sje að ráðast á 
sitt kjördæmi sjérstaklega með þessari 
fvrirhuguðu nýju embættaskipun. Hann 
telur afar-nauðsynlegt, og leggur mikla 
áherslu á, að sýslumaðurinn búi í hans 
kjördæmi. Jeg lít öðruvísi á þetta mál, 
bæði þar og annarsstaðar, og ber meira 
traust til sveitamanna en svo, að jeg 
haldi, að þeir geti ekki verið sýslu- 
mannslausir innan kjördæmisins. Jeg 
get ekki skilið, hvers er sjerstaklega 
að sakna, þó að sýslumaðurinn búi ein- 
hversstaðar fjær í hjeraðinu eða stækk- 
uðu lögsagnarumdæmi, en gegni sínum 
skyldum þar eftir sem áður. Einnig held 
jeg, að það sje ekki svo mikill mis-

í
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munur á hæfileikum og þekkingu sýslu- 
manna og annara leikmanna, að þeir 
ættu ekki að geta gegnt sómasamlega 
þeim störfum sýslumanna, sein til er 
ætlast í sambandi við þetta mál.

Mjer finst það tiltakanlega mikið van- 
traust á bændum og ómaklegt, að láta 
eins og menn sjeu að missa af verndar- 
hendi guðs abnáttugs með því að sjá 
af sýslumanninum úr hjeraðinu. pað er 
misskilningur — vægast sagt — á menn- 
ingarástandi þjóðarinnar, að svo mikils 
missi við með þessu.

Með því að strika yfir nokkur stærstu 
orðin í ræðu hæstv. forsrh. (SE), svo 
sem um þjóðargleði og framtíðarsigur, 
þá tel jeg alveg sjálfsagt, að hv. deild 
fallist á ummæli hans í öllum aðalat- 
riðum, og þar með á frv. sjálft, lítið 
eða ekkert breytt.

Jeg hafði hugsað mjer að gera brtt. 
við 1. og 2. gr. frv. til 3. umr., ef frv. 
yrði nú samþykt, sem ekki er ólíklegt. 
En jeg er farinn að sjá, að það er ef til 
vill ekki þess vert. Helsta breytingin 
væri þá fólgin í því, að sýslumaður Snæ- 
fellsnes-, Hnappadals- og Mýrasýslna 
sæti í Borgarnesi en ekki í Stykkishólmi. 
pað er ekki vegna þess, að jeg sjái eftir 
því, gð enginn sýslumaður ætti að vera 
í mínu kjördæmi, heldur af því, að það 
yrði talsvert hentugra vegna þess, að 
það yrði miklu nær miðjunni í verka- 
hring hans. Annars veit jeg ekki, hvort 
það er þess vert, að koma með þessar 
brtt. til 3. umr., ef það yrði til þess að 
tefja málið.

Hv. þm. Dala. (BJ) var að tala um, 
oð ekki væri hugsanlegt að fá eins 
áreiðanlega og duglega innheimtumenn 
jafnódýrt og sýslumenn. En þetta nær 
engri átt, því að ódýrari menn og þó 
áreiðanlegir fást á hvcrju strái. Mjer

er kunnugt um, að það eru margir leik- 
memi og bændur, fleiri en hreppstjór- 
ar — sem vitanlega eru allir mestu 
sæmdarmenn, það jeg veit til, og það er 
ekki svo óvíða á landinu — sem eru 
eins áreiðanlegir í þessu efni og sýslu- 
menn. Hv. þm. (BJ) sagði, að hjer ætti 
að ginna menn til að vinna þessi störf 
kauplaust; þetta nær heldur engri átt. 
Jeg hefi sagt það og sannað um fjölda- 
marga menn í Mýrasýslu, Borgarfjarð- 
ar-, Rangárvalla- og Arnessýslum og 
víðar, að þeir hafa haft á hendi i mörg 
ár eins mikla eða meiri innheimtu en 
um er að gera hjá flestum sýslumönn- 
um landsins, innheimtu og peninga- 
veltu, sem skift hefir mörgum tugum 
þúsunda í hverjum hreppi, og enginn 
bagi af hlotist, en mennirnir litla eða 
enga borgun þegið fyrir, og á jeg hjer 
við deildarstjórana í samvinnufjelögun- 
um. Jeg hefi ekki sagt þetta alt til þess 
að kasta rýrð á heiðarleik eða dugnað 
sýslumanna, nje vegna þess, að þetta 
sje neitt aðalatriði, en það er óþarfi og 
ástæðulaust að halda því fram, að sýslu- 
menn sjeu ómissandi vegna þessara 
starfa.

Hitt er annað mál, og síst til mót- 
mæla stefnu þessa frv„ er hv. þm. Dala. 
(BJ) mintist á, og jeg get gjarnan fall- 
ist á, að landinu yrði skift í enn þá færri 
lögsagnarumdæmi, því að dómsmálin 
eru víðast hvar ekki það yfirgripsmikil, 
að þau ættu að vera því til fyrirstöðu.

Lárus Helgason: Jeg skal ekki segja 
margt. pað er ekki nauðsyn að bæta 
miklu við. Umræðurnar hafa ekki að 
neinu leyti breytt afstöðu minni í þessu 
máli. Jeg hefi frá byrjun verið fylgjandi 
frv. í aðalatriðunum. Jeg hafði það með 
á þingmálafundunum í vetur og varð
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hreint ekki var við óánægju með það. 
pvert á móti. Menn til sveita fara næfri 
nm það, að ef á að spara eitthvað fje 
við cmbættismannahaldið, þá hljóti em- 
hættismennirnir að verða strjálli við það. 
Jeg get með góðri samvisku greitt at- 
kvæði mitt með þessu frv. og það mun 
jeg gera. pað hefir mikið verið talað 
hjcr um þörfina fyrir sýslumenn, að hún 
væri mikil, vegna hinna þýðingarmiklu 
starfa, sem þeir hefðu á hendi. En jafn- 
framt hefir verið sýnt fram á, að ýms 
embættisstörf þeirra mætti fela öðrum 
að gera fyrir minni borgun. Jeg veit til 
dæmis um það í Skaftafellssýslu, að þar 
hefir heil árin enginn lögfræðingur ver- 
ið i sýslunni. Störfum hans gegndi þá 
annar maður í sambandi við fleiri störf. 
Og um nokkur ár hefir skrifari sýslu- 
mannsins annast um vandasömustu 
reikningana, t. d. tollreikninga; það 
gekk alt vel hjá honum. Mjer er full- 
kunnugt um það, að þegar til stjórnar- 
ráðsins kom, var lokið lofsorði á reikn- 
inga hans. petta get jeg sannað, ef kraf- 
ist er. Jeg tek þetta sem dæmi upp á, 
að öllum störfum sýslumanna er ekki 
þannig háttað, að lögfræðiþekkingu 
þurfi til að inna þau af hendi. Jeg lof- 
aði að vera stuttorður, enda ætla jeg 
aðeins að taka fram, að þótt frv. sje 
ekki galfalaust, þá getur það lagast í 
méðferðinni. Finn jeg það helst að, að 
það er gengið of skamt, að mínu áliti; 
mætti fella niður ýms fleiri embætti, 
sjerstaklega þau nýrri, t. d. embætti við 
yfirullarmat, kjötmat og ýmislegt fleira, 
sem hjer er óþarft að telja upp.

Bjarni Jónsson: Jeg treysti mjer ekki 
til að mæla betur á móti þessu frv. en 
hinir tveir hv. þm. hafa gert, er síðastir 
töluðu. Annar þeirra hefir sagt, að skrif-

ari sýslumanns eins hafi annast um öll 
vandasömusfu störfin, eins og t. d. toll- 
reikningana. pað er nú gott og blessað. 
En með þessu finst rnjer hv. þm. vera 
að ráðast á sýslumann þann, sem hlut 
átti að máli, meira en góðu hófi gegndi. 
(LH: Orð min rangfærð!). pað væri nógu 
fróðlegt að vita, hver þessi sýslumaður 
hafi verið, sem stóð svo prýðilega i stöðu 
sinni, að liann kom ekki nærri vanda- 
sömustu störfunum. pað er rjett, að hv. 
þm. láti okkur Iieyra nafn hans. (LH: 
pað liggur ekki á). Jú, þegar ráðist er 
á einstaka menn, þá er sú krafa sjálf- 
sögð, að fá að heyra nöfn þeirra, svo að 
hægt sje að rannsaka, hvað hæft sje í 
árásunum.

Annars eru þessir liv. þm. farnir að 
fika sig upp á skaftið. peir vilja nú helst, 
að stjórnin taki frv. aftur og leggi fyrir 
næsta þing annað frv. miklu yfirgrips- 
meira, þannig, að skorin yrðu niður em- 
bætti fiskimatsmanna og ullarmats- 
manna og þess háttar drasl. Allan þenn- 
an sparnað vildi jeg helst kjósa, ef mjer 
þætti fært að fara út á þær götur. En 
jeg hefi ekki sömu trú og þessir hv. 
þm., að nóg sje af hæfum og duglegum 
mönnum til þess að gegna störfum 
sýslumanna fyrir minna kaup. Jeg hygg, 
að sýslumenn sjeu færari til slíks heldur 
en bæði þessir hv. þm. og hinir ágætu 
menn, sem þeir hafa í huga, en kinoka 
sjer við að nefna. Jeg trúi naumast 
þessari sögu um skrifarann í Skafta- 
fellssýslu, að hann hafi annast reikn- 
ingana eina, án aðstoðar sýslumanns. 
En hvað sem því liður, eru sýslumenn 
þó alt af færari til sinna starfa. Og 
þetta segi jeg, án þess að vilja á nokk- 
urn hátt gera lítið úr menningu lands- 
manna. pó að jeg sje enginn sýslu- 
mannavörður, þá vil jeg ekki, að alt
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of lítið sje úr þeim gert og þeirra lær- 
dómi. Annars legg jeg mest upp úr vilja 
landsmanna sjálfra, og jeg er fullviss 
um, að mikill meiri hluti þeirra er á 
móti þessu frv.

Lárus Helgason: Jeg hafði haldið, að 
hv. þm. Dala. (BJ) skildi vel íslensku, 
en nú verð jeg að efast um það. Hann 
hjelt, að jeg og fleiri værum að mæla 
gegn frv., en jeg skil ekki, hvernig hann 
hefir getað dregið þá ályktun. Hann vildi 
vita nafn þessa sýslumanns, sem jeg 
mintist á. En jeg verð að segja hon- 
um, með fullri virðingu, að honum komi 
i raun og veru ekki við, hver það var. 
Hins vegar sje jeg ekki, hvaða vansi 
það ætti að vera fyrir ungan sýslumann, 
sem hefir enga verklega reynslu, að láta 
gamlan og æfðan skrifara vinna fyrir 
sig. Jeg skal þó taka fram, til að byggja 
fyrir allan misskilning, að þessi sýslu- 
maður var ekki núverandi sýsluinaður 
Skaftfellinga.

Forsætisráðherra (SE): Jeg skal ekki 
lengja umræður um þetta mál mikið. 
Jeg leyfi mjer að þakka hv. þm. Mýra. 
(Pp) og hv. þm. V.-Sk. (LH) fyrir hinn 
góða stuðning, sem þeir hafa veitt mál- 
iiiu. pað er langt frá því, að þessir hv. 
þm. hafi mælt á móti frv., eins og hv. 
þm. Dala. (BJ) fleygði fram, heldur 
mæltu þeir eindregið með því, eins og 
þeirra var von og vísa. Hv. þm. Dala. 
(BJ) virtist telja frv. ýfingar við lands- 
menn, en það nær auðvitað ekki nokk- 
urri átt. Ef það væri lagt fyrir kjósend- 
ur í dag, mundi sá dómur hv. þm. ekki 
standa á morgun. Hann sagði, að með 
því að bæta þessum störfum á hrepp- 
stjórana þyrftu þeir að fá aukin laun, 
en svo er ekki. Hið aukna erfiði, sem á 
hreppstjórana kemur, er sama og ekki

neitt, því þeir sameina manntalsþingin 
við hin árlegu þing, sem þeir halda nú. 
Og eins og sakir standa nú, geta sýslu- 
menn falið þeim innheimtu manntals- 
bókargjaldanna að þinginu loknu, enda 
gera margir þeirra það.

Jeg vissi, hvert hv. þm. Dala. (BJ) 
vildi stefna, þegar talið barst að sýslu- 
manninum i Skaftafellssýslu. En hv. 
þm. (BJ) má vera þess fullviss, að við 
mig var ekki átt, því þó jeg notaði að- 
stcð skrifara míns, þá gekk jeg sjálfur 
frá öllum mínum reikningum, og var 
varla nokkurn tíma nokkuð við þá at-
l.ugað, enda gæti háttv. þm. fengið upp- 
lýsingar um það í stjórnarráðinu, og 
mundu þær síst vera mjer í óhag. Ann- 
ars tel jeg ekki vert að ræða meira um 
þetta mál, og er best, að atkvæði þing- 
inanna sjeu látin skera úr sem fyrst.

Frsm. minni* hl. (Jón porláksson):
Jeg sagði fyrir hönd minni hlutans, að 
við afhentum okkar tillögu stjórninni 
til fósturs, en ljetum okkur svo afdrifin 
litlu skifta. Mjer finst aðallega tvö at- 
riði af því, sem fram hefir komið í umr., 
ekki vera rökrjett, og þvi ástæða til að 
leiðrjetta þau.

Annað atriðið leiðrjetti jeg fyrir hönd 
meiri hlutans, þar sem hv. þm. A.-Sk. 
(pj) telur sparnaðinn við þessa nýju 
cmbættaskipun vera 50 þús. kr., að frá- 
dregnum 10 þús. En það nær engri átt. 
Hann nálgast ekki þessa upphæð. Hjá 
stjórninni er að rninsta kosti ofreiknað 
um 10 þús. í mismun launa nú og árið 
1921. Auk þess getur ótalmargt annað 
komið til útgjalda, í st,að þess, sem nið- 
ur fellur. Að vísu hefir það ekki enn 
verið nákvæmlega reiknað saman, en 
þar fyrir má hitt ekki standa ómótmælt.

Hitt atriðið var það, sem hv. 1. þm.
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Rang. (GunnS) mintist á, um yfirsókn- 
ina yfir Skaftafells- og Rangárvalla- 
sýslur, að hún væri alt of mikil. pað 
er satt, að hún verður mikil, og við 
minnihlutamenn i nefndinni sjáum vel 
annmarkana á þesari sameiningu, en 
þó verður að geta þess, að ef sýslu- 
mannssetrið verður i Vík i Mýrdal, þá 
verður ekki lengri leið frá sýslumanni 
út í fjarlægustu hluta hjeraðsins en nú 
er í Skaftafellssýslum, því að öll Rang- 
árvallasýsla á skemra til Víkur en aust- 
ustu hreppar Austur-Skaftafellssýslu.

Bjarni Jónsson: Mín meining var sú, 
að fá að vita, hvort þeir hv. þm. Mýra. 
(Pp) og hv. þm. V.-Sk. (LH) væru að 
senda hæstv. forsrh. (SE) hnútur, þvi 
hann hefir einmitt verið sýslumaður 
þessara heggja hv. þm. Ætlaði jeg þá 
að verja hann og var honum því óþarft 
að hlaupa upp út af mínum ummælum. 
Annars endurtek jeg það, að jeg hefi 
ekki betri mótmæli gegn þessu frv. en 
einmitt meðmæli fyrnefndra tveggja hv. 
þm. (Pþ og LH).

Forsætisráðherra (SE): Út af ræðu 
hv. 3. þm. Reykv. (Jp) skal jeg taka það 
fram, að reynslan hefir sýnt, hvernig 
skrifstofur hafa blásið upp, þegar ém- 
hættum er skift. T. d. hjer í Reykjavík 
eru skrifstofur þeirra bæjarfógeta og 
lögreglustjóra, hvors um sig, orðnar 
slærri en bæjarfógetaskrifstofan var, 
þegar embættið var óskift. pað er ein- 
mitt í þessu efni, sem sparnaðurinn að 
frv. þessu verður ekki minstur, er tím- 
ar líða fram.

ATKVGR.
Brtt. 86, 1 feld með 13 : 13 atkv., að 

viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

já: ÓP, SSt, StSt, pórJ, BJ, BH, 
Ep, GunnS, JAJ, JS, Jp, MG, 
MJ.

nei: PO, Pp, SvÓ, porlG, porstJ, 
HK, IngB, JakM, JB, LH, MK, 
MP, porlJ.

EE greiddi ekki atkv.
Einn þm. (BSv) fjarstaddur.

1. gr. feld með 16 : 11 atkv., að við- 
höfðu nafnakalli og sögðu

já: IngB, JB, LH, MK, MP, PO, 
Pp, SvÓ, porstJ, HK, porlJ. 

nei: JakM, JAJ, JS, Jp, MG, MJ,
ÓP, SSt, StSt, porlG, pórJ, 
BJ, BH, Ep, EE, GunnS.

Einn þm. (BSv) fjarstaddur.

Brtt. 86, 2 tekin aftur.
2. gr. feld með 16 : 7 atkv.

Brtt. 86, 3 samþ. með 16 : 10 atkv., að 
viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

já: JAJ, JB, JS, Jp, MP, ÓP, PO, 
SSt, StSt, SvÓ, porstJ, pórJ, 
BH, Ep, HK, IngB.

nei: JakM, LH, MG, MJ, MK, Pp, 
porlG, BJ, GunnS, porlJ.

EE greiddi ekki atkv.
Einn þm. (BSv) fjarstaddur.

3. gr., svo breytt, samþ. með 15 : 8 
atkv.
Brtt. 86, 4 (4. gr. falli burt) samþ. með

15 : 10 atkv., að viðhöfðu nafna- 
kalli, og sögðu

já: porlG, pórJ, BJ, BH, Ep, 
GunnS, JAJ, JS, Jp, MG, MJ, 
MP, ÓP, SSt, StSt.

nei: SvÓ, porstJ, HK, IngB, JB, 
LH, MK, PO, Pp, porlJ..
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EE og JakM greiddu ekki atkv. 
Einn þm. (BSv) fjarstaddur.

Brtt. 86, 5 feld með 13 : 13 atkv., að 
viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já: BH, Ep, GunnS, JAJ, JS, Jp, 

MG, MJ, MK, ÓP, SSt, StSt, 
pórJ.

nei: BJ, HK, IngB, JakM, JB, LH, 
MP, PO, PJ?, SvÓ, porlG, 
porstJ, porlJ.

EE greiddi ekki atkv.
Einn þm. (BSv) fjarstaddur.

5. gr. (verður 4. gr.) feld með 16 : 11 
atkv., að viðhöfðp nafnakalli, og sögðu
já: SvÓ, porlG, porstJ, HK, IngB, JB,

LH, MP, PO, Pp, porlJ. 
nei: SSt, StSt, pórj, BJ, BH, Ep, EE,

GunnS, JakM, JAJ, JS, Jp, MG, 
MJ, MK, ÓP.

Einn þm. (BSv) fjarstaddur.
Brtt. 86, 6 feld með 13 : 13 atkv., að 

viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já: GunnS, JAJ, JS, Jp, MG, MJ, 

ÓP, SSt, StSt, porlG, pórJ, 
BH, Ep.

nei: HK, IngB, JakM, JB, LH, MK, 
MP, PO, Pp, SvÓ, porstJ, 
BJ, porlJ.

EE greiddi ekki atkv. z 
Einn þm. (BSv) fjarstaddur.

6. gr. (verður 5. gr.) feld með 14 : 
10 atkv.
Brtt. 86, 7 (ný 7. gr., verður 6. gr.) 

feld með 15 : 11 atkv., að við- 
höfðu nafnakalli, og sögðu
já: BH, JAJ, JB, JS, Jp, MK, 

MP, ÓP, PO, StSt, porstJ.
nei: Ep, GunnS, HK, IngB, Jak- 

M, LH, MG, MJ, Pp, SSt,

SvÓ, porlG, pórJ, BJ, porlJ. 
EE greiddi ekki atkv.

K Einn þm. (BSv) fjarstaddur.
7. gr. (verður 6. gr.) samþ. með 14 :

13 atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og 
sögðu
já: HK, IngB, JAJ, JB, JS, Jp, MK, 

MP, PO, Pp, StSt, SvÓ, pötstJ, 
BH.

r.ei: GunnS, JakM, LH, MG, MJ, ÓP, 
SSt, porlG, pórJ, BJ, Ep, EE, 
porlJ.

Einn þm. (BSv) fjarstaddur.
Brtt. 86, 8 sainþ. með 15 : 7 atkv.
— 86, 9 (ný fyrirsögn) samþ. án

atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 15 : 12 

atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já: JS, Jp, MK, MP, PO, Pp, StSt, SvÓ, 

porstJ, pórJ, BH, HK, IngB, JAJ, 
JB.

nei: LH, MG, MJ, ÓP, SSt, porlG, BJ, 
Ep, EE, GunnS, JakM, porlJ.

Einn þm. (BSv) fjarstaddur.

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

ekki útrætt

2. Tekjuskattur og eignarskattur.

Á 1. fundi í Sþ., mánudaginn 19. 
febr., var útbýtt frá Nd.:

Frumvarpi til laga um tekjuskatt og 
eignarskatt (stjfrv., A. 6).
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A 4. fundi í Nd., fimtudaginn 22. 
febr., var frv. tekið til 1. u m r.

Fjármálaráðherra (MagnJ): Svo sem 
kunnugt er, var í núgildandi tekju- 
skattslögum gert ráð fyrir því, að þau 
yrðu endurskoðuð nú á þessu ári, og 
því er þetta frv. fram komið nú. Ef 
til vill virðist sumunr sem nægilegt hefði 
vcrið að leggja aðeins fram lögin sjálf 
á ný, en rjettara virðist þó, eins og 
gert hefir verið, að taka tillit til þeirra 
galla, senr nrest hefir orðið vart i franr- 
kvænrdinni, og þess vegna er nú farið 
fram á ýmsar breytingar. pó hefir það 
vakað fyrir stjórninni, að fara ekki 
franr á nenra hinar nauðsynlegustu 
breytingar, og mun jeg gera þeirra 
grein í einstökum atriðunr við 2. unrr. 
Að lokunr leyfi jeg mjer að stinga upp 
á því, að málinu verði, að þessari unr- 
ræðu lokinni, vísað til fjárhagsnefndar.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. unrr. nreð 19 shlj. 

atkv. og til fjárhagsnefndar nreð 16 
shlj. atkv.

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

ekki útrætt.

3. Fasteignaskattur.

Á 1. fundi í Sþ., mánudaginn 19. 
febr., var útbýtt frá Nd.:

Frumvarpi til laga um breyting á 
lögum nr. 66, 27. júní 1921, um fast- 
eignaskatt (stjfrv., A. 7).

A 25. og 27. fundi í Nd., dagana 21. 
og 23. nrars, var frv. tekið til 1. u nr r.

Forseti tók málið af dagskrá.

Á 28. fundi í Nd., laugardaginn 24. 
nrars, var frv. enn tekið til 1. u nr r.

Fjármálaráðherra (MagnJ): pegar 
núgildandi lög voru sett um fasteigna- 
skatt, var það álitanrál, hvort skattur 
af húsum skyldi ákveðinn lægri en af 
jörðum og öðrum fasteignum. Ástæð- 
urnar til, að skatturinn var ákveðinn 
svo senr nú er, voru aðallega tvær. Önn- 
ur ástæðan sú, að hús lægju fremur 
undir rýrnun og gengi því fyr úr sjer 
en aðrar fasteignir; hin ástæðan var, 
að nreð fasteignaskattinum lentu unr 
stundarsakir hærri útgjöld en áður á 
húsunum, og mætti því eigi íþyngja 
þeinr unr of; var því svo kveðið á um 
skattinn, að hann skyldi eigi hækka of 
snögglega. petta var þannig aðeins 
ástæða unr stundarsakir. Jeg tek það 
franr í þessu sanrbandi, að vegna þess, 
hve frv. þetta er seint á ferðinni, getur 
það ekki komið til mála, að það verði 
látið gilda unr þetta yfirstandandi ár. 
pað vakti fvrir stjórninni, að fá tekið 
til- nýrrar yfirvegunar afstöðu húsa til 
annara fasteigna, að því er til skatts- 
álagningar kenrur, sjerstaklega að því, 
er snertir hús í bæjunum á móts við 
fasteignir til sveita, og að það verði 
skýrt vitað, hvernig lagt yrði á þau til 
lands- og sveitarþarfa. par sem nú ligg- 
ur hjer fyrir þinginu frv. um bæjar- 
gjöld í Rvík., vil jeg fara franr á, að 
þessu frv. verði einnig vísað til nefndar 
þeirrar, er það mál hefir til meðferðar.

Jakob Möller: Jeg leyfi mjer að stinga 
upp á því, að frv. þessu verði visað til
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fjárhagsnefndar, þar eð þetta mál hefir 
áður verið fyrir þeirri nefnd.

ATKVGR.
Frv. visað til 2. umr. með 12 : 11 

atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

já: SvÓ, porlG, porstJ, Eþ, EE, 
GunnS, IngB, JB, LH, MG, MK, 
BSv.

nei: PO, SSt, StSt, J?órJ, BH, HK, 
JakM, JAJ, Jp, MJ, MP.

Fimm þm. (PJ>, porlJ, BJ, JS, ÓP) 
fjarstaddir.

Frv. visað til fjárhagsnefndar með 14 
shlj. atkv.

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

ekki útrætt.

4. Sveitarstjórnarlög.

Á 1. fundi í Sþ., mánudaginn 19. 
febr., var útbýtt frá Nd.:

Frumvarpi til laga um breyting á 
sveitarstjórnarlögum 10. nóv. 1905 
(stjfrv., A. 10).

Á 5. fundi í Nd., laugardagtnn 24. 
febr., var frv. tekið til 1. u m r.

Fosrsætisráðherra (SE): Jeg hefi þeg- 
ar talað um þetta frv. í sambandi við 
síðasta mál*. pað er eðlileg afleiðing 
þeirra breytinga, sem þar er farið fram 
á, og æskilegast, að því yrði vísað til 
sömu nefndar.

* Þ. e. frv. til 1. um nvja embættaskipun. 
Alþt. 1923, C. (35. löggjafarþing).

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

atkv. og til allsherjarnefndar með 18 
shlj. atkv.

Nefndaráliti allshn. um málið, á 
þskj. 100, var útbvtt 12. mars, en frv. 
var ekki á dagskrá tekið framar og 
varð

ekki útrætt

5- Biskupsembættið-

A 1. fundi í Sþ., mánudaginn 19. 
febr., var útbýtt frá Nd.:

Frumvarpi til laga um afnám bisk- 
upsembættisins (stjfrv., A. 15).

A 5. fundi í Nd., laugardaginn 24. 
febr., var frv. tekið til 1. u m r.

Forseti tók málið af dagskrá.

A 6. fundi í Nd., mánudaginn 26. 
febr., var frv. aftur tekið til 1. umr.

Forsætisráðherra (SE): Á þinginu 
1881 kom fram frv. um afnám bisk- 
upsembættisins, en það frv. kom aldrei 
til umræðu. Á þinginu 1891 kom aftur 
fram frv. um að þetta embætti skyldi 
lagt niður, en var felt í neðri deild 
með sáralitlum atkvæðamun. A Alþingi 
1903 var enn borið fram frv. um, að 
biskupsembættið skyldi sameina for- 
stöðumannsembættinu við prestaskól- 
ann. pað frv. var samþykt i efri deild, 
en afgreitt með rökst. dagskrá í neðri

49
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deild. Loks var samþ. á þinginu 1905 
þáltill. um, að stjórnin veitti eigi bisk- 
upsembættið, þó það losnaði, fyr en 
ræddar hefðu verið till. milliþinga- 
nefndar í kirkjumálum.

Eins og sjá má af þessu, er þetta frv. 
enginn nýr gestur hjer á Alþingi, held- 
ur hafa hvað eftir annað verið að koma 
hjer fram raddir um, að biskupsem- 
hættið, eins og það er nú, sje með öllu 
óþarft. Jeg gæti að mestu látið nægja 
að vísa til aths. við frv., en skal þó í 
örfáum orðum minnast á einstakar 
greinar biskupsstarfseminnar.

Biskup vísiterar landið við og við. 
Lítur hann á þeim ferðum sínum eftir 
munum kirkjunnar og svo hinu, hvern- 
ig prestar ræki störf sín. Fæ jeg ekki 
betur sjeð en hægt væri að fela próföst- 
um landsins þetta hvorttveggja, kirkj- 
unni að skaðlausu. pá vígir biskup 
prestaefni landsins. pennan starfa gætu 
vígslubiskupar leyst jafn-vel af hendi. 
pá á biskup forsæti á synodus. pað 
mætti fela vígslubiskupnum í Skálholts- 
biskupsdæmi hinu forna. Fermingar- 
leyfi geta prófastar eins vel veitt eins 
og biskup, og sömuleiðis dugar, að þeir 
feli stjórnarráðinu auglýsingu lausra 
prestakalla.

Af þessu öllu er auðsætt, að það er 
hægt að leggja niður biskupsembættið 
og skifta störfum biskupa á milli stjórn- 
arráðsins, prófasta og vigslubiskupa. 
Að vísú veit jeg, að ýmsum kann að 
þykja þetta embætti svo gamalt og sögu- 
legt, að ekki sje rjett, sökum þeirra 
minninga, sem við það sjeu bundnar, 
að leggja það niður. En jeg lít svo á, 
að þótt eitthvað sje eldra en alt, sem 
gamalt er, þá sje rjett að leggja það 
niður, ef kröfur tímans krefjast þess. 
Auk þess er því svo varið hjer, að hið

veraldlega vald biskupsins er nú orð- 
ið tómur skuggi. Stjórnarráðið hefir 
í raun rjettri aðalvald kirkjumálanna 
í höndum sjer. f öllum stærri atriðum 
hefir biskupinn aðeins ráðgefandi vald. 
Jeg fæ því ekki sjeð, að neitt sjerstakt 
sje við það að athuga, þótt þetta litla 
veraldarvald, sem eftir er i höndum 
biskups, sje afnumið með öllu. pað ver- 
aldarvald, sem biskup fer með, gerir 
embætti hans í engu veglegra en ann- 
ars væri. Með þessu er og biskupsem- 
bættinu alls ekki útrýmt úr landinu. 
Við höfum nú tvo vígslubiskupa, sem 
auðvitað hjeldu áfram eins og frv. ger- 
ir ráð fyrir. Mætti, cf mönnum sýndist 
svo, kalla þá biskupa. Hjeldi biskups- 
embæltið með því móti áfram að vera 
til, en störf þess væru þá bara kirkju- 
legs eðlis.

Jeg sje svo ekki ástæðu til að orð- 
lcngja þetta frekar að sinni, en leyfi 
mjer að leggja til, að málinu, að umr. 
lokinni, verði vísað til allshn.

Magnús Jónsson: Á þinginu í fyrra 
konm fram ýmsar till. um að leggja 
niður hin og þessi embætti. Jeg var ekki 
með því þá, að narta svo í eitt og eitt 
embætti af handahófi og rífa þau út 
úr heildinni, án þcss að nokkurt heild- 
íu vfirlit væri tekið. Eins og menn muna, 
lof.aði ljæstv. núverandi stjórn að taka 
alt embættabákn landsins til rækilegr- 
ar endurskoðunar og gera síðan till. um 
það, hver embætti fella mætti niður. 
En svo þegar nú hæstv. stjórn kemur 
fram með þessar sparnaðartillögur sin- 
ar, þá er það ekkert annað en sama 
nartið og áður, og þó síst betra. En ef 
nauðsyn krefur, að nartáð sje í em- 
bættakerfi landsins, þá er fjarri því, að 
á sama standi, hvar er nartað. pað verð-
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ur líka að gera sjer ljóst, hvert mark- 
miðið er með nartinu. Eins og nú stend- 
ur á, er það vegna fjárhagsþrenginga 
vorra, sem veríð er að reyna að fækka 
embættum. Jeg veit ekki til, að nein- 
ar raddir kæmu fram um það, að em- 
hættin væru of mörg meðan hagur rík- 
isins var rýmri, heldur var þá jafnan 
fjölgað. pað er aðeins sú yfirstandandi 
neyð, sem knýr menn til þessara skurð- 
artilrauna.

pað, sem hæstv. stjórn hefði því að- 
allega átt að sælast til, var það, að beita 
hnífnum á þann hátt, að af leiddi sparn- 
að samstundis eða á næstu árum. Hin 
aðalreglan hefði átt að vera sú, að skera 
heldur niður nýstofnuð embætti en þau, 
scm eru orðin gömul og gróin með þjóð- 
inni, og mjög erfitt að sjá fyrir, hve 
mikill skaði væri að missa. Hvorugri 
reglunni hefir hæstv. stjórn fvlgt hjer. 
Að því er snertir fyrra atriðið, þá er 
biskup vor enn á besta skeiði og von- 
andi að hans njóti við enn þá svo skifti 
tugum ára, nema hæstv. stjórn ætli 
að grípa til einhverra nýrra ráða, sem 
jeg kem að síðar. Hvað síðara atriðið 
áhrærir, þá er hjer um að ræða elsta, 
virðingarmesta og merkilegasta embætt- 
ið i sögu þjóðar vorrar, sem í hafa setið 
nýtustu svnir hennar.

Jeg þykist vita, að hæstv. forsrh. 
(SE) muni ekki þykja tilfinningatal 
eiga við i þessu efni. Og jeg skal játa, 
að ýmislegt gamalt gæti verið til, sem 
kröfur tímans heimtuðu, að afnumið 
væri. Ef enn þá væru t. d. í gildi hjer 
á landi lögin um útburð barna, þá skyldi 
jeg aldrei amast við, að þau væru úr 
gildi numin, þó gömul væru. (Forsrh. 
SE: pað gleður mig virkilega að hevra 
þá yfirlýsingu háttv. þm.). En jeg kann-

ast alls ekki við, að neinar kröfur tím- 
ans heimti, að biskupsembættið sje af- 
numið. Vil jeg leyfa mjer að benda á, 
að frændþjóðir vorar á Norðurlöndum 
virðast ekki hafa orðið neitt varar við 
þær kröfur tímans í þessu efni, sem 
hæstv. forsrh. var að tala um áðan. 
Einmitt um sama leyti sem við erum 
að ráðgera að koma fyrir þessum eina 
biskupi okkar, fer hin mikla biskups- 
vigsla fram hjá Dönum. peir ætla nú 
að fjölga biskupum sínum um tvo. Og 
Norðmenn eru nú sem ákafast að ræða 
það með sjer, hvort ekki muni rjett að 
endurreisa gamla erkibiskupsstólinn i 
J’rándheimi og stofna biskupsstól í 
Stafangri. Jeg býst því við, að ráðlegra 
væri að fara eitthvað annað til að leita 
að kröfum tímans en til biskupsstóls- 
nis; vildi jeg þá t. d. benda á sum 
ákvæði hegningarlaganna, sem enn eru 
í gildi. (Forsrh. SE: Jeg hefi aldrei líkt 
biskupi landsins við hegningu). Annars 
á hæstv. forsrh. ekki að ráða þessu einn 
til Ivkta. pað er þjóðin og fulltrúar 
hennar, sem á að skera úr í því máli. 
Og jeg geri fastlega ráð fyrir, að hún 
muni ekki fallast á annað eins glap- 
ræði og hjer er um að ræða. Að minsta 
kosti vil jeg segja, ef þjóðin vill á þetfa 
frv. fallast, þá hefir hún glatað tvennu, 
sem henni er dýrmætt. Annað er virð- 
ing hennar fyrir þvi, sem henni á að 
vera heilagt sakir þess, hve lengi það 
hefir fvlgt henni trúlega og verið henni 
til góðs, en hitt er skilningur á gildi 
hinna andlegu mála. pau verða að vísu 
ekki talin nje metin i krónutali, en 
hafa gildi sitt engu að síður, gildi, sem 
jeg vona, að enginn háttv. þm. lítils- 
virði. Og jeg vil segja, að ef þjóðin glat- 
ar þessu tvennu, þá hefi jeg litla von
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uni að hún lifi lengi sem sjerstök 
menningarþjóð, þrátt fyrir útflutning 
fisks og smjörs.

Jeg hafði annars ekki hugsað mjer 
að teygja umræður um þetta mál við 
þessa umr. J?ó vildi jeg láta þessi orð 
fylgja frv. í gröfina, ef svo færi, að það 
yrði látið sofna fyrir fult og alt nú þegar 
í stað. pá meðferð tel jeg maklegasta 
á slíku frv. sem þessu. Jeg skal játa, að 
oftast tel jeg það hálfgert grimdarverk 
að fella mál frá 2. umr. En til eru þó 
mál, sem eru svo einföld í fjarstæðu 
sinni, að engin þörf er að upplýsa þau 
frekar í nefnd.

Við höfum nú hjer fyrir okkur aths. 
við frv. og ræðu hæstv. forsrh. Og jeg 
skal nú levfa mjer að fara lítið eitt 
út í þau einstöku atriði og líta á ástæð- 
urnar fyrir frv.

Jeg vil þá skifta þeim i þrjá flokka. 
Ljettvægar ástæður, villandi ástæður og 
rangar ástæður. Til 1. flokksins tel jeg 
það, er það er fært sem ástæða fyrir 
frv., að ekki hafi verið kyrt um bisk- 
upsembættið í síðustu 40 ár. Jeg efast 
um, að hæslv. forsrh. vilji taka afleið- 
ingunum af þessariröksemdafærslu.Með 
því móti mætti öllu finna stað. Allur 
galdurinn væri að byrja að tönlast á 
því nokkrum árum áður en þvi væri 
ætlað fram að ganga. Að slik mál koma 
fram á þinginu, þarf lika alls ekki að 
stafa af því, að nokkur þjóðarvilji standi 
þar að baki, heldur kunna þau að vera 
borin fram af ertni við þáverandi stjórn 
eða öðrum svipuðum ástæðum.

pá taldi hæstv. forsrh. upp ástæður 
úr æfagömlu erindisbrjefi, sem varð til 
skömmu fyrir miðja 18. öld. Hann taldi 
þar upp störf biskups, hvert á fætur 
öðru, en honum varð sú skyssa, sem 
maður skyldi síst trúa að kæmi fyrir

kirkjumálaráðherrann, að gleyma einu 
aðalstarfi biskupsins. En það er, að 
biskup er fyrst og freinst andlegur leið- 
togi. (Forsrh. SE: í ástæðunum fyrir 
frv. er drepið á þetta, þar sem talað er 
um að biskup eigi að sjá um, að prest- 
ar ræki vel störf sín og kenni rjetta lær- 
dóma þjóðkirkjunnar). Hæstv. stjórn 
hefir orðað greinina undarlega, ef hún 
hefir með þeim orðum átt við það, sem 
jeg kalla andlega forustu. Ef vjer lít- 
um yfir biskuparöðina, þá eigum við 
máske hægra með að átta okkur á því, 
i hverju starf biskupanna hefir verið 
fólgið. Nefnum í Iúterska siðnum menn 
eins og Guðbrand, Brynjólf, Vídalín, 
Jón Arason, Pjetur biskup og fleiri. 
Hvað gerðu þessir menn? Hæstv, forsrh. 
(SE) myndi ef til vill svara: Vísiteruðu 
við og við, litu á embættisbækur, vígðu 
presta, sátu synódus, auglýstu presta- 
köll og gevmdu nokkra sjóði.

Jeg verð að segja það, að það stapp- 
ar nærri hneykslanlegu skilningsleysi, 
er hæstv. forsrh. (SE) talar um, að starf- 
semi þess manns, sem situr í sæti þess- 
ara manna, sje aðallega fólgin í skrif- 
stofuvinnu fvrir stjórnarráðið. Að 
minsta kosti vildi jeg ekki fela slíkri 
stjórn alla umsjón kirkjumálanna. Mað- 
ur skyldi þó ætla, að ef nauðsynlegt er 
að hafa mann með biskupslaunum til 
að líta eftir að salan í dálítilli búðar- 
holu fari fram eins og vera ber, þá ríði 
ekki síður á að hafa einhvern til að líta 
eftir andlegum málum þjóðarinnar. 
Hæstv. forsrh. (SE) kvað vígslubisk- 
upum það hægðarleik að taka að sjer 
einn hluta af biskupsstarfinu. petta eru 
bara tóm orð. pví hvernig ætti oft að 
fara að því að ná í þessa menn utan af 
landi, þegar á lægi. Ef ekki á að borga 
þeim sjerstaklega fyrir þennan starfa
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sinn, yrðu þeir eins og aðrir prestar að 
búa og þá um leið helga sig búskapn- 
um að hálfu leyti. Nei, jeg endurtek 
það, að annað eins og þetta getur ekki 
skoðast nema tóin orð. Orð, sem er 
ællað að breiða vfir aðra eins óhæfu 
og þá, að hafa biskupslausa þjóðkirkju. 
pað hefir stundum verið minst á það 
í þessum sal, ,að hin og þessi lög gætu 
gert oss að athlægi erlendis. Slík lög 
sem þessi myndu áreiðanlega gera það. 
Jeg veit ekki til, að evangelisk lútersk 
þjóðkirkja án biskups sje eða hafi nokk- 
urntíma verið til í veröldinni. Auk þess 
býst jeg við, að þetta myndi stappa 
nærri stjórnarskrárbroti. 58. gr. hennar 
hljóðar svo, með leyfi hæstv. forseta: 
„Hin evangeliska lúterska kirkja skal 
vera þjóðkirkja á íslandi, og skal ríkis- 
valdið að því leyti styðja hana og 
vernda."

Jeg verð að kalla það heldur ein- 
kennilega vernd við kirkjuna að vilja 
taka höfuðið af henni. Og sú vernd 
kemur úr hörðustu átt, frá sjálfum for- 
manni stjórnarinnar, honum, sem er 
ætlað, samkvæmt ákvæðum stjórnar- 
skrárinnar, að vaka yfir kirkjunni í 
þessum efnum. Kemur hjer berlega 
fram, sem sagt var nýlega á fundi ein- 
um hjer í bæ, að þar skal vera ein hjörð, 
en enginn hirðir.

Aðaltilgangur þessa frv. á að vera 
sparnaður, en sá reikningur er einkenni- 
lega settur upp, bæði rangt og villandi. 
1 fvrsta lagi eru biskupslaunin talin 9500 
kr., og átti jeg við þetta, er jeg sagði, 
að stjórnin hefði jafnvel gefið vilyrði 
um að losa okkur við núverandi biskup 
innan skamms, eða áður en dýrtíðar- 
uppbótin lækkar að mun, þvi að án upp- 
bótar eru hámarskslaun biskups 7000 
kr. par næst er skrifstofukostnaður tal-

inn 3500, eða eins hár og hann hefir 
orðið hæstur. (Forsrh. SE: petta staf- 
ar af vangá; hefði átt að telja liðinn 
2000 kr.). parna lækkar upphæðin, sem 
spara á, um 1500 kr. Loks er talinn vísi- 
tasíukostnaður 1200 kr. En þeim kostn- 
aði má allra síst sleppa. Að visu er gert 
ráð fvrir, ,að vísitasíur prófasta komi 
í stað vísitasíuferða biskups, en þeir, 
sem halda því fram, sýna einungis, að 
þeir bera ekki skynbragð á málið. peir 
hanga i erindisbrjefi biskupa frá 1746, 
en skilja ekki aðaltilgang og aðalgagn 
vísitasíanna. A ferðum þessum kynn- 
ist biskup fjölda manna og málefna uni 
alt land, og er einmitt nauðsynlegt 
khkjumálastjórninni að hafa slíkan 
mann sjer til aðstoðar. það er álitið 
óhjákvæmilegt að hafa vegamálastjóra, 
vilamálastjóra, fræðslumálastjóra o. s. 
frv., sem víða hafa farið og eru viða 
kunnugir um landið, til leiðbeiningar 
stjórninni. Myndi kirkjustjórnin frem- 
ur geta komist af án þess? Núverandi 
biskup hefir sagt mjer — í öðru sam- 
bandi og fyrir löngu — að hann þætt- 
ist ekki vera nema að hálfu leyti bisk- 
up vfir þeiin hjeruðum, er hann hefði 
ckki visiterað.

Jeg býst við, að sparnaðurinn verði 
miklum mun minni en látið hefir verið 
í veðri vaka, því dæmið er rangt sett 
upp. En auk þess kemur nýr kostnað- 
ur, sem vega mun á móti spamaðin- 
um. Próföstum þyrfti að borga sjer- 
staklega fyrir þau störf, sem á þá væri 
bætt, alveg eins og þeim er nú greidd 
þóknun fyrir aukastörf sín. Vígslubisk- 
upum þyrfti áreiðanlega að greiða fyrir 
störf þau, sem á þá væri lögð. Vígslu- 
biskupinn i Skálholtsbiskupsdæmi hinu 
forna gæti setið hvar sem væri í bisk- 
upsdæminu og þvrfti ef til vill að greiða
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honum háan fcrðakostnað, þegar hann 
fer til Revkjavíkur árlega til þess að 
eiga forsæti á synodus og vigja presta. 

j Loks myndu störf stjórnarráðsins auk-
j ast að mun. Nú situr að völdum svo

sparsöm stjórn, að hún hefir vitanlega 
enga óþarfa menn í stjórnarráðinu; þar 
hafa allir nóg að starfa. pegar þetta bæt-

J ist við, verður sýnilega'að fjölga starfs-
j mönnum, og flyst þá skrifstofukostn-
j aður biskups yfir í stjórnarráðið, svo að

hann sparast alls ekki.
Fyrir þennan lnaksmánarlega litla 

sparnað er nú farið fram á það, sem 
stappar nærri stjórnarskrárbroti. Sam- 
þykt þessa frv. myndi verða oss til háð- 
ungar og stórskaða, og kysi jeg þvi 

s helst, að það kæmi ekki oftar fram,
heldur væri drepið strax, ef hæstv.

í stjórn vill ekki taka það aftur.

! Forsætisráðherra (SE): Háttv. 4. þm.
i Reykv. (MJ) byrjaði liina snjöllu hug-
i vekju sína með því, sem jafnan mætir

ölJum sparnaðartilraunum, að hjer sje 
i um svo lítilfjörlegan sparnað að ræða,

að ekkert vinnist við hann. pessar mót- 
bárur liafa heyrst áður. Hjer er þó farið 
fram á að leggja niður 9 hálaunuð em- 

i bætti, en það er ekki talið neitt; þjóð-
ina munar það engu. Svo mörg voru
þau orð.

Háttv. þm. (MJ) sagði, að aðalástæð- 
an til sparnaðar væri sú, að bjarga þjóð- 
inni úr því öngþveiti og þeirri fjárhags- 
kreppu, er hún væri nú komin í. pað

J er auðvitað, að afnám þessara embætta
myndi lítið bæta úr vandræðum í bráð- 

j ina; gengi krónunnar myndi t. d. litið
) hækka í svipinn af þeirri ástæðu. En
j hjer er að ræða um enn mikilvægari
J sparnað: að sníða þjóðinni framtíðar-
} stakk, sem væri henni hentari og holl-

ari en sá embættastakkur, sem nú er 
hún í.

pá mælti hv. þm. (MJ) merkileg orð: 
að eðlilegast væri að snúa sparnaðin- 
um að þeim embættum, sem nýlega 
væru sett á stofn. pað lýsir harla miklu 
vantrausti á Alþingi, ef helst mætti spara 
og auðvcldlegast mætti komast af án 
þeirra embætta og stofnana, sem það 
Iiefir nýlega sett á fót. Eftir þeirri kenn- 
ingu lægi þá nær að skera niður liá- 
skólann. Miklu meiri líkur eru til þess, 
að ástæða sje til að breyta því, sem 
gamalt er orðið og úrelt, heldur en því, 
sem fyrir skömmu er komið á.

Kftir þessar almennu athugasemdir 
vjek hv. þm. (MJ) að frv. Kvað hann 
hjer vera að ræð,a um elsta og virðing- 
armesta cmbætti þjóðarinnar, og skild- 
isl mjer öll röksemdafærsla hans fólg- 
in í þessu eina atriði. Jeg tók það fram 
sjálfur, að þetta embætti ætti sjer mikla 
og merkilega sögu. En sú saga er gömul. 
Ef unt er að koma embættum fyrir á 
annan og haganlegri hátt, verður það 
sögulega að sjálfsögðu að víkja.

pað er og rangt, að eftir þetta höf- 
um vjer engan biskup. Nú eru 3 bisk- 
upsembætti á Jandi hjer, en einungis 
farið fram á að afnema eitt þeirra. Risk- 
upsembætti verða þvi til eftir sem áð- 
ur, en aðeins með kirkjulegu valdi.

pó að einhver embætti eigi sína sögu, 
má ekki af þeirri ástæðu búa til eins- 
konar forngripasafn embætta. Embættin 
verða að eiga rót í nútímanum, þau 
verða að hlýða kröfum hans, en ekki 
fortíðarinnar Embætti það, sem hjer 
ræðir um, hafði fyr á tímum afarmikið 
vald, andlegt og veraldlegt, og stafar 
ljómi sá frá þeim tímum, sem enn er 
yfir embættinu. Nú er lítið sem ekkert 
eftir af veraldlegu valdi biskupsembætt-
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isins og af því valdi stafar nú enginn 
ljónri. Biskup er nú í raun og veru ekki 
annað en skrifstofumaður, sem sækir 
alt til stjórnarráðsins og á svo að leggja 
alt undir sanrþykki þess. Hinni íslensku 
kirkju er því engin nrinkun eða vansi, 
þó ,að þessar litlu leifar veraldlegs valds 
sje tekið af biskupi. Jeg sje t. d. ekki, 
að það sje nein upphefð fyrir biskup, 
þó að hann fái að skifla sjer af prests- 
mötum og viðlíka niáluni. En þegar 
þetta er tekið frá, verða eftir biskupar, 
er hafa andlegt vald og forustu. Til 
þessa myndu jafnan veljast hinir bestu 
menn. Núverandi vígslubiskupar eru 
Ijóst dæmi þess, að prestar kappkosta 
að kjósa mestu cg bestu andans menn 
kirkjunnar i þessi embætti. Jeg hygg, að 
íslenska kirkjan þyrfti ekki að bera 
kinnroða fyrir forustu annars eins 
manns og vígslubiskupsins í Skálholts- 
stifti hinu forna. Og sama nrá segja um 
vígslubiskupinn norðanlands.

Háttv. þnr. (MJ) gat þess, að í öðr- 
um löndunr væri verið að fjölga bisk- 
upum. petta getur vel verið rjett. En 
jeg sje enga ástæðu fyrir oss að feta í 
þau fótspor. Astæðurnar fyrir því að 
leggja til, að þctta enrbætti sje afnum- 
ið, eru hinar sönru sem liggja fyrir 
öðrunr sparnaðartillögum stjórnarinn- 
ar: að sníða í burt þau embætti, sem 
ekki eru nauðsynleg. Háttv. þnr. (MJ) 
tókst ekki að sanna, að þetta enrbætti 
væri nauðsynlegt. Hann gerði enga til- 
raun til þess. Aðalrök hans voru þau, 
að þetta kænri of mjög við tilfinning- 
ar þjóðarinnar.

þá vjek háttv. þnr. (MJ) að ástæðum 
stjórnarinnar fyrir frv. Taldi hann þær 
sumpart ljettvægar, sumpart villandi og 
sumpart beinlínis rangar.

í upplrafi gerir stjórnin grein fvrir

sögu þessa máls á undanfarandi þing- 
unr. það er mesti misskilningur hjá 
hv. þm. (MJ), ef hann ætlar, að þetta 
s je tilfært sem röksenrdir fyrir frv. Hjer 
er að ræða unr sögulegt yfirlit, og geri 
jeg ráð fyrir, að bv. þm., sem er sögu- 
fróður maður, nruni ekki ámæla stjórn- 
inni fyrir það. (MJ: pað er sett fram 
sem röksemd). Hv. þm. (MJ) gat þess 
og, að margvíslegar hvatir muni hafa 
stvrt þeim nrönnum, er áður fyr hafa 
Jagt þessu máli liðsyrði. En hjer eiga 
svo rnargir nrerkir menn hlut að máli, 
að rangt er að gera þeim getsakir.

Hv. þnr. (MJ) hneykslaðist mjög á 
því, að hjer eru talin upp lögmæt störf 
biskupa sanrkvænrt konungsbrjefi 1. 
júlí 1746. Jeg tók fram, að mikið af 
því er felt úr gildi, en í frv. eru þau 
atriði tilgreind, sem enn gilda. En hvern- 
ig er auðið að lýsa fyrir löggjöfum þjóð- 
arinnar embættisstörfum biskupa, nema 
með því að taka fram, hver þau sjeu 
löguni samkvæmt. Jeg skil því ekki, 
hvað hefir hneykslað hv. þm. (MJ) i 
þessu efni, enda tók hann sjálfur fram, 
hve nauðsynleg væru ýms störf biskupa, 
svo sem vísitasíuferðir þeirra. par sem 
hv. þnr. (MJ) talar um, að hvergi sje 
minst á andlega forustu biskups, er það 
ekki rjett; það er tekið fram í athuga- 
senrdum við frv., 2. lið, að biskup eigi 
að sjá unr, að prestar kenni rjetta lær- 
dóma þjóðkirkjunnar. Að meiri mis- 
hrestur yrði á þeirri umsjón, þó að 
vigslubiskupar önnuðust hana, eða þótt 
biskupsembættið misti það litla, sem 
eftir er af veraldlegu valdi, get jeg ekki 
skilið. Mjer korn og nrjög á óvart, er 
lrv. þnr. taldi þetta lítilvægt atriði, er 
aðstoðarnraður gæti litið eftir. Menn 
myndu fremur ætla, að það væri eitt 
aðalstarf biskupa.
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Að minnast á stjórnarskrárbrot í 
þessu sambandi, tel jeg hlægilegt og 
eigi svaravert, einkum þegar biskupar 
verða eftir sem áður i landi hjer.

pað er og ekki nægilegt til J»ess að 
sýna fram á, að ekki megi leggja bisk- 
upsembættið niður, þegar menn líta 
yfir biskuparaðirnar ogbendaáþámerku 
og þjóðnýtu menn, sem gegnt hafa 
þessu embætti. pað hefir engin áhrif á 
embættið nú. Núverandi biskup er t. d. 
annálaður lærdómsmaður og dugnaðar, 
en það hefði hann jafnt orðið, þó að 
hann hefði aldrei sest á biskupsstól.

pað er oft mjög gott að sýna þvi 
ræktarsemi, sem gamalt er, en það á 
ekki við alt af þeirri ástæðu einni, að 
það sje gamalt. Eitt hið elsta i heim- 
inum, sem vjer höfurn sagnir af, er 
syndin. Ef auðið væri að útrýma henni, 
býst jeg við að hv. þm. (MJ) yrði mjer 
sammála um, að best væri að gera það 
sem allra fyrst.

pegar ákveða á, hvaða embætti eiga 
við nú á tímum, verður að skoða það 
í sambandi við nútiðina, en ekki löngu 
liðna tíma. Vitanlega er enginn ljófni 
yfir biskupsembættinu nú orðið, eða 
gæti verið jafnmikill eftir þessa breyt- 

j ingu, ef nokkur er. Jeg geri ráð fyrir,
að hv. þm. (MJ) sje mjer samdóma um, 

í að sá skuggi veraldlegs valds, sem nú
er eftir, sje engin prýði á embættinu, 

i heldur hið andlega vald þess. En sú for-
usta getur alveg eins verið hjá vígslu-

j biskupum.
j Hv. þm. (MJ) gerði rjettilega þá at-
j hugasemd, að skrifstofukostnaður bisk-
j ups væri talinn of hár; það hefir orðið
j af vangá, og verður sparnaðurinn því
j 1500 kr. minni en talið er. En það er
! ekki til neins að halda því fram, að eng-
Í inn sparnaður verði að þessu, þó að

greiða þurfi vigslubiskupum ferða- 
kostnað.

Slík nýmæli sem þessi eiga jafnan 
erfitt uppdráttar og sæta mótspyrnu. 
En því verður á engan hátt neitað, að 
hjer sje um sparnað að ræða, og því 
siður haldið fram, að þetta verði til 
tjóns og skaða fyrir þjóðina.

Sigurður Stefánsson: Frv. þetta er í 
raun og veru ekki nema áframhald á 
sparnaðartilraunum þingsins í fyrra.pá 
komu raddir fram um það að fækka 
embættum og draga úr ýmsum kostn- 
aði ríkissjóðsins, en þær raddir fengu 
ekki áheyrn hjá hæstv. stjórn, þótt hún, 
er hún tók við völdum, hefði haft sparn- 
að á öllum sviðum hæst á prógrammi 
sínu og jafnframt lofað því að grafa 
sig gegnum alt embættakerfi landsins 
og fjárhag þess, til þess að finna hag- 
kvæmari sparnaðarleiðir en sparnaðar- 
nefndin á þinginu í fyrra fann. Frá 
stjórnarinnar hálfu mátti því búast við 
áhrifameiri sparnaðartillögum á þessu 
þingi en sparnaðarnefndin á þinginu i 
fyrra gat í þingönnunum komið með. 
En hvað er svo um öll hin mörgu sparn- 
aðarfrumvörp á þessu þingi? 1 mínum 
augurn eru þau flestöll svo illa undir- 
búin og vanhugsuð, að furðu gegnir. Eitt 
,af þessum frumvörpum er frv. það, sem 
hjer liggur fyrir, og sem 4. þm. Reykv. 
(MJ) hefir tekið svo rækilega til bæn- 
ar, að þar stendur ekki steinn yfir 
steini.

Sparnaðartillögur stjórnarinnar eru 
ólikar tillögum sparnaðarnefndarsíðasta 
þings að því leyti, að þær spara ekkert 
um langan tíma. Tillögurnar á þingi í 
fyrra fóru fram á hraðan sparnað, en 
þessi sparnaður, sem stjórnin hugsar 
sjer, bætir ekkert úr yfirstandandi fjár-
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hagsböli. Hjer dugar ekkert kák í 
lækningatilraunum á fjárhagsböli þjóð- 
arinnar. En þessar spamaðartilraunir 
stjórnarinnar eru ómyndarkák, þær 
koma að engu gagni, fyr en þá eftir 10 
—20 ár, í fyrsta lagi, vegna þess, að í 
flestöllum þeim embættum, sem stjórn- 
in vill leggja niður, sitja nú ungir menn, 
sem ekkert er hægt að hreyfa við. Stjórn- 
inni fer hjer líkt og lækni, sem gef- 
ur sjúklingi meðal, en segir honum jafn- 
framt, að hann skuli ekki búast við nein- 
um bat.a af því fvr en eftir 10—20 ár. 
pað hefði jafnvel ekki farið ver á því 
fyrir stjórninni að koma ekki með nein- 
ar sparnaðartillögur en bjóða þinginu 
upp á sumar þessar svo kölluðu sparn- 
aðartillögur sín.ar, eins og t. d. þetta 
frumvarp.

Jeg skal játa, að sem presti hinnar 
íslensku þjóðkirkju í 40 ár er mjer þetta 
frv. tilfinningamál. En hitt má þó meira 
fyrir mjer, ef jeg gæti sjeð, að embætt- 
ið mætti að skaðlausu missast, mundi 
jeS fylgja því. Jeg játa, að losa má bisk- 
up að skaðlitlu við ýms veraldleg störf. 
En að leggja biskupsembættið gersam- 
lega niður, tel jeg óhæfu í kristinni 
þjóðkirkju, sem ríkið á að vernda og 
styðja, og þeir fulltrúar, sem samþykkja 
slíkt, vita ekki, hvað þeir eru að gera. 
Engin skynsamlega ástæða er til að 
svifta þjóðkirkjuna hinu andlega for- 
ræði; til þess liggur of mikið andlegt 
verðmæti að baki biskupsembættinu. 
Embættið er sagt óþarft; en jeg get 
nefnt ýms önnur miklu óþarfari störf 
og ný embætti, sem meiri sparnaður 
væri í að leggja niður. (Forsrh. SE: 
Hvaða emhætti eru það?). Biskup þýðir 
umsjónarmaður, en mörg hin nýrri 
störf eru einnig umsjónarmannastörf, 
sem stjórnin liefir hrúgað upp að þarf-

Alþt. 1923, C. (35. löggjafarþing).

lausu og kosta þjóðina miklu meira fje, 
og öll óþörf. (Forsrh. SE: Jeg skil það 
ekki). Jeg vona, að hæstv. forsrh. skilj- 
ist það síðar.

Hvcrjir hafa átt mestan þátt í að 
draga úr biskupsvaldinu? Ekki islenska 
þjóðin. pað gerði erlenda valdið, sein 
saug merg og bein úr þjóðinni, eða lög- 
gjafarvald hennar, fvr og síðar. pað 
hefir gengið hest fram í því að rýra 
vald biskups og reif algerlega niður ver- 
aldlegt vald hans. Hjer er stjórn hins 
islenska fullvalda ríkis að ganga inn á 
þessa braut erlenda valdsins.

Aður var að vísu stundum eigi farið 
með þetta vald eins og skyldi. En bisk- 
upsvaldið hefir lengst af verið þyrnir í 
augum erlendr,a kúgara, vegna þess, að 
það var þjóðlegt. íslenska stjórnin tekur 
nú þetta til fyrirmyndar að feta trúlega 
í fótspor þeirra, og verði henni það að 
góðu.

pað verður þvi ekki sagt hið sama um 
uppruna biskupsembættisins og annara 
gamalla embætta á Islandi. pau eru flest 
stofnuð í fyrstu af erlendu valdi. pað 
er runnið undan hjartarótum þjóðar- 
innar sjálfrar á gullöld þjóðar vorrar. 
pví var ekki á sínum tíma hrófað upp 
af lausagopaskap eða labbakútum, held- 
ur stofnað ,af stórvitrum, þjóðræknum, 
islenskum höfðingjum, sem báru hag 
kristninnar í landinu fyrir brjósti sjer. 
Að vísu var það í fyrstu ekki stofnað til 
þess að fá kirkjunni veraldlegt vald í 
hendur, heldur af nauðsyn kristninnar 
á andlegri forstöðu.

Frá því biskupsembættið var stofnað, 
1056, höfum við verið svo heppnir, að 
margir biskupanna hafa verið stólpar 
kristindómsins, og sje jeg ekki að ís- 
lenska kirkjan sje í nokkru færari um 
það nú að missa þessa forustumenn

50
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j en fyr á ölduin. íslenska þjóðin hefir
I haft ómetanlegt gagn af biskupsembætt-
j inu; bestu menn þjóðarinnar hafa all-
j oftast stutt það af alefli, þótt veraldlegt
j vald biskupsins hafi jafnan verið þyrnir
j í augiiin erlenda valdsins. Hin íslenska
j klerkastjett hefir ávalt verið frjálslynd-

ari og víðsýnnien andlegrar stjettar menn 
hjá öðrum þjóðum og borið mcnningu 
þjóðarinnar á herðum sjcr, og hefir hinn 
andlegi þroski hinna mörgu ágætis- 
manna, sem setið hafa á biskupsstóli,
ekki átt hvað minstan þátt í því.

Jeg vil ekki niðra kristindómsástand-
inu í landinu nú, en fullyrði, að engu 
minni nauðsvn s.je á andlegum forustu- 

j nianni kirkjunnar nú en áður. Og jeg
neita þvi, að kristindómurinn sje nú 
oi ðinn „inutile pondus terrae“, eða úrelt 

í þing, °g biskupsembættið þar af leið-
andi óþarft.

Jeg veit, að þeir inenn, sem telja hina 
j upplýstu kynslóð nútímans vaxna frá

kristindóminum, telja þetta cmbætti ó-
; þarft. En þó hefir engin rödd komið frá
j þjóðinni um afnám þess, það er öðru
j nær en að þjóðarviljinn hafi lýst sjer
j í þvi að vilja rýra vald biskups, auk
1 heldur afnema hann. pó að máttlausar
! raddir hafi komið fram um það á þingi,
i hafa þær ekkert bakhjarl liaft hjá þjóð-

inni.
j Hæstv. forsrh. (SE) segir það ekki
i vera tilætlun stjórnarinnar að leggja

niður eða rýra andlegt vald biskupsins. 
Er ekki frumvarp hennar þó um a f- 
n á m biskupsembættisins ? Eða hvern- 
ig les stjórnin sitt eigið frumvarp Öðru 

j vísi en nokkur heilvita maður getur les-
ið það. (Forsrh. SE: Andlegu forstöð- 

i una, forsæti synodus o. fl. hefir vígslu-
i biskupinn í Skálholtsbiskupsdæmi). Ef
j vígslubiskupar eiga að taka við andlegri
1

íi
1

forustu íslensku þjóðkirkjunnar, verður 
verkahringur þeirra allur annar en nú 
er og miklu umfangsmeiri og víðtæk- 
ari. En hvað verður þá um sparnaðinn 
hjá hæstv. stjórn ? Hann verður tóm orð, 
eins og háttv. 4. þm. Revkv. (MJ) tók 
fiam, nema þeir nýju biskupar eigi að 
vinna launalaust.

Veraldlegt vald biskups er lítið, það 
játa jeg, en andlegt vald hans, vfirsýn 
og eftirlit, er ákaflega þýðingarmikið, 
og verður ckki varpað fyrir borð, nema 
til stórtjóns fyrir kirkjuna.

Sparnaðartal stjórnarinnar er því rvk 
eitt, sem þyrlað er i augu almennings, til 
að gera fruinvarpið girnilegra. pað lít- 
ur út fyrir, að stjórnin hafi farið líka 
leið við sanming þess cg þingmenn, er 
þeir gripu til þess, sem næst liggur við 
s unning nýrra lagafrumvarpa, að skrifa 
þau upp úr göinlum Alþingistíðindum, 
án umhugsunar eða undirbúnings.

petla frumvarp er hreinasta árás á 
þjóðkirkjuna. Jeg tel það sama og að 
kasta þjóðkirkjunni út á gaddinn að 
fleygja henni í arma landsstjórnarinn- 
ar. Að minsta kosti býst jeg varla við, 
að liún myndi sæta góðum örlögum 
undir verndarvæng þeirrar stjórnar, sem 
ber álíka hlýjan hug til kirkjunnar og 
þessi hæstv. stjórn, sem sýnir biskups- 
emhættinu banatilræði. Jeg tel það varla 
munu verða til eflingar heilbrigðu 
kristindómslífi í landinu, að niálum 
kirkjunnar sje algerlega varpað í hend- 
ur stjórnarinnar, sem annaðhvort getur 
verið áhugalaus um öll kirkju- og krist- 
indómsmál eða jafnvel beint fjandsam- 
leg í kirkjunnar gerð. Hitt er ólíkt, að 
hafa þau mál í höndum þess manns, sem 
hefir helgað líf sitt því að vera sífelt á 
verði fyrir kirkjuna og styðja og vernda 
kristindóminn í landinu.
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pótt þau lög og fyrirmæli, sem fjalla 
um starfsemi biskups, sjeu fáorð, þá 
cr þar býsna margt, sem liggur bak við 
sum störf biskupsins, t. d. vísitasíustörf- 
in, sem eru afarþýðingarmikil. J?að 
verður ekki tölum talið, sem biskupar 
þessa lands hafa gert kristindómslífi 
þjóðarinnar til eflingar á þeim ferðum; 
öll þau vandkvæði milli presta og safn- 
aða, sem þeir bafa leyst og sem ella 
hcfðu haft hinar skaðvænlegustu afleið- 
ingar fyrir kristindómslífið. Jeg tel það 
mjög illa farið, ef allri tryggingu er kipt 
burtu fyrir því, að kirkjan í framtíð- 
inni fái unnið sitt þýðingarmikla verk i 
andlegum efnum, cins og hún hefir gert 
til þessa.

J>á tel jeg þetta frv. óverjandi árás á 
helgustu minningar þessarar þjóðar. 
Óverjandi líka sökum þess, að ekkert 
verður sparað við afnám þessa embættis. 
pað væri sök sjer, ef hæstv. stjórn hefði 
komið fram með frv. uin aðskilnað rík- 
is og kirkju. par gat þó verið um sparn- 
að að ræða fyrir ríkissjóðinn; þá var 
biskupsembættið fallið burt af sjálfu 
sjer sem ríkisembætti. Fyrir slíkt frv. 
myndi jeg ekki áfellast hæstv. stjórn svo 
mjög, þótt jeg hins vegar væri því and- 
vigur. En hitt er óverjandi, á meðan 
kirkjan á annað borð er á vegum ríkis- 
ins, að ætla sjer að rýja hana svo og 
svifta hana öllu sjálfstæði. Jeg verð 
jafnvel að hallast að því, að skárra væri 
fyrir kirkjuna að ganga algerlega úr 
sambandi við ríkið en að vera undir 
vernd þess að nafninu til, en þola þó 
þá niðurlægingu að vera forstöðulaus 
í fjötrum ríkisins.

Jeg lít svo á, að í þessu frv. komi fram 
stakt ræktarleysi hæstv. stjórnar við 
kirkju og kristindóm. Einnig ber aðferð 
hæstv. stjórnar vitni um dæmafátt virð-

ingarlevsi fyrir íslenskum prestum og 
söfnuðum. Ekki virðist henni hafa svo 
mikið sem dottið i hug að leita álits 
prestastjettarinnar, guðfræðisdeildar 
háskólans eða safnaðanna úti um landið 
áður en hún samdi frv. En hvar er sjálf- 
sagt að skjóta löggjafaratriðum undir 
úrskurð og vilja presta og safnaða, ef 
ekki í slíku máli sem þessu? J?að hefði 
þó verið hægðarleikur að skjóta málinu 
undir úrskurð hjeraðsfundanna, þar 
sem hæði prestar og safnaðafulltrúar 
áttu kost á að ræða það. En því var 
ekki að heilsa hjer, að þeim væri sýnd 
slík virðing. Hæstv. stjórn hefir hara 
hugsað sjer að slengja frv. svona inn 
á þingið og sjá hverju fram færi. Sam- 
kvæmt sparnaðarskrafi hennar i fyrra 
mætti búast við, ,að hún gerði öll þessi 
sparnaðarfrumvörp að ,,kahinett“-spurs- 
máli. En mjer þykir nú reyndar eins 
líklegt, að hún láti sjer lynda, þótt þau 
verði öll feld. pað er eftir annari ráða- 
breytni liennar. (Forsrh. SE: Er nú 
háttv. þm. farið að langa enn á ný til 
að komast að?). Jeg er viss um, að ef 
þetta mál hefði verið lagt undir hjer- 
aðsfundi landsins, þá hefði ekki eitt 
einasta atkvæði orðið með því að af- 
nema biskupsembættið. Svo rótgróið er 
það orðið með þjóðinni. Og svo ant mun 
hinni andlegu stjett hjer á landi enn þá 
um virðingu sína, að hún vilji ekki láta 
taka af sjer höfuðið og lofa valdstjórn- 
inni að leika sjer með höfuðlausa þjóð- 
kirkju. Jeg segi höfuðlausa, því ekki er 
unt að sjá á þessu frv., að það sje mein- 
ingin að endurreisa biskupsembættið í 
neinni nýrri mynd. Enda væri þá ekki 
um neinn sparnað að ræða, en af sparn- 
aðarástæðum mun þó frv. fyrst og 
fremst eiga að vera komið fram.

Jcg skal svo verða við þeim tilmæl-
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um liæstv. stjórnar, að gefa henni skýr- 
ingu á orðum mínuin um umsjónar- 
mamiastörfin nýju. pað sein jeg átti J>á 
við, var þetta, að það væri heldur und- 
arlcgt, að á saina tíma og hæstv. stjórn 
vill, sökuni sparnaðar, afnema þennan 
eina umsjónarmann kirkjunnar, er hún 
að nauðsynjalausu að hrúga sanian 
legíó af umsjónarmönnum í búðarliol- 
um og vínkjöllurum, sem kosta rikis- 
sjóð mörg biskupslaun. par hefir hún 
efni á að ausa út, ekki tugum, heldur 
jafnvel hundruðum þúsunda úr ríkis- 
sjóði. pað virðist, samkvæmt skoðun 
liæstv. stjórnar, nauðsynlegt að hafa 
fjölda umsjónarmanna með kútum og 
kirnuni, ániuni og uxahöfðum hinna 
svo kölluðu spönsku vína, cn á hinu 
finst lienni riða niinna, að hafa hjer 
andlegan unisjónarniann íslensku þjóð- 
kirkjunnar. Að vísu var sú undanþága 
frá aðflutningshanninu, sem þingið 
samþykti í fvrra, ekki beint gerð í 
gróðaskyni, en hins vegar var þó ekk- 
ert á móti því, að gera ríkinu mat úr 
sölu vínanna, og það var að sjálfsögðu 
aldrei tilætlun þingsins, að sala spönsku 
vínanna yrði gerð að fjeþúfu fyrir vild- 
armenn stjórnarinnar. Heyrt hefi jeg, 
að rígefldur karlmaður sje hafður til 
þess bara að líma miða á flöskur og 
fái 2 kr. og 40 aura um klukkutímann 
fyrir. Sagt er líka, að einn umsjónar- 
maðurinn, sem af sumum er kallaður 
„yfirsmakkarinn“, fái á 7. þúsund 
krónur í kaup fyrir að smakka á vínun- 
um áður en þau eru seld.

Hjer við bætist svo enn, að þetta frv. 
gengur í berhögg við flest það, sem Al- 
þingi hefir hingað til gert i kirkju- og 
kristindómsmálum síðan það fjekk lög- 
gjafarvald. pví það verður ekki annað 
sagt en að Alþingi hafi verið fremur

hlynt kirkjumálunum og látið sjer ant 
um veg kirkjunnar. Einn vott þess tel 
jeg lögin, sem samþykt voru 1921 um 
biskupskosningu. I þeim er ákveðið, að 
klerkar landsins skuli ráða iniklu uni, 
liver kjörinn er til biskups. En hjer er 
óiieitanlega um spor að ræða í áttina 
iil að auka veg og sjálfstæði kirkjunn- 
ar. Ýmislegt má og benda á í safnaðar- 
löggjöfimii, sem horfir í sömu átt.

Mjer þvkir það næsta undarleg skoð- 
un hjá liæstv. stjórn að ætla, að and- 
legum iiiálum kirkjunnar sje betur 
borgið, þótt þeim sje af handahófi kast- 
ið í vígslubiskupana.

Öðru máli væri að gegna, ef stjórnin 
vildi stofna tvo hiskupsstóla hjer á landi 
með sama valdi og biskupinn nú hefir, 
t. d. í Skálholti og á Hólum. pað minti 
á hinn fyrra veg og vald þessa elsta 
embættis íslenska ríkisins, er biskup- 
arnir voru bæði andlegir og veraldlegir 
leiðtogar prestastjettarinnar.

En að vilja afnema þennan eina bisk- 
up, sem við höfum, nær ekki nokkurri 
átt. pótt jeg hefði aldrei í hempu komið, 
myndi jeg aldrei hafa ljeð atkvæði mitt 
til slíks fyrirtækis. Og að síðustu vil 
jeg skora á hæstv. forsrh. (SE), að upp- 
lýsa það, hvar í veröldinni hann getur 
bent á þjóðkirkju án biskups, og hvar 
hann veit þess dæmi, annarsstaðar en 
hjer, að stjórnir ríkjanna sjeu að seil- 
ast eftir þeim andlegu yfirráðum.

Atvinnumálaráðherra (KIJ): par sem 
þetta mál, sem hjer er um að ræða, 
heyrir ekki undir mig, þá skal jeg ekki 
þreyta háttv. deild með mörgum orðum, 
eftir þá löngu ræðu, sem háttv. þm. N,- 
ísf. (SSt) var nú að ljúka við, og sem 
sunium háttv. deildarmönnum mun 
sjálfsagt hafa þótt helst til orðmörg.
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Jeg verð að byrja með því að lysa 
yfir þvi, að mjer finst hálf-undarlegt, 
hvernig háttv. deildarmenn hafa tekið 
þessum sparnaðarfrv., sem stjórnin hef- 
ir nú komið fram með. I gærdag, þegar 
skarða skyldi sýslumenn landsins, þá 
stóðu hv. þm. upp, hver á fætur öðrum, 
og sögðu: Nei, ekki þessa, heldur 
Reykjavíkurembættismennina! Og í dag, 
þegar ræða er um einn embættismann- 
inn hjer í Reykjavik, gella menn enn 
við og segja: Nei, ekki þennan, heldur 
hina! Hvar eru þessir hinir, sem á að 
láta hverfa úr sögunni? Mundi ekki á- 
valt einhver stíga fram og gerast tals- 
maður þess embættis, sem afnema ætti 
og segja: Alt annað heldur, aðeins ekki 
þetta!

Jeg verð að segja það, að ef háttv. 
deild ætlar sjer að halda uppteknum 
hætti í þessu efni, þá er eins rjett að 
hætta strax öllu sparnaðarhjali.

pað hafa nú tveir háttv. þm. haldið 
því fram, hver á fætur öðrum, að ekki 
væri um neinn sparnað að ræða með 
þessum frv. stjórnarinnar, þar sem ekk- 
ert væri með þeim sparað í bili.

Hv. síðasti ræðumaður kom víða við, 
dvaldi lengi við biskupsljómann, en 
lagðist síðast við kútinn, og skal jeg 
ekki fylgja honum alla þá leið.

pað var þó sjerstaklega hv. þm. N.-lsf. 
(SSt), og að nokkru leyti háttv. 4. þm. 
Reykv. (MJ), sem knúðu mig til að 
standa upp, þótt þetta mál snerti mig 
ekki beinlínis. peir vildu halda því 
fram, að sparnaðurinn af þessu frum- 
varpi kæmi ekki fram fyrri en eftir 
nokkur ár, eins og þetta væri eins dæmi 
um sparnaðarfrv. stjórnarínnar. J?eir 
vita þó, að það getur ekki komið til 
mála að kasta mönnum, sem sitja i 
embættum, út á gaddinn. Embættis-

menn, sem verða að víkja úr embætti 
af þvi, að það er lagt niður, eiga að lög- 
um beimtingu á biðlaunum, þangað til 
þeir komast í annað embætti, eða þá 
eftirlaunum, meðan þeir lifa; svona er 
það altaf og svona var gert ráð fyrir i 
tillögum sparnaðarnefndar á síðasta 
þingi. pað er því gersamlega rangt hjá 
háttv. þm. N.-lsf. (SSt), að ætlast hafi 
verið til á þinginu í fyrr,a, að kasta em- 
bættismönnum út á gaddinn; slíkt kom 
ekki til mála. Grískudósentinn, sem þá 
var aðallega talað um, átti jafnvel að 
halda fullum launum.

pað er annars undarlegt, hvernig tek- 
ið hefir verið í þessi frv. stjórnarinnar, 
pegar fyrsta frumvarpið, um fækkun 
sýslumanna, kcm til umræðu, þá var 
viðkvæðið: Nei, það á ekki að byrja á 
sveitaembættunum, þið eigið að brytja 
niður óþörfu embættin í Reykjavík. En 
svo, þegar kemur að þeim, þá hljómar 
alstaðar: Nei, það má ekki leggja nið- 
ur þetta embætti. Einhversstaðar og ein- 
hverntíma verður þó að byrja, ef mönn- 
um er í raun og veru ant um sparnað 
og alt tal um hann er annað en tóm 
oið.

Alt skraf hátty. þm. (SSt) um, að 
engar raddir hafi heyrst fyr um afnám 
biskupsembættisins, er ástæðulaust, og 
verður því hvorki sagt nje sannað, að 
þær hafi eigi þjóðarviljann að baki sjer. 
pví að fyrir 40 árum koin inn á Alþingi 
tillaga um afnám biskupsembættisins, 
en var þá feld hjer í deildinni með 40:9 
atkv., eða eins atkv. meiri hluta. Og sat 
þó á þeim árum skörungur mikill i 
biskupsembætti, að sögn hv. 4. þm. 
Reykv. (MJ).

pað var annars eitt atriði sjerstaklega 
í ræðu háttv. þm. (SSt), sem jeg verð 
að fara dálítið inn á og mótmæla. Hann
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sagði, að stjórnin væri að feta í fótspor 
erlends valds í því að niða niður vald 
biskups, og að biskupsemhættið væri og 
hefði ætíð verið þjóðlegasta embætti 
Iandsins. Jeg verð að mótmæla’ þessu 
hvoiutveggju. Jþað er ekki sögulega 
rjett. Útlenda valdið reyndi til að leggja 
alt undir sig, sem innlent var, það lagð- 
ist engu síður á verslega valdið, og bisk- 
uparnir sumir hjálpuðu þar dyggilega. 
pá mótmæli jeg þvi einnig, að biskupa- 
vaklið hafi ætíð komið fram sem þjóð- 
legasta innlenda valdið, og biskupsem- 
bættið þjóðlegasta embættið hjer á 
landi. Var það kannske þjóðlegt á dög-

] um þeirra biskupa, sem ekki hugsuðu
i um annað en að kúga og fjefletta al-
j menning? Jeg vil spvrja hv. þm. N.-ísf.
j (SSt) hvort mikill helgiljómi standi af
i Jóni Gerrekssvni og Ólafi Rögnvalds-

syni, og hvort margar helgar endur- 
minningar sjeu bundnar við nöfn 
þeirra? (SSt: Hverjir sendu þá?) pað 
gerði útlenda valdið. peir voru verkfæri 
þess. En jeg skil vel, að hv. þm. N.-ísf. 
(SSt) þvki sárt, ef biskupsembættið 
verður lagt niður, af því að hann hefir 
verið þjónandi prestur full 40 ár, og vor- 
kenni honum því, að honum falli þetta
þungt.

Háttvirtir ræðumenn (SSt og MJ) 
hafa gert mikið úr andlegu forræði bisk- 
ups, og það er satt, hannáaðhafa 
þ a ð. En jeg segi ekki meira.

pað má koma því fyrir með konungs- 
úrskurði, hvernig embættinu skuli skift, 

j og má vel vera, að meira beri að leggja
5 til vígslubiskupanna en gert er ráð fyrir
i í frv. Vil jeg svo ekki orðlengja þetta
j meira, en vænti þess, að þingmenn ræði
j málið með rökum, en eigi með tilfinn-
j ingahjali.

Forsætisráðherra (SE); pó að ræða 
háttv. þm. N.-ísf. (SSt) væri löng, get 
jeg svarað henni í fáum orðum. Hæstv. 
atvrh. (KIJ) hefir svarað honum að þvi 
er snertir sparnaðartillögurnar á síðasta 
þingi. pað var sýnt fram á það þá, að 
þegar tekið er tillit til eftirlauna þeirra, 
sem hv. þm. N.-ísf. (SSt) ætlaði grísku- 
dósentinum, og til kenslu þeirrar, sem 
á annan hátt hefði orðið að útvega bá- 
skólanum, þá hefði orðið, fjárhagslega 
sjeð, tap á því að leggja embættið niður. 
Háttv. þm. (SSt) vantar alt fjárhags- 
legt vfirlit, ef hann hyggur að hækka 
megi gengi íslenskrar krónu nú með 
því, sem beinlínis sparast við niðurlagn- 
ingu embætta. pað er hjegómi að halda 
slíkt.

Á hinn bóginn er það líka mjög mikill 
misskilningur, ef Alþingi gerir nú ráð- 
stafanir til að sníða íslensku þjóðinni 
f járhagslegan stakk við hennar hæfi fyr- 
ir framtíðina, að álíta, að það hafi ekki 
gildi nú. pað væri öðru nær. Ef útlendir 
fjármálamenn sæju merki þess, hefði 
það.mjög svo mikla þýðingu um að auka 
álit vort út á við.

En sannleikurinn er sá, að háttv. þm. 
(SSl) befir á sjer yfirskin sparseminn- 
ar, en afneitar hennar krafti. pegar 
stjórnin hefir komið fram með frum- 
vörp til sparnaðar, flýr hann undan 
sparnaðinum og vill ekkert af honuni 
vita.

Og undirbúningnum er ekki hægt að 
kenna hjer um, því jeg hygg, að hver, 
sem les sýslumannafrumvörpin, verði að 
játa, að þau sjeu mjög vel undirbúin.

Háttv. þm. (SSt) var mjög langorður 
og var stundum mjög örðugt að finna 
rauða þráðinn í ræðunni, en hann þurfti 
alls ekki að hafa fvrir því að slá alt of 
mikið á strenginn um hina fornu frægð
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biskupanna, því jeg mintist sjálfur á 
hana og viðurkendi hana í alla staði.

Jeg verð að játa, að nijer varð flök- 
urt, þegar háttv. þm. (SSt) var að tala 
um, að stjórnin fetaði í fótspor erlenda 
valdsins. Háttv. þm. ætti sem minst að 
ræða um sjálfstæðismál þjóðarinnár, og 
ef hann hefði ráðið, væru þau ekki nú 
i því horfi, sem þau eru. Hann hefir 
brugðist stundum svo illa, þegar mest 
lá.á í þeim máluni, svo sem í fánamál- 
inu, og í seinni tíð vill hann eiginlega 
kenna sjálfstæði þjóðarinnar um öll mis- 
tök, sem verða.

í tilefni af ræðu hv. þm. (SSt) vil jeg 
JF spvrja, hvort hann trúi því sjálfur, að 

hann geti fengið nokkra með sjer til 
þess að auka veraldlegt vald biskups.
pjóðin er vissulega mótfallin því.

Vígslubiskupinn í Skálholtsbiskups- 
dæmi á að vera andlegur forstöðumað- 
ur kirkjunnar ogstjórna synodus, samkv. 
fyrirligjandi frv. pað eru ekki launin, 
sem skapa köllunina, hún kemur og 
verður að koma innan frá, og biskup, án 
köllunar, er enginn biskup.

Engum mundi blæða í augum, þó 
manni eins og núverandi vígslubiskupi 
í Skálholtsbiskupsdæmi væri fengið í 
hendur forræði kirkjunnar. paðermarg- 
búið að sanna, að veraldlega valdið eyk- 
ur ekki veg embættisins.

Háttv. þm. (SSt) hefir áður verið 
fylgjandi aðskilnaði ríkis og kirkju. 
Hvar er hiskupsembættið þá komið? 
(SSt: pað er ekki víst, að það hvrfi). 
pað á ekki að hverfa eftir þessu frv. 
En ríkið launar hann ekki sjerstaklega.

pá vjek háttv. þm. að öðru atriði, 
sem sje, að stjórnin hafi stofnað ýms 
ný og óþörf embætti, þar á meðal t. d. 
í sambandi við vínsölu ríkisins. Jeg 
neita því, að stjórnin hafi stofnað þar

til embætta. pingið samþykti lög um 
lyfjasölustjórann, og honum hefir verið 
falin forstaða vínverslunarinnar. Hann 
er nú raunar aðeins ráðinn til 3 ára, cg 
1 ár af þeim tíma er nú liðið, en engir 
aðrir í vínversluninni hjer í Reykjavík 
hafa fengið neinn samning, og má því 
segja þeim upp livenær sem er.

pað er undarlegt að hevra háttv. þm. 
(SSt) tala þannig, að ríkið hafi tapað 
á versluninni. Má þó benda á, að það 
hefir grætt á fjórða hundrað þús. krón- 
ur á tollinum einum. Vínsalan hefir fáa 
menn í þjónustu sinni; 4 menn á skrif- 
stofunni og 4 á „lager“. Mótmæli jeg 
því sem hreinum ósannindum, að stjórn- 
in liafi stofnað ný eða óþörf embætti. 
pað er aðeins sprottið af tilhneigingu 
hv. þm. (SSt) til að gera hvell; annars 
mundi hann ekki tala með svo miklu 
orðagjálfri um þessi efni, og lítilsvirða 
sparnaðarfrumvörp stjórnarinnar, ef 
honuni stæði eigi á sama um allan 
sparnað. Menn eru orðnir svo vanir 
stórvrðuin af hálfu hv. þm. (SSt), að 
menn kippa sjer ekki upp við þau. pví 
hitt er alkunna, að hann brestur alt vit 
á fjármálum og skortir skilning á lög- 
niálum sp,arnaðarins. (SSt: Hvað verð- 
ur sparnaðurinn mikill?). Jeg geri ráð 
fvrir að þm. hafi lesið frumvörpin, og 
þar fær hann svarið.

Magnús Jónsson: Jeg hafði hugsað 
mjer að svara hæstv. forsrh. nokkrum 
orðum, en sleppi því að mestu, þó helst 
þessari nýju ástæðu, sem kom fram hjá 
lionum síðast, er hann álítur, að gengi 
íslens.krar krónu muni hækka, ef þau 
embætti, sem stjórnin hefir lagt til að 
fella niður, og þar á meðal biskupsem- 
bættið, verði lögð niður. (Forsrh. SE:
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Útúrsnúningur hjá guðsmanninum). 
Nei. (Forsrh. SE: petta hafa þeir til, 
kirkjunnar menn!). Já, það, að skilja og 
hevra rjett. (Forsrh. SE: Skal verða 
svarað).

Hæstv. forsrh. (SE) mintist á há- 
skólann, sem væri nýstofnaður, og 
hvcrt ætti þá að höggva skarð í hann, 
og sk,al það játað, að slikt væri miklu 
nær heldur en að afnema biskupsem- 
hættið á meðan þjóðkirkjan stendur.

það hefir verið sagt, að kröfur nú- 
tímans heimtuðu ekki neitt biskupsem- 
bætti. En hvaða kröfur voru það áður, 
sem ekki eru nú, sem heimtuðu þetta?

Jeg sje í rauninni ekki eftir verald- 
legu valdi biskupanna, þó það hafi 
reyndar oftast verið biskupsvaldið, sem 
hest og mest stóð á móti yfirgangi er- 
lenda valdsins hjer, því það er aðallega 
andlega valdið, sem biskupinn hefir og 
á að hafa. (Forsrh. SE: Er það vald til 
þess að hafa eftirlit með andatrúnni?). 
það er heldur ekki rjett, að hiskupinn 
sje nú að eins skrifstofumaður, og það 
er vissulega mikill misskilningur á til- 
gangi og eðli emhættisins, ef menn 
halda, að meginstarf þess sje i því fólg- 
ið að fletta embættisbókum eða hlusta 
eftir þvi, hvort einhversstaðar sje ef til 
vill eitthvað sagt, sem einhver kallaði 
villukenningu. Hins vegar er það vit- 
anlegt, að einhver skrifstofustörf þarf 
biskupinn óhjákvæmilega að hafa sjálf- 
ur hjá sjer, og sömuleiðis þarf stjórn- 
arráðið altaf að hafa einhvern sjerfróð- 
an ráðunaut um kirkjumál líka, þó bisk- 
upsembættið yrði afnumið, svo að sparn- 
aðurinn eða breytingin til bóta yrði 
sáralítil, hvort sem litið er á skrifstofu- 
hlið málsins, eins og hæstv. forsrh. (SE) 
gerði, eða hina. Og þær leiðbeiningar 
og upplýsingar, sem stjórnin óhjá-

kvæmilega þarf að fá um kirkjumál, 
getur hún alls ekki fengið eins vel nje 
eins fljótt, ef dreifa á söfnun þeirra á 
alla prófasta landsins. Með því móti 
kemur þetta ,að miklu minna liði fvrir 
miðstöð kirkjumálastjórnarinnar en 
með þvi skipulagi, sem nú er, að þessu 
sje öllu safnað saman í hendur biskups- 
ins, sem þar að auki er því öllu per- 
sónulega kunnugur af vfirreiðum sín- 
um. En vísitasíurnar, sem stjórnin ætl- 
ar að ónýta, má einmitt allra síst leg'gja 
niður.

Hæstv. forsrh. (SE) hefir allmikið 
talað um rjetta lærdóma og eins og ver- 
ið að dylgja um það, að eitthvað meira 
en lítið mundi þar vera að þjóðkirkj- 
unni og biskupsvaldinu nú. Er það 
hvorutveggja, að hjer er ekki rjettur 
staður fyrir slikar umræður, og svo 
það, eins og' jeg hefi áður bent á, alls 
ekkert að^latriði í meðferð biskupsem- 
bættisins, að biskup sitji stöðugt með 
einhverjar „confessiones“ fyrir framan 
sig og beri þær saman við alt og alla, 
þó ef til vill megi teygja einhvern slík- 
an skilning út úr afgömlum erindis- 
brjefum. Nei, það er miklu meira um 
hitt vert, að prestar geti talað við bisk- 
upinn alment um áhugamál sín í kirkju 
og kristindómi, miklu meira komið 
undir slíkri andlegri forustu og leið- 
heiningum heldur en því, sem hæstv. 
ráðherra (SE) er altaf að dylgja um.

pá talaði hæstv. ráðherra (SE) mik- 
ið um það, að allur ljómi væri horfinn 
af hiskupsembættinu. Ja — yfir hvaða 
embættum er eiginlega þessi „gloría“, 
sem hann er að tala um Eða hvar er 
t. d. ljóminn af ráðherrunum? Sann- 
leikurinn er sá, að hugsunarháttur 
manna alment hefir breytst nokkuð í 
þessu sambandi, þannig, að menn líta
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nú yfirleitt nokkuð öðruni augum á ein- 
bættismenn og embætti en áður. Með 
því er þó ekki sagt, að virðingin fyr- 
ir þeim í sjálfu sjer fari þverrandi. Um 
biskupsembættið má að minsta kosti 
segja það, að af vísitasíuferðunum er 
það nokkurn veginn augljóst, að ekk- 
ert embætti mun hjer njóta meiri virð- 
ingar en þ,að.

Um undirbúning málsins hefi jeg 
ekki sagt annað en það, að mjer þætti 
óviðkunnanlegt, að málið skyldi ekki 
hafa verið borið undir biskup sjálfan 
til umsagnar; hann ætti þó að vera 
þessum hnútum kunnugastur.

Ann,ars er það ánægjuleg stefnubreyt- 
ing, sem virðist vera komin fram hjá 
hæstv. stjórn nú við umræðurnar, sem 
sje sú, að hún ætlist til þess í raun og 
veru að fjölga biskupsembættunum og 
hafa þau tvö, enda væri ekki nema gott, 
að hinir fornu biskupsstólar yrðu báð- 
ir endurreistir. En þó stjórnin meini 
þetta ef til vill ekki mjög alvarlega nú, 
má þó áreiðanlega gera ráð fyrir því, að 
með tímanum yrði sú niðurstaðan, ef 
þetta eina biskupsembætti yrði afnum- 
ið nú, að upp mundu rísa önnur tvö í 
staðinn. Og þessi embætti vrðu ekki eins 
og vígslubiskupsembættin nú, heldur 
fullkomin biskupsembætti. 1 þessu sam- 
bandi vil jeg nota tækifærið til þess að 
leiðrjetta misskilning hæstv. forsrh. 
(SE) á ummælum mínum um þessi 
embætti og inismun þeirra. Eins og jeg 
tók revndar fram áður, er munur þeirra 
einkum fólginn í þvi, að vígslubiskups- 
embættunum fylgir engin andleg for- 
usta, og er ekki til þess ætlast. Með því 
er auðvitað ekki sagt, eins og hæstv. 
ráðh. (SE) þóttist halda, að verið sje 
að gera lítið úr vígslubiskupsembætt- 
unum, og þaðan af síður, að jeg hafi

Alþt. 1923, C. (35. löggjafarþing).

verið að vantreysta eða varpa rýrð á 
mennina, sem skipa þau. pað er öðru 
nær, og það, sem hæstv. ráðh. (SE) 
sagði um Valdimar Briem í þessu sam- 
bandi, er auðvitað alt saman rjett. En 
það kemur málinu bara ekkert við.

Loks skal jeg svo enn þá einu sinni 
minnast nokkrum orðum á sparnaðinn, 
sem af þessu á að verða. Ef það er nú 
rjett, sem stjórnin heldur nú fram, að 
vígslubiskuparnir eigi, sem andlegir for- 
ustumenn kirkjunnar, að koma alveg 
í stað biskupsins nú, er það bersýnilegt, 
að annaðhvort þurfa þeir að sitja á ein- 
hverjum slíkum stöðum, þar sem er 
menningarleg miðstöð, bæði innanlands 
og fyrir aðstreymi þeirra erlendu áhrifa, 
sem þeim eru nauðsynleg til þess að geta 
fylgst með í málum kirkjunnar, eða þá 
að þeir þurfa, ef þetta er ekki álitið 
nauðsynlegt, að fá allmikinn ferðakostn- 
að til ýmsra slíkra ferðalaga um um- 
dæmi sitt, ef þeir sitja ekki i nánd við 
einhverja slíka miðstöð, en eiga heima 
einhversstaðar út úr. En þá getur nú 
sparnaðurinn farið að minka, ef þann- 
ig á að greiða tveimur biskupum ýms 
slík aukagjöld árlega, eins og óumflýj- 
anlegt verður.

Að endingu vil jeg minnast dálítið á 
ræðu hæstv. atvrh. (KIJ). Hann vitn- 
aði mikið i sögu þessa máls hjer á þingi 
og þær raddir, sem áður hefðu komið 
hjer frarn og æskt afnáms biskupsem- 
bættisins. En saga þessa máls á þingi 
sýnir einmitt ekki síður, hvemig þing- 
ið hefir hrundið af sjer þessum fáu og 
lágrödduðu óskum, og er því í raun og 
veru sönnun i þveröfuga átt við það, 
sem hæstv. ráðherra (KIJ) vildi vera 
láta. Alveg eins er með biskupana, sem 
hann nefndi. pað sannar ekkert um gildi 
biskuparaðanna, eða áhrif embættisins

♦ 51



803 Lagafrumvörp ekki útrædd. 
Biskupsembættið.

804

yfirleitt, þó hægt sje að benda á Jón 
Gerreksson eða Ólaf Rögnvaldsson, sem 
misbeitt hafi valdi sínu.

Sami hæstv. ráðh. (KIJ) var einnig 
að dylgja eitthvað með það, að andlega 
forustan, sem talað hefir verið um, 
væri eitthvað lítils virði hjá núverandi 
biskupi. Hann gerði ekki nánari grein 
fyrir þessu, enda getur alt af verið, eins 
og eðlilegt er, skoðanamunur um slík 
mál, en sennilega má þó skrifa þessi 
orð á sama reikninginn og ummæli 
blaðs eins hjer í bænum, sem hæstv. 
ráðherra er nákoinið, og nú á síðkastið 
hefir verið að siást dálítið upp á bisk- 
upinn. En að vera með slíkar dylgjur 
úr ráðherrastóli álít jeg allsendis ósæmi- 
legt. paðan ætti að mega vænta hreinna 
orða, með eða móti, en ekki neins, sem 
gefið er í skyn, án þess að vilja standa 
við það.

Forsætisráðherra (SE): Jeg skal ekki 
lengja umr. En jeg get ekki neitað því, 
að mjer virtist hv. 4. þm. Reykv. (MJ) 
fara nokkuð veraldlega með sum orð 
mín. Aðeins nokkur atriði skal jeg 
nefna. par sem hann talaði um það, að 
stjórnarráðinu væri nauðsyn á kirkju- 
legum ráðunaut, skal jeg minna hann 
á það, að svipuð embætti og biskups- 
embættið, og þó þýðingarmeiri, hafa 
fyrir nokkru verið afnumin hjer, þar 
sem voru amtmannsembættin. Og það 
hefir ekki á því borið, að það yrði að 
neinu meini, þó sýslumennirnir standi 
nú beint undir stjórnarráðinu, að sínu 
leyti eins og prófastarnir mundu gera, 
ef biskupsembættið væri lagt niður. 
Annað atriði vildi jeg einnig leiðrjetta, 
það, sem sje, að vígslubiskuparnir gætu 
ekki eins verið andlegir forustumenn, 
þó þeir ættu heima í sveit. Skyldi nú

sálin ekki lengur hafa nein skilyrði til 
að stækka annarsstaðar en í höfuðstaðn- 
uin? priðja atriðið, sem hann talaði 
um og jeg vil víkja stuttlega að, er um 
eftirlitið með kenningum, sem hann 
vildi gera lítið úr. En það er ekki til 
neins að neita því, að þetta er all-mik- 
ilsvert atriði, sjeð með augum þjóð- 
kirkjunnar, einkum þegar ýmsar há- 
værar raddir fullvrða það eins og nú 
er, að uppi sjeu ýmsar kenningar inn- 
an kirkjunnar, sem ekki eigi þar heima. 
En ætli þessar kenningar verði sterk- 
ari, þó vígsluhiskupinn yrði oddviti 
kirkjunnar? Og hvað gerir sjálfur bisk- 
upinn við þessar kenningar?

Yfirleitt virðist mjer, þegar jeg lít í 
huganum yfir röksemdir hv. andmæl- 
enda frv., að þær sjeu mjög veigalitl- 
ar. pegar jeg leita að kjarnanum í 
þeim, þá finn jeg engan kjarna. peir 
geta ekki og hafa ekki reynt að mót- 
niæla því, að sá litli skuggi, sem eftir 
er af veraldlegu valdi biskupanna, mætti 
hverfa, og þeir geta ekki neitað því, að 
þau eru þrjú biskupsembættin í land- 
inu og aðeins eitt þeirra á að afnema, 
en halda hinum tveimur. Öll rök hníga 
því á sveif stjórnarinnar, en engin á 
móti.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 19 : 6 

atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já: PO, StSt, SvÓ, porlG, porlJ, 

porstJ, pórJ, BH, GunnS, HK, 
JngB, JakM, JAJ, JB, JS, LH, MG, 
MK, BSv.

nei: MP, SSt, BJ, Ep, Jp, MJ.
prír þm. (EE, ÓP, Pp) fjarstaddir.

Frv. vísað til allsherjarnefndar með
14 : 2 atkv.
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Nefndaráliti meiri hl. allshn. um 
málið, á þskj. 206, var útbýtt 24. mars 
og nál. minni hl. á þskj. 302, 9. apríl, 
en frv. var ekki á dagskrá tekið fram- 
ar og varð

ekki útrætt

6. Landlæknisembættið-

Á. 1. fundi í Sþ., mánudaginn 19. 
febr., var útbýtt frá Nd.:

Frumvarpi til laga um afnám land- 
læknisembættisins og stofnun heil- 
brigðisráðs (stjfrv., A. 16).

A 5. og 6. fundi í Nd„ dagana 24. og 
26. febr., var frv. tekið til 1. u m r.

Forseti tók málið af dagskrá.

Á 7. fundi í Nd„ þriðjudaginn 27. 
febr„ var frv. enn tekið til 1. u m r.

Forsætisráðherra (SE): pótt frv. 
þetta sje framborið til sparnaðar, þá er 
þó tilgangurinn framar öllu sá, að 
koma með þvi betra skipulagi á heil- 
brigðismál landsins. Skal jeg strax játa 
það, að vera má að áætlanirnar um 
sparnaðinn sjeu nokkru hærri en búast 
má við að raun verði á; er t. d. ekkert tal- 
að um, hvernig fara skuli með kenslu 
þá, sem landlæknir hefir við yfirsetu- 
kvennaskólann, en svo sýnist, sem 
skylda megi prófessorana til að taka 
það að sjer án sjerstakrar borgunar.

En jeg vil strax snúa mjer að kjarna 
málsins, og hann er sá, að ef sóttir eða 
aðra slíka vágesti ber að höndum, þá 
er tryggingin meiri fyrir viturlegum at-

höfnum, ef stjórn þeirra mála er í 
höndum fleiri manna en eins. Má minna 
á, að mjög orkaði tvímælis, hvort heppi- 
legar hefðu verið ráðstafanir landlækn- 
is, síðast, er innflúensan geisaði.

Stjórnin verður algerlega að fara eft- 
ir ráðum landlæknis, en öruggara ætti 
að vera að hafa leiðbeiningar tveggja há- 
skólaprófessora og hjeraðslæknis við að 
slyðjast, heldur en tillögur eins manns, 
sem oft og einatt kann að vera valinn í 
starfann af öðrum ástæðum en þeim, 
hve góður læknir hann er. Jeg get 
ímyndað mjer, að það verði margt, sem 
stjórnin skýtur til ráðsins,ogvelmávera, 
að það verði unt fvrir prófessorinn, sem 
er formaður, að gegna fullum kenslu- 
störfum. En þess má þó geta, að all- 
miklu hefir verið ljett af landlækni nú 
upp á síðkastið. Eftirlit með apótekum 
er t. d. nú hjá sjerstökum manni. Heil- 
brigðisskýrslur þarf hann nú að gera, 
en mikið starf getur það varla verið, því 
nýlega samdi prófessor Guðm. Hannes- 
son heilbrigðisskýrslur fyrir 10 ár; 
hafði hann þó kenslustörf sín öll með 
landlæknisembættinu og var auk þess 
ekki landlæknir lengur en 13 mánuði.

Skal jeg svo ekki mæla meira með 
frv. að sinni, en óska, að því verði vís- 
að til allshn. að loknum umræðum.

Magnús Guðmundsson: Jeg sje það, 
að i athugasemdum við frv. er ekki gert 
ráð fyrir, að embættið verði lagt niður 
fyr en það losnar næst, en i frv. sjálfu 
er sagt, að það skuli þegar lagt niður. 
Er þvi hjer um mótsögn að ræða, sem 
ráða verður bót á, því ella yrði annað- 
hvort að brjóta 1. gr. eða fara í bága 
við athugasemdimar.

Er og sami ágallinn á um ýms önnur 
frv„ og er því full ástæða til að vekja
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eftirtekt á þessari ónákvæmni. Er ekki 
trygt, nema tekið sje fram í frv. sjálfu, 
að embættið skuli ekki lagt niður fyr 
en hlutaðeigandi fer úr því, nema ef 
ætlunin er sú, að maðurinn fari strax 
úr embættinu með eftirlaunum. Er sú 
leið heimil og lögmæt.

Forsætisráðherra (SE): Ef þörf þyk- 
ir, má gera breytingartillögu við texta 
frv., svo glögt sjáist, að hlutaðeigandi 
skuli sitja í embættinu meðan við 
nýtur.

Magnús Pjetursson: Hjer er komið 
fram eitt frv., sem auglýsir sig sem 
sparnaðarfrumvarp, en raunar tók nú 
hæstv. forsrh. það aftur, sem slíkt, í 
byrjun ræðu sinnar.

Er satt að segja ekki bætandi á 
áhyggjur stjórnarinnar út af meðferð- 
inni á óskabörnum hennar. En þótt 
fyrri krógarnir sjeu all-óefnilegir, þá 
kastar fyrst tólfunum við fæðing þessa, 
og það svo, að ekki dugar að láta slíkt 
mótmælalaust. Sem kunnugt er, er ekki 
lengra síðan en 1919, að frv. var horið 
fram í þá átt, að breyta yfirstjóm heil- 
brigðismálanna og láta hana i hendur 
heilbrigðisráðs, en frv. það var fclt, og 
mætti ætla, að ekki hefðu orðið miklar 
breytingar siðan, sem gerðu breytingar 
nauðsynlegri nú en þá var.

En ástæða er til að bera þetta frv. 
saman við frv. frá 1919, svo að munur- 
inn sjáist.

Frv. 1919 var borið fram eftir tillögu 
landlæknis og læknadeildar háskólans. 
Hafði læknadeildin kosið þriggja manna 
nefnd til að athuga málið og auk þess 
rætt það vandlega á fundum sínum; 
síðan ljet hún stjórninni í tje tillögur 
sínar og fylgdi hún þeim i öllu.

Aðalástæðan til breytingarinnar var 
sú, að frv. taldi það o f æ 11 u n einum 
manni að hafa embættið á hendi. Vil 
jeg, svo hv. deildarmenn sjái, að hjer 
er í’jett með farið, lesa upp kafla úr 
till. læknadeildarinnar:

„Deildin leggur til, að stjórn heil- 
brigðismála sje brevtt þannig, að i 
stað landlæknis komi 3 manna heil- 
brigðisráð, með 2 varamönnum. For- 
maður þess sje fastur embættismað- 
ur, sem ekki gegnir öðrum opinber- 
um störfum eða lækningum, enda sje 
svo launaður, að hann neyðist ekki til 
þess. Konungur skipi formann, en 
stjórnarráðið hina 4, að fengnum til- 
lögunr frá læknadeild háskólaris.“
Er hjer skýlaust tekið fram, að em-

bættið sje ofvaxið einunr nranni, og að 
ekki geti komið til mála, að maðurinn 
gegni öðrum störfum, heldur þurfi hann 
að helga því starfi alla krafta sína. En 
frv. þetta var ekki samþykt. Hafði 
læknafundur lagst í móti því, og talið, 
að emhættið væri ekki ofraun einunr 
nranni, ef engin önnur störf hefði, en 
það var ótvírætt álit læknafundarins, 
og læknadeildar háskólans, að land- 
læknisembættið væri ekki til þess að 
hafa það í hjáverkum.

En nú þýtur nokkuð á aðra leið í 
skjánum í frv. þessu. Ef lesnar eru 
ástæður frv. með athygli, þá sjest, að 
landlæknisembættið er talið óþarft, og 
engin vandkvæði þykja á því að skifta 
störfum landlæknis niður á hina og 
þessa. Mætti undarlegt vera, ef sömu 
aðiljar stæðu bak við þetta frv. sem hið 
fvrra, og mun svo ekki vera, að hæstv. 
forsrh. (SE) þó undanteknum, senr líka 
var í stjórn 1919, og nú má teljast aðal- 
flutningsmaður frv. Er einkennilegt, að 
skoðanir lrans skuli nú vera þveröfugar
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við það, scni þæi- þá voru, og hlýtur 
eitthvað nýtt að hafa konxið fvrir, sem 
breytt hefir skoðun hans. pví varla get 
jeg trúað hviksögum þeim, sein uni bæ- 
inn hafa gengið, um það, að frv. hafi 
ekki fæðst í stjórnarráðinu, lieldur í ein- 
hverri útungunarstofnun stjórnarfrv. 
utan stjórnarráðsins.

En þá vildi jeg leyfa mjer að vikja 
lítið eitt nánar að frv., þó jeg hirði ekki 
að gera það nákvæmlega nú. Má fyrst 
geta þess, að mjög ónákvæmlega eru 
talin upp störf landlæknis í frv. Er það 
líklega af gáleysi, en ekki öðru verra. 
Er t. d. ekkert getið um öll þau störf, 
sem landlæknir verður að hafa við fram- 
kvæmd berklavarnalaganna nýju.

En aðalatriðið er þó það, að alveg er 
gengið fram hjá þvi, að landlæknir á 
að vera og hefir æ verið forustumaður 
heilbrigðismálanna, en ekki eingöngu 
skrifstofumaður. Hafa nú verið 8 land- 
læknar hjer, og allir verið hinir nýt- 
ustu menn og átt frumkvæðið að flestu 
því, sem til bóta hefir verið í heilbrigðis- 
löggjöf landsins; á þetta ekki hv,að síst 
við um þann mann, sem nú skipar þetta 
sæti. Má óhætt segja, að hann hefir 
verið þeirra atkvæðamestur um þá hluti 
alla, enda má svo segja, að hann hafi 
um 20 ára skeið átt frumkvæðið að öll- 
um brevtingum og endurbótum á heil- 
brigðislöggjöf þjóðarinnar, og nærfelt 
öll sú löggjöf sje hans verk. Er auðsætt, 
að ef heilbrigðisráð yrði stofnað, þá 
mundi það aðeins verða vikapiltur 
stjórnarráðsins en engin frumkvæði 
mundi það eiga að heilbrigðislöggjöfinni 
eða endurbótum á þvi sviði.

Jeg þarf ekki að tala mikið um sparn- 
aðinn í sambandi við þetta mál. Hæstv. 
forsrh. (SE) gerði ekki mikið úr hon- 
um; enda hlýtur þetta að verða dýrara

en með því fyrirkomulagi, sem nú er. 
Jeg gæti skilið það, ef hæstv. forsrh. 
vildi taka upp, eða beina til væntanlegr- 
ar nefndar að tak,a upp frumvarpið frá 
1919. En ef hún gerði það, hlyti það að 
vera af því, að starfið væri svo um- 
fangsmikið, að ekki yrði komist hjá að 
skifta því.

Heilbrigðisráðið gæti ekki komist af 
án þess daglega að hafa læknisfróðan 
ráðunaut. Jeg liefi kynst þvi, sjerstak- 
lega nú, síðan jcg fluttist til Reykjavík- 
ur, að stjórnarráðið getur ekki komið 
þar í stað landlæknis eða sjerfræðinga, 
og verður því að hafa læknisfróðan 
mann til aðstoðar. Enda verður ekki hjá 
því komist, að stofná slíkt embætti, og 
hefir heyrst, að slíkt hafi þegar komið 
til orða. Viðvíkjandi því, sem hæstv. 
forsrh. (SE) talaði um, að skifta ábyrgð- 
inni, sem á landlækni hvílir, milli fleiri 
manna, þá er jeg algerlega mótfallinn 
því. Jeg minnist þess, að á þingi 1919 
talaði einn þingmaður á móti heilbrigð- 
isráðinu, einmitt vegna þess, að það 
dreifði ábyrgðinni, og get jeg skrifað 
undir hvert orð af þvi, sem þar var sagt, 
og vísa til þess.

pað er rjett fram tekið hjá hæstv. 
forsrh. (SE), að ljett hefir verið störf- 
um á landlækni síðustu árin, tekin burtu 
störf, sem eigi komu landlæknisembætt- 
inu beint við, og þett,a á og verður að 
gerast. En þetta frumv. stjórnarinnar 
fer í bága við allar stefnur og skoðanir, 
fram komnai í þessu máli á síðustu 
áruni. Sje þess þörf, vegna sparnaðar- 
ins, að búa svo um heilbrigðisráðið og 
•skipa þannig heilbrigðismálunum, að 
engar framkvæmdir verði mögulegar, 
þá er það dauðadómur á öllum fram- 
förum í þeim efnum.

Jeg vil spyrja stjórnina, hvort kraft-
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ar sjeu í stjórnarráðinu til þess að taka 
við skrifstofustörfum landlæknis. Ef á 
að leggja undir stjórnarráðið slík störf, 
án þess að bæta við mönnum með sjer- 
þekkingu, þá vil jeg benda á, að tekin 
sjeu heldur þau embætti, sem ekki þarf 
mikla sjerþekkingu til að inna af hendi. 
Mætti þar nefna t. d. póstmeistara- og 
landssímastjóraembættin. Væri að lík- 
indum ekki síður ástæða til að leggja 
þetta undir stjórnarráðið, úr því starfs- 
menn stjórnarráðsins hafa svo lítið að 
gera, að þeir geta bætt við sig að ósekju 
heilum skrifstofum.

Vænti jeg þess nú, eftir orðum hæstv. 
forsrh. (SE), að hann taki þetta frum- 
varp aftur, eða fari þess á leit við nefnd- 
ina, að breyta því í það horf, sem það 
var í 1919. En reyni ekki til að höggva 
nein skörð i framtíðarhugsjónir heil- 
brigðisfrömuða þjóðarinnar.

Forsætisráðherra (SE): Háltv. þm. 
Str. (MP) byrjaði á að tala um óska- 
börn stjórnarinnar, en svo nefndi hann 
embætta-fækkunarfrumvörp stjórnar- 
innar. pau eru nú sum komin til nefnd- 
ar, þrátt fyrir mótmæli tveggja prest- 
vígðra manna hjer í deildinni, er reynd- 
ust með öllu gagnslaus.

Hjer er nú komið með nýtt frv. um 
nýtt emhætti, sem niður á að leggjast. 
þá stendur upp þeirrar stjettar maður, 
sem frv. þetta fjallar um, sem lífvörður 
hennar, til andmæla frumvarpinu; og 
svona mun taka við hvaí>af öðru, hver 
stjett, sem í hlut á.

Háttv. þm. (MP) bar mjer á brýn, 
að jeg, sem meðlimur í stjórn Jóns 
Magnússonar, bar fram annað frv. um 
þetta mál 1919. pungamiðjan í því frv. 
var hin sama og í þessu, sem fyrir ligg- 
ur, þ. e. stofnun heilbrigðisráðs. Háttv.

þm. (MP) er svo mikill stjórnmálamað- 
ur, að hann veit, að ráðherrar í sömu 
stjórn gcra ekki ágreining sín á milli 
út af atriðum í rökstuðningi mála hvor 
hjá öðrum. Annars hafa háttv. deildar- 
menn heyrt, hve mikil vinna fylgir land- 
læknisembættinu, samkvæmt hinni á- 
takanlegu lýsingu háttv. þm. (MP) á 
því.

En jeg bið þá að taka eftir því, að 
stjórn Jóns Magnússonar setti til að 
gegna emhættinu, ca. 12 mánaða tíma, 
prófessor einn við háskólann, sem auk 
þess bjó þó til 10 ára heilbrigðisskýrsl- 
ur og leiðrjetti ýmsar misfellur í em- 
bættisrekstrinum. pó að próf. Guðm. 
Hannesson sje viðurkendur starfsmað- 
ur, þá bendir þetta á, að störfin eru 
ekki eins afsalega mikli og háttv. þm. 
(MP) heldur fram, og mætti færa fleira 
fram því til sönnunar. Annars má nefna 
annað embætti, sem sje hjeraðslæknis- 
emhættið í Rvík, sem er vandasamt og 
eitt hið erfiðasta hjer á landi. Hjeraðs- 
læknirinn, sem nú gegnir því, er vitan- 
lega duglegur og vel lærður; hefir hann 
gegnt umsvifamiklum störfum við liá- 
skólann, enda þótt hann hafi afarmik- 
inn „praxis“. Er þá ekki hugsanlegt, að 
sá maður, sem forstöðu heilbrigðisráðs 
heíði á hendi, gæti og gegnt störfum 
við háskólann; sannar og Guðm. Hann- 
esson það, sem auk sinna embætta bætti 
úr syndum margra ára, er hann samdi 
heilbrigðisskýrslurnar.

Háttv. þm. (MP) sagði, af litilli vin- 
semd til mín, að frumvarpi þessu væri 
klakið út á frumvarpa-útungarstofnun 
stjórnarinnar úti í bæ. En hann veit vel, 
að jeg hefi sjálfur samið það, og skal 
jeg gefa honum þær upplýsingar, að sá 
eini maður, sem hefir unnið að því með 
mjer, er Guðm. Eggerz, fyrv. sýslumað-
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ur. Hefir sú vinna hans ekki kostað 
landið einn eyri, er hann auk þess gegn- 
ir öðrum störfum i stjórnarráðinu. Að- 
ur hefir það, eins og kuhnugt er, við- 
gengist, að sjervinna við samningu 
frumvarpa hefir verið sótt út í bæ. Jeg 
veit, að háttv. þm. hefir nú ekki trúað 
þessum ummælum sínum, en hefir hald- 
ið, að það mundi hljóma vel í þingsaln- 
um. Hann um það.

pað má lengi deila um, hvort betra 
sje að leggja mikilsverð þjóðfjelagsstörf 
á herðar eins eða fleiri manna. pó er 
nú svo, að mest áríðandi málin eru vana- 
lega lögð í fleiri manna hendur; má í 
því sambandi nefna, að hinir æðstu dóm- 
stólar, sem eiga að gera út um deilu- 
mál manna, eru vanalega skipaðir fleir- 
urn mönnum en einum.

pað má vel vera, að þörf sje á að 
Jaga ýmislegt í þessu frv., en aðalatriðið, 
sem fyrir stjórninni vakir, er að skapa 
með því meiri tryggingu i heilbrigðis- 
málum. petta er þungamiðjan. Sparn- 
aðurinn er hjer aukaatriði, og þó getur 
enginn neitað því, að sparnaður yrði að 
frv., ef prófessor við háskólann gæti haft 
formenskuna í þessu ráði sem aukastarf, 
sem jeg nú reyndar hygg. Undir öllum 
kringumstæðum mætti krefjast þess af 
formanninum, að hann hefði á hendi 
kenslu við háskólann, og yrði þá alt af 
í þessu einhver sparnaður. Sannleikur- 
inn er sá, að störfin í þessu embætti eru 
ekki mikil, og líklega of lítilfyrir 
e i n n m a n n, en ábyrgðin er mikil 
og líklega of mikil fyrir einn mann.

Varla skil jeg í, hvernig hv. þm. (MP) 
getur haldið því fram, að niðurlagning 
embættisins mundi verða heilbrigðis- 
málunum til niðurdreps. Núverandi 
landlæknir hefir að vísu verið mikill 
framkvæmdamjaður um heilbrigðismál.

pað sannar lítið, því að í embættið gætu 
líka komið liðljettingar. Nú eru ýmsar 
bætur á heilbrigðismálum á ferðinni, 
sem ekki koma frá landlækni, og svo 
mun verða í framtíðinni, þvi áhugi 
læknastjettarinnar á þessum málum er 
nú að verða meira vakandi en nokkru 
sinni áður.

Jeg vona, að háttv. deild athugi sjer- 
staklega, að aðalatriðið er tryggari for- 
sjá heilbrigðismálanna en verið hefir, og 
vænti, að hún samþykki frv. til 2. umr. 
og vísi því til allsherjarnefndar.

Magnús Pjetursson: pað var ekkert 
nýtt í ræðu hæstv. forsrh. (SE), sem 
jeg þarf að svara. pó var það eitt atriði, 
er jeg vil taka til athugunar, þar sem 
hann blandar málum og telur mig í 
flokki þeirra, sem berjast á móti sparn- 
aði. Mjer þykir dálítið skrítið, er hæstv. 
forsrh. sagði, að sá sparnaður, sem þetta 
frv. hefir í för með sjer, verði sem 
svarar árslaunum landlæknis. (Forsrh. 
SE: Jeg sagði það ekki, heldur að 
sparnaðurinn gæti orðið minni en ætl- 
ast væri til). Jæja, látum það gott heita, 
úr því að forsrh. gengur nú frá þvi. 
pá sagði hann, að þungamiðjan væri hin 
sama í þessu frv. og í frv. frá 1919. 
En þetta er fjarri öllum sanni. pví það 
frv. fór fram á mjög svipað fyrirkomu- 
lag og nú er. par átti að vera f a s t- 
ur embættismaður, sem engin 
önnur störf hefði á hendi, enda var það 
kallað grímuklætt landlæknisembætti.

Hæstv. forsrh. (SE) vildi sanna, að 
starf landlæknisembættisins væri ekki 
eins mikið og jeg taldi, og ræddi mikið 
um afrek Guðm. Hannessonar i því 
embætti, og var leitt að heyra úr þeirri 
átt, hve mikla áherslu hann lagði á end- 
urbótastarfsemi hans á fyrri embættis-
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færslu landlæknis, og faldi bætt fyrir 
gamlar syndir. (Forsrh. SE: Er það 
þá ósatt ?). Já, jeg tel það ekki vel sæm- 
andi af hæstv. forsrh. (SE) að bera 
landlækni á brýn gamlar syndir, en hitt 
er aftur á móti víst, að Guðm. Hannes- 
son vann mikið verk og gott, við samn- 
ing 10 ára skýrslnanlia. Samt sem áður 
cr það engin sönnun fyrir því, að lítið 
sje að starfa í landlæknisembættinu, því 
ekki þykir mjer líklegt, að mikið hafi 
þá jafnframt verið um önnur störf, og 
síst þá annað en dagleg störf, en ekkert 
af hinum meiri eða alvarlegri störfum. 
Enda mun þetta satt vera.

Hæstv. forsrh. (SE) sagði, að fleira 
mætti nefna því til sönnunar, að ekki væri 
mikið að ger,a í landlæknisembættinu, 
og var þar með hálfgerðar dylgjur. Jeg 
býst við, að hann hafi þar viljað láta 
skilja, að núverandi landlæknir starfaði 
lítið í sínu embætti. Um leið og jeg auð- 
vitað mótmæli þessu, þá vil jeg benda 
á, hversu hjákátleg skoðun það er, að 
þó einhvern tíma væri miður starfandi 
maður i einu embætti, þá ætti þess vegna 
að rjúka í að leggja embættið niður. 1 
samræmi við það ætti að hætta við að 
hafa stjórn i landinu, ef einhver stjórn 
eða einhverjir ráðherrar reyndust ó- 
starfhæfir, eins og stundum þykir koma 
fyrir.

Hæstv. forsrh. (SE) vildi halda þvi 
fram, að ekki hvildu á landlæknisem- 
bættinu eins mikil störf og jeg ljet í 
veðri vaka. En þetta er ekki skoðun mín 
eins, heldur álit læknadeildar háskólans 
og Læknafjelagsins, og verður ekki hjá 
því komist að taka mark á því, sem öll 
læknastjett landsins segir einróma.

pá var hæstv, forsrh. (SE) að minn- 
ast á, að tryggilegar væri um hnútana 
búið, ef fleiri menn en einn bæru ábyrgð

á heilbrigðisstjórn landsins, og mun 
b.ann þar hafa aðallega átt við sóttvarn- 
irnar. Jeg get frætt liann á því, að um 
þetta eru skoðanir manna víða skiftar. 
Með ýmsum þjóðum er nú verið að 
hverfa frá því, að fjölmenn ráð eða 
ncfndir stýri þeim málum, en liitt tek- 
ið upp, að fela einstökum mönnum yf- 
irstjórn þeirra. Viða eru slík ráð ein- 
ungis ráðgefandi, en bera enga ábyrgð. 
pað var einnig aðeins nokkurs konar 
ráðgefandi ráð eða nefnd, sem allsherj- 
arnefnd lagði til að stofnað væri hjer 
á þinginu 1919, sem sje sóttvarnarráðið.

Mjer skildist á ræðu hæstv. forsrh. 
(SE), að b,ann teldi nú fyrirkomulags- 
atriðið, en ekki sparnaðinn, þungamiðju 
frv., sem sje, að taka einn af prófess- 
orum læknadeildarinnar eða einhvern 
annan og gera hann að landlæki, auð- 
vitað undir öðru nafni. En þá er hann 
kominn aftur inn i hið dauðadæmda 
frv. frá 1919.

Annars man jeg ekki eftir fleiru í 
ræðu hæstv. forsrh. (SE), er jeg þurfi 
að svara; virðist mjer ráð stjórnarinn- 
ar mjög á reiki, því að eftir ræðum 
hæstv. forsrh. (SE) stendur nú ekki 
steinn yfir steini af liinum upphaflegu 
fyrirætlunum hennar í þessu máli. Og 
breyti hv. allshn. þessu frv. samkvæmt 
tillögum hæstv. forsrh. (SE), geri jeg 
ráð fyrir, að það verði tæplega þekkj- 
anlegt, er það keniur aftur hingað í 
deildina.

Forsætisráðherra (SE): Mjer þóttu 
niðurlagsorð hv. þm. Str. (MP) nokk- 
uð einkennileg. Jeg hefi alls ekki stung- 
ið upp á því, að hv. allshn. geri breyt- 
ingar við frv.

pað hljóta allir að sjá, að með þessu 
frv, er heilbrigðisráði falið að fara með
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yfirstjórn heilbrigðismálanna, eins og 
stendur beruni orðum í athugasemd- 
um við frv.:

„— — — en hins vegar sum 
þcirra þess eðlis og svo umfangs- 
inikil, að varla er forsvaranlegt að 
leggja þau á herðar eins inanns. Er 
hjer sjerstaklega átt við þær ráðstaf- 
anir, seni þarf að gera, þegar hættu- 
legar og næmar sóttir ganga um land- 
ið, eða þegar verja þarf þjóðina fyr- 
ir pestum, er geta borist til lands- 
ins frá útlöndum. 1 þessum tilfellum 
er tryggilegra, að ráðin sjeu í hönd-
um fleiri manna.------- “
petta er þungamiðja frumvarps-

ins, og um leið er reynt að þrengja 
kerfið, gera það umfangsminna og 
ódýrara. það er sama tilætlunin sem 
þegar frv. var samið. En eftir upplýs- 
ingum og vitneskju, er jeg hefi fengið 
síðar, gæti jeg hugsað, að störfin sjeu 
meiri en jeg ætlaði í upphafi; því sló 
jeg þann varnagla í ræðu minni, að 
kostnaður við hina nýju skipan gæti 
orðið meiri en gert var ráð fyrir, svo 
að hjer yrði jafnvel litill sparnaður. 
En hjer er um enga stefnubreytingu 
að ræða, þó að hv. þm. Str. (MP) vildi 
láta svo heita. Og það er einnig rjett, 
að í þessu frv. er sami kjarninn sem 
í frv. því, er stjórn Jóns Magnússonar 
bar fram á þingi 1919.

Jeg gat þess, að Guðmundur prófess- 
or Hannesson hefði, á þeim stutta tíma, 
er hann gegndi landlæknisembættinu, 
samið og gefið út heilbrigðisskýrslur 
fvrir 10 ár, og bætt með því fyrir syndir 
annara. Hvort það voru syndir núver- 
andi landlæknis, eða hjeraðslækna, að 
þeir hafi vanrækt skýrslugerðir, gat jeg 
ekki um, enda hefi jeg ekki rannsakað 
það mál.

Háttv. þm. Str. (MP) þurfti á þvi að 
halda að vera „prokurator“, er hann 
sagði, að lítið liafi verið að gera og fátt 
komið fyrir á þeim tíma, sem Guðmund- 
ur prófessor gegndi Iandlæknisembætti. 
Hvaða ástæður geta legið til þess, að þá 
hafi verið minna að starfa en endra- 
nær? það mun ekki vera rjett, en það 
hefir komið sjer illa fyrir hv. þin. (MP), 
að einn af læknaprófessorunum gat 
gcgnt embættinu með öðrum störfum 
sínum og auk þess unnið úr 10 ára 
skýrslum. pað bendir ótvírætt á, að 
starfið sje hvergi nærri eins mikið og 
hv. þm. segir. En um hitt erum við 
samdóma, að starfið sje afaráhyrgðar- 
mikið, og það er aðallega af þeirri 
ástæðu, sem jeg vil fela það sjerstöku 
heilbrigðisráði.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 14 : 6 atkv. 

og til allsherjarnefndar með 14 : 1 atkv.

A 33. fundi í Nd., miðvikudaginn 4. 
apríl, var frv. tekið til 2. u m r. (A. 16, 
n. 110).

Forseti tók málið af dagskrá.

Frv. var ekki á dagskrá tekið framar 
og varð

ekki útrætt.

7. Manntalsþing.
Á 1. fundi í Sþ., mánudaginn 19. febr., 

var útbýtt frá Nd.:
Frumvarpi til laga um manntalsþing 

(stjfrv., A. 20).
52
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Á 5. fundi í Nd., laugardaginn 24. 
febr., var frv. tekið til 1. u m r.

Forsætisráðherra (SE): Jeg liefi minst 
á þetta frv. áður. Manntalsþingastörfin, 
nema dómstörfin, sem lítil eru nú, má, 
ef nýja sýslusamsteypan kemst á, og 
þar með afnám manntalsþinganna, leggja 
undir hreppstjórana, bæði gjaldheimtu 
og þinglesningar. Jeg vænti þess, að frv. 
verði vísað til sömu nefndar og hinum 
næstu á undan, frv. um nýja embætta- 
skipun og breytingu á sveitarstjómar- 
lögum, þar sem þau fylgjast öll að.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 16 shlj. 

atkv. og til allsherjarnefndar með 15 
shlj. atkv.

Nefndaráliti allshn. um málið, á þskj. 
99, var útbýtt 12. mars, en frv. var ekki 
á dagskrá tekið framar og varð

ekki útrætt

8. Verðtollur.

A 1. fundi i Sþ., mánudaginn 19. febr., 
var útbýtt frá Nd.:

Frumvarpi til laga um verðtoll á 
nokkrum vörutegundum (stjfrv., A. 22).

Á 4. fundi í Nd., fimtudaginn 22. febr., 
var frv. tekið til 1. umr.

Fjármálaráðherra(MagnJ): pað er eins 
um þetta frv og um hin fyrri, sem jeg 
hefi minst á, að óþarft er að fara hjer 
mörgum orðum um það. Jeg get að

mestu látið mjer nægja að vísa til aths. 
við það.

Eins og menn vita, eru ýmsar vöru- 
tegundir þannig, að mjög erfitt er að 
tolla þær eftir þunga eingöngu. Má þar 
t. d. nefna silkivefnað og aðrar vörur, 
sem hafa mjög litinn þunga móts við 
verðmæti. Illa viðeigandi er hins vegar 
oft og einatt að tolla vörur eftir verði 
eingöngu. Heppilegasta leiðin er því að 
nota báðar aðferðirnar jafnhliða, að 
minsta kosti á þeim vörum, sem í frv. 
ræðir um. Flokkunin er hjer tekin í 
heild, en þó gæti vel komið til mála að 
taka ýmsar vörur út úr flokkunum, til 
sjerstakrar meðferðar.

Jeg skal svo leyfa mjer að leggja það 
til, að málinu verði, að umr. lokinni, vís- 
að til fjhn.

Magnús Guðmundsson: Jeg get ekki 
neitað því, að mjer virðist undarlegt að 
ætla sjer að hafa tvennskonar aðflutn- 
ingsgjald á sömu vöru. Jeg býst auk þess 
við, að það, að bæta verðtolli ofan á 
þungatollinn á sumuin vörutegundum, 
myndi hafa talsverðan aukinn kostnað 
í för með sjer. Myndi það að minsta 
kosti kosta nýjan tóllþjón hjer í Reykja- 
vík og aukið umstang bæði hjer og ann- 
arsstaðar. Hinu væri jeg hlyntari, að 
vörutollurinn yrði hækkaður á þessum 
vörum, en verðtollinum þá slept. Býst 
jeg og við að hæstv. fjmrh. (MJ) geti 
ekki verið það neitt kappsmál, hvor leið- 
in er farin, því að fyrir honum hlýtur 
það að vera aðalatriðið, að fá tekjurnar 
í ríkissjóðinn.

Fjármálaráðherra(MagnJ): Eins og jeg 
tók fram áðan, er sumum vörutegund- 
um þannig farið, að hvorug aðferðin er 
einhlít. Svo cr t. d. um vörur þær, er
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heyra undir 3. flokk. Býst jeg við, að 
ómögulegl verði að tolla slíkar vörur á 
viðunandi hátt öðru vísi en þessi leið 
sje farin, að minsta kosti yrði þá að 
gera miklu nákvæmari flokkun á vör- 
ununr til notkunar við þungatoll. Við 
slíku er varla að búast, og þess vegna 
tel jeg verðtollsleiðina nriklu rjettmæt- 
ari og aðgengilegri.

Gunnar Sigurðsson: Jeg skal ekki 
lengja umræðurnar, en vil aðeins taka 
það fram í sambandi við þetta mál, að 
Framsóknarflokkurinn hefir i hyggju að 
bera fram brtt. við frv. það, er hjer 
liggur fyrir, um verndartolla á ýmsum 
vörum, sem hægt er að framleiða í land- 
inu sjálfu, en nú er varið miklu fje til 
að kaupa utanlands, svo sem er niður- 
soðið kjöt og fiskur, mjólk o. fl. En af 
því jeg hefi heyrt, að einhverjir aðrir 
háttv. deildarmenn sjeu að athuga svip- 
aðar tillögur, vildi jeg skjóta því fram, 
hvort ekki væri heppilegast að hafa 
samvinnu um þessi efni, að minsta kosti 
að þeir kæmu með tillögur sínar sem 
brtt. við frv. það, er hjer liggur fyrir.

Magnús Guðmundsson: Jeg vil aðeins 
benda á það, í sambandi við síðustu um- 
mæli hæstv. fjrh. (MagnJ), að þessi verð- 
tollsleið hefir þegar verið reynd áður, 
eða það, að hafa bæði verðtoll og vöru- 
toll samhliða. pá gafst þetta illa og þótti 
erfið innheimtan, svo að lögreglustjórar 
kvörtuðu, þó minst væri um það hjer 
i Reykjavík, þar sem lögreglustjórinn 
getur svo að segja talað við alla gjald- 
cndur heima hjá sjer. Og samt áleit 
hann, að hann þyrfti að fjölga mönnurn 
á skrifstofu sinni, ef þessu fyrirkomu- 
lagi yrði haldið áfram. petta sýnir því, 
að það er ekki nægileg ástæða fyrir

þessu frv., að ætla aðeins að reyna leið- 
ina, því hún hefir þegar verið reynd og 
verið frá henni horfið aftur.

Fjármálaráðherra(MagnJ): pað sann- 
ar ekkert í þessu tilliti. pví tilraunin var 
miklu ahnennari og óákveðnari þá en 
nú er gert ráð fyrir.

Magnús Kristjánsson: J?að er óþarft 
að ræða þetta mál mikið nú, við fyrstu 
unrr. En mjer skilst svo senr sumir líti 
þannig á þetta frv., að það sje fram 
konrið eingöngu til að afla tekna. En 
þetta virðist mjer rangur skilningur, og 
það svo, að jeg gæti ekki fylgt frv., ef 
ekki ætti að felast í því neitt annað en 
hækkun tollsins. Jeg lít svo á, að með 
þessu frv. sje fyrst og fremst um að 
ræða ráðstöfun til þess að koma í veg 
fyrir innflutning á óþörfunr vöruteg- 
undurn. pví út frá þessunr skilningi ein- 
unr er frv. rjettlátt, cn hækkun tolla 
hins vegar órjettiát út af fyrir sig. En 
til þess að unt verði að draga úr inn- 
flutninginunr á þennan hátt, þarf toll- 
urinn að vera afarhár. Og þetta er það, 
senr jeg vona, að háttv. væntanleg nefnd 
atlruga vandlega, — og gæti þess að gera 
frv. svo úr garði, að það fullnægi þeim 
tilgangi sínum að verka sem innflutn- 
ingshaft á ónauðsynlegunr varningi fyrst 
og frenrst, en ekki einungis sem tekju- 
auki.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 22 shlj. 

atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

já: BH, Jp, GunnS, IngB, JakM, 
JAJ, JB, JS, Jp, LH, MG, MJ, MK, 
MP, PO, Pp, StSt, SvÓ, porlJ, 
porstJ, pórJ, BSv.
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Sex þm. (BJ, EE, HK, ÓP, SSt, 
porlG.) fjarstaddir.

Fiv. vísað til fjárhagsnefndar nieð 19 
shlj. atkv.

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

ekki útrætt.

9. Vaínsorkusjerleyfi.

A 1. fundi í Sþ., mánudaginn 19. fehr., 
var útbýtt frá Ed.:

Frumvarpi til laga um vatnsorkusjer- 
leyfi (stjfrv., A. 14).

Á 3. fundi í Ed„ þriðjudaginn 20. 
febr., var frv. tekið til 1. u in r.

Of skamt var liðið frá útbýtingu frv. 
— Afbrigði leyfð og samþ. i e. hlj.

Enginn tók til máls.

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

atkv. og til allsherjarnefndar með 9 shlj. 
atkv.

A 43. fundi i Ed„ miðvikudaginn 18. 
apríl, var frv. tekið til 2. u m r. (A. 14, 
n. 343).

Frsm. (Guðmundur Guðfinnsson): Jeg 
hefi litlu við það að bæta, sem stendur 
í nál. á þskj. 343, um sögu þessa máls, 
en hins vegar hefir nefndin komið fram 
með nokkrar brtt.

Hvað viðvíkur stefnu þessa frv„ þá

er lnin að mestu leyti hin sama sem í 
vatnalagafrv., og hv. 4. landsk. (JM) 
talaði þá um, er það var til umr. Nefnd- 
in liefir gert dálítið i þá átt, að sam- 
ræma þetta frv. betur en áður vatna- 
lögunum, og hefir þar af leiðandi kom- 
ið fram með nokkrar brtt., að efni til. 
pað er þá 1. brtt. a, við 2. gr. frv„ 
þar sem tekið er fram, að eigi megi án 
leyfis ríksstjórnarinnar virkja til orku- 
nýtingar fallvatn (foss eða hóvaða), ef 
um meiri orkunýting er að ræða en 500 
eðlishestöfl. Hefir nefndin bætt inn i á 
eftir „fallvatn“ „(foss eða hávaða) eða 
hluta úr þeim“, og er það gert til þess 
að samræma frv. vatnalögunum. 2. 
málsgrein 2. gr. frv. þótti nefndinni 
óþörf, og leggur því til, að hún falli 
burt. Brtt. 1, c er rýmkun á ákvæðum
2. greinar.

Nefndin hefir bætt nýjum lið við 4. 
gr„ er verður 18. liður gr„ um það, að 
ríkisstjórninni sje heimilt að veita um- 
sækjanda undanþágu frá ákvæðum 
greinarinnar, ef þau mundu haka hon- 
um tiltölulega mikinn kostnað eða fyr- 
irhöfn, ef hestöfl þau, sem leyft er að 
virkja, fara eigi fram úr 500.Aleit nefnd- 
in það og liart að gengið, að þeir, sem 
virkja minna en 500 hestöfl, þyrftu að 
ganga undir öll ákvæði greinarinnar.

pá kem jeg að 6. brtt. nefndarinnar 
við 12. gr. frv. Er hún líka rýmkun i 
þá átt, að eigi sje gengið eins strangt 
eftir gjaldi af sjerleyfum og í frv. 
Er i frv. gert ráð fyrir 50 aura minsta 
gjaldi af hverju hestafli, en nefndin 
leggur til, að því verði slept af hestöfl- 
um, er nema eigi meiru en 200 eðlis- 
hestöflum, en að ríkisstjórnin megi setja 
árgjaldið lægra af hestöflum milli 200 
og 500.

Aðalbrtt. nefndarinnar er við 11. gr.
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frv., um, að í staðinn fyrir 65 komi 
75. Hefir hún þannig lengt sjerleyfis- 
tímann um 10 ár. Um þennan sjerleyfis- 
tíma hefir verið töluvert deilt, og í fossa- 
nefndinni voru menn á mismunandi 
skoðun. Akvæði stjfrv. eru tekin eftir 
minni hl. fossanefndarinnar. Nefndin 
telur eigi rjett að leggja of miklar 
hömlur á þá, sem virkja vilja fallvötn, 
þó að nefndin hins vegar álíti eigi, að 
miklar horfur sjeu á því, að hafist verði 
handa á virkjun fossa í stærri stíl nú 
sem stendur. Enda mun ríkinu eigi stafa 
mikil hætta af því að veita sjerleyfið 
til svo langs tíma, því það getur dregið 
til sín virkjunina eftir ákveðinn tíma 
(40 ár), og virkið fellur endurgjalds- 
laust til ríkisins að sjerleyfistímanum 
loknum.

Hinar brtt. nefndarinnar eru flestar 
orðabreytingar og þarf jeg eigi að skýra 
þær. Legg jeg svo til, að málinu verði 
vísað til 3. umr.

Atvinnumálaráðherra (KIJ): Eins og 
mörgum hv. þm. er kunnugt, hefi jeg 
undanfarin ár haft mjög mikinn áhuga 
á þessu máli, og þvi, að slikt frv. gæti 
orðið að löguin í sæmilegum búningi. 
Jeg hefi því verið talsvert riðinn við 
slíka lagasetningu sem þessa, og vildi 
jeg af þeim ástæðum leyfa mjer að fara 
nokkrum orðum um málið.

pegar frv. þetta v,ar i undirbúningi 
fyrir þingið 1921, þá átti jeg tal um 
það við þáverandi atvinnumálaráðherra, 
og fjekk jeg að gera mínar athugasemd- 
ir við það, og voru flestar þeirra tekn- 
ar til greina. En nú hefir hv. allshn. 
þessarar deildar gengið enn þá lengra 
í þessu efni. Eru það sjerstaklega tvö 
mikilsverð atriði, sem jeg benti á, sem 
hv. nefnd hefir tekið til greina, og er

jeg henni þakklátur fyrir það. Held jeg, 
að frv. sje nú í aðalatriðunum — nema 
þá einu — vel við unandi, frá mínu 
sjónarmiði. En þó er nú svo, því mið- 
ur, að málinu er nú svo farið, að það 
er eigi eins nauðsynlegt sem það var 
áður. J?ó verður máske eigi langt að 
biða, að til framkvæmda komi í þessu 
efni. En ef frv. þetta verður eigi af- 
greitt á þessu þingi, þá verður það eigi 
þessari hv. deild að kenna, þvi hún hef- 
ir gert alt til þess að greiða götu þess, en 
það yrði þá hv. Nd. að kenna, enda þótt 
hún hafi haft mál þetta til meðferðar 
árum saman.

J?á vildi jeg fara nokkrum orðum um 
brtt. hv. nefndar.

pað er þá fyrst. brtt. við 11. gr. frv., 
að í staðinn fyrir 65 komi 75. Um þetta 
hefir verið mikill ágreningur undan- 
farið. peir, sem hugsuðu til virkjunar, 
fóru fram á það, að sjerleyfistíminn yrði 
sem lengstur, enda er það þýðingarlaust 
að hafa tímann svo stuttan, að eigi borgi 
sig fvrir fjelög þau, sem virkja vilja, 
að hefjast handa. Upprunalega var tím- 
inn ákveðinn 55 ár, svo 65 ár, en nú 
75 ár. pað hefir verið farið fram á 90 
ár, en það tel jeg of hátt. En 75 ár tel 
jeg alveg nauðsynlegan tíma.

þá er það brtt. við 12. gr„ að i stað- 
inn fyrir 25 ár komi 35 ár. Álít jeg mjög 
hæpið, að þeir menn, sem til virkjun- 
ar hugsa, sjeu ánægðir með þennan tíma, 
en auðvitað er mikil hót að till. nefnd- 
arinnar. Býst jeg þó við, að hættulaust 
sjc að láta þennan tíma standa, því jeg 
býst eigi við, að nein landsstjórn verði 
svo harðdræg að nota heimildina til að 
hækka árgjaldið mjög mikið og íþyngja 
með því atvinnurekendunum svo að 
þeir nevddust til að hætta rekstrinum 
eða reka virkjunina með árlegu t,api. Jeg
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fvrir mitt leyti óttast eigi, þó að ákvæði 
þetta verði sett í frv., en á hinn bóginn 
býst jeg við, að raddir muni koma fram 
um það síðarmeir, að þetta sje viðsjár- 
vert.

J?á brtt. nefndarinnar við 12. gr., að 
eigi skuli greiða neitt gjald af virkjun, 
er nemur minna en 200 hestöflum, tel 
jeg mjög góða, og eins það, að gefa land- 
stjórninni heimild til að lækka gjöldin 
á virkjun milli 200—500 hestafla, eða 
fella þau burt eftir atvikum. Um aðrar 
brlt. nefndarinnar er í rauninni lítið að 
segja. Hefði jeg þó hugsað mjer ástæðu 
til að gera þá breytingu á 7. gr., að 
hækka hestaflatöluna úr 25 þús. upp í 
40—50 þús., þannig, að þá fyrst þyrfti 
samþykki Alþingis. Var jeg að hugsa 
um það, er frv. var á döfinni i vetur, að 
koma með brtt. í þá átt, en jeg hætti 
við það, eins og getið er um í greinar- 
gerð frv., og jeg hefi eigi haft tækifæri 
til að bera mig saman við háttv. nefnd 
um það efni. En jeg leyfi mjer að skjóta 
því til hv. nefndar, hvort hún vilji eigi 
t,aka þetta atriði til athugunar undir 3. 
umr. málsins. Og enn fremur hafði jeg 
hugsað mjer þá breytingu við 5. gr., að 
skjóta inn í á eftir orðunum: „Ef hjer- 
aðsstjórn“, í siðustu málsgrein, „viil“, 
þannig að málsgreinin verði: Ef hjer- 
aðsstjórn vill og getur o. s. frv. Jeg hefi 
svo eigi fleira um þetta að segja að 
sinni, en jeg vona, að brtt. nefndarinn- 
ar verði samþyktar og málinu vísað til
3. umr.

Jónas Jónsson: Jeg ætla mjer eigi að 
lengja umr. um þetta mál nú.En jegmun 
við 3. umr. minnast á einstaka atriði, 
sem jeg álít viðsjárverð og farið hafa 
miður en skyldi. pað er meðal annars 
það, að sá liður hefir verið feldur nið-

ur, sem tekinn var frá því frv., sem lagt 
var til grundvallar fyrir þessu frv., um 
það, að ef um stærri virkjun væri að 
ræða, þá skyldi um það leita samþykkis 
tveggja þinga með kosningu á milli. Tel 
jeg mjög óheppilegt að minka svo skyn- 
s,amlegt íhald, því íhald getur verið bæði 
skynsamlegt og óskynsamlegt, og er eigi 
nema sjálfsagt og rjett, að hið skynsam- 
lega ihald fái að njóta sín engu síður 
en hin tegundin, sem meira ber á hjer 
í þessari hv. deild. pað leiðir af sjálfu 
sjer, að það er mjög óheppilegt að hindra 
þjóðina í því að láta uppi álit sitt um 
jafnstórvægilegar breytingar sem þær, 
ef upp kæmi iðnaðarfyrirtæki, sem not- 
uðu meira en 50 þús. hestöfl. Yrði það 
slík röskun á jafnvægi atvinnuveganna, 
að eigi er nema eðlilegt og sjálfsagt, að 
þjóðin láti uppi álit sitt um það. Skal 
jeg svo eigi fjölyrða um þetta að sinni, 
en geymi athugasemdir mínar til 3. 
umr.

Frsm. (Guðmundur Guðfinnsson): 
Nefndin tók þetta atriði til athugunar. 
Hæstv. stjórn hefir eigi tekið það upp 
í sitt frv., og nefndin vildi eigi taka það 
upp. Henni fanst sjerleyfisskilyrðin svo 
ströng, að með þeim væri virkjuninni 
gert alt of erfi'tt fyrir, sjerstaklega þegar 
á það er litið, að eigi eru miklar horfur á, 
að hafist verði handa í þessu efni bráð- 
lega, þar sem nú er fundin ný aðferð, 
sem útheimtir miklu minni orku.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 9 shlj. atkv.

Brtt. 343, 1, ,a, samþ. með 9 shlj. atkv.
— 343, 1, b, samþ. með 9 shlj. atkv.
— 343, 1, c. samþ. með 9 shlj. atkv.

2. gr„ svo breytt, samþ. með 9 shlj.
atkv.
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3. gr. samþ. með 9 shlj. atkv.
Brtt. 343, 2 samþ. með 9 shlj. atkv. 
• 4. gr., svo breytt, samþ. með 9 shlj. 
atkv.

5.-8. gr. samþ. með 9 shlj. atkv. 
Brtt. 343, 3 samþ. með 8 : 1 atkv.

9. gr., svo hreytt, samþ. með 9 shlj. 
atkv.
Brtt. 343, 4 samþ. með 10 shlj. atkv.

10. gr., svo breytt, samþ. með 9 shlj. 
atkv.
Brtt. 343, 5 samþ. með 8 : 1 atkv.

11. gr., svo breytt, samþ. með 9 shlj. 
atkv.
Brtt. 343, 6, a. samþ. með 8 shlj. atkv. 

— 343, 6, h. samþ. með 8 shlj. atkv.
12. gr., svo brevtt, samþ. með 9 shlj. 

atkv.
13. gr. samþ. með 9 shlj. atkv.

Brtt. 343, 7, a.—b. samþ. án atkvgr.
14. gr., svo breytt., samþ. með 9 shlj. 

atkv.
Brtt. 343, 8, a.—b. samþ. án atkvgr.

15. gr., svo breytt, samþ. með 8 shlj. 
atkv.
Brtt.343, 9 samþ. með 8 shlj. atkv.

16. gr., svo breytt, samþ. með 8 shlj. 
atkv.

17. —18. gr. samþ. með 9 shlj. atkv. 
Brtt. 343, 10 samþ. án atkvgr.

19. gr., svo breytt, samþ. með 9 shlj. 
atkv.

20. gr. samþ. með 9 shlj. atkv.
Brtt. 343, 11 samþ. án atkvgr.

21. gr., svo brevtt, samþ. með 8 shlj. 
atkv.

22. —26. gr. samþ. með 8 shlj. atkv. 
Brtt. 343, 12 samþ. án atkvgr.

27. gr., svo breytt, samþ. með 9 shlj. 
atkv.
Brtt. 343, 13 samþ. án atkvgr.

28. gr., svo breytt, samþ. með 8 shlj. 
atkv.

29. gr. samþ. með 9 shlj. atkv.
Brtt. 343, 14 samþ. án atkvgr.

30. gr., svo breytt, samþ. með 9 shlj. 
atkv.

31. —34. gr. samþ. með 9 shlj. atkv. 
Brtt. 343, 14 samþ. án atkvgr.

35. gr., svo breytt, samþ. með 9 shlj. 
atkv.

36. —37. gr. samþ. með 8 shlj. atkv. 
Brtt. 343, 16 samþ. með 9 shlj. atkv.

Fyrirsögn frv og kafla þess samþ. 
án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 10 shlj. 
atkv.

A 44. fundi í Ed., föstudaginn 20. 
apríl, var frv. tekið til 3. u m r. (A. 
391, 395).

Afbrigði um brtt. 395, sem of seint 
var útbýtt, leyfð og samþ. í e. hlj.

Frsm. (Guðmundur Guðfinnsson):
Jeg hefi litlu við að bæta það, sem tek- 
ið var fram við 2. umr. Nefndin hefir 
athugað þær tvær breytingar, sem hæstv. 
atvrh. (KIJ) taldi æskilegar við 2. umr. 
Getur hún ekki fallist á þær. Myndi sjer- 
staklega breytingin á 7. gr. getað orðið 
deiluatriði, en þau vill nefndin forðast. 
En nú hafa komið fram brtt. á þskj. 
395 frá hv. 5. landsk. þm. (JJ). Nefnd- 
in hefir að vísu ekki haft tíma til þess 
að athuga þær, en jeg tel vist, að hún 
geti ekki fallist á þær að efni til. Sjer- 
staklega er ákvæðið um tveggja þinga 
leyfi með kosningum á milli of miklar 
hömlur, enda lítil trygging í þessu 
ákvæði. Annars er brtt. við 11. gr. lík- 
lega ekki rjett orðuð, þar sem stendur 
„sextíu og fimm“ í stað „sjötíu og 
fimm.“
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Jónas Jónsson: Jeg hefi borið fram 
tvær brtt., sem jeg þó býst ekki við 
að verði samþyktar, eftir þeim straum- 
um, sem virðast ráða framgangi máls- 
ins hjer í deildinni.

Mjcr fanst rjett að láta það sjást, að 
albr þm. væru ekki ánægðir með frv., 
eins og það nú er. Annars mun sama, 
hvernig frv. þessu reiðir af hjer í deild- 
inni. pað kemst áreiðanlega ekki í gegn 
um hv. Nd., þó að það verði sámþykt 
hjer. par hefir ekki fengist kallaður sam- 
an fundur í fossanefndinni, til þess að 
ræða vatnalögin. Og ekki yrði jeg hrygg- 
ur yfir því, þó að engin sjerleyfislög 
gengju fram á þessu þingi. Miklu frem- 
ur væri rjett að hamla ekki á móti vatna- 
lögunum sjálfum, þó að frv. það, sem 
hjer hefir verið samþykt, hafi raunar 
ekki hatnað við meðferð fyrverandi 
stjórnar. J?etta frv. skapar litla trygg- 
ingu, og ef útlendingar kæmu og vildu 
virkja fossa, býst jeg við, að hrapað yrði 
að þeim málum með rasanda ráði. pað 
er rjett hjá hv. frsm. allshn. (GGuðf), 
að brtt. mín við 11. gr. er ekki rjett orð- 
uð eins og frv. er nú. Jeg fór eftir upp- 
haflega frv. Annars býst jeg við, að sama 
sje, hvort talað er um 55 eða 65 ár í 
þessu sambandi. Nú eru ekki, að því 
er kunnugt er, nein fjelög, sem hugsa 
til virkjunar. pau, sem fyrir nokkrum 
árum síðan fóru frain á levfi til virkj- 
unar, reyndust ekki annað en loftið eitt. 
Er meira en lítið óviðurkvæmilegt að 
miða við kröfur þessara fjelaga, sem 
um mörg ár hafa leikið sjer með fossa 
vora í engri alvöru.

Atvinnumálaráðherra (KIJ): Jeg er 
sammála hv. 5. landsk. þm. (JJ) í því, 
að engin líkindi sjeu fyrir því, að frv. 
þetta nái að komast gegnum hv. Nd.

á þessu þingi. prátt fyrir það, tel jeg 
samt heppilegast, að þessi háttv. deild 
gangi frá frv. sem best hún má, og 
verður þá hægt að leggja það fyrir hv. 
Nd. á næsta þingi. Eins og nú er, er frv. 
vel úr garði gert, en brtt. hv. 5 landsk. 
þm. (JJ) skemma það, að mínu áliti. 
Revndar býst jeg ekki, frernur en hann, 
við því, að þær verði samþyktar, og 
teldi jeg sjerstaklega ver farið, ef svo 
vrði um síðari part 1. liðs og 2. lið. 
Að miða sjerleyfið við 55 ár, væri stór- 
kostleg afturför frá því, sem bæði milli- 
þinganefnd og vatnanefnd Ed. hafa lagt 
til. pað kann vel að vera, að erfitt sje 
fyrir fjelög, sem hafa viljað fá sjer- 
levfi til virkjunar, að taka þau nú; en 
engu að siður eru ummæli hv. 5. landsk. 
þm. (JJ) um þessi fjelög engan veginn 
rjettmæt. Ef vatnalöggjöf vor hefði ver- 
ið tilbúin 1919, þá má telja alveg vist, 
að þegar væru orðnar talsverðar fram- 
kvæmdir á virkjun fossa vorra.

pá er og víst, að við samningu sjer- 
levfislaganna verður að taka tillit til 
hinna erlendu fjelaga, og þau hafa lát- 
ið uppi það álit, að ekki væri tiltækilegt 
að ákveða tímahilið skemmra en 65—75 
ár, og væri það meiru að segja full stutt.

pá er ákvæðið um samþykki Alþingis, 
og sjerstaklega tveggja þinga, alveg óað- 
gengilegt. Eru altaf mikil vandkvæði á 
að hleypa slíku málum fyrir þingið, og 
hefir verið sýnt fram á það með rök- 
um áður fyr. Verð jeg því að leggja 
til, að frv. verði samþykt óbreytt, eins
og það kom frá 2. umr.

Forsætisráðherra (SE): Jeg skýt því 
til hæstv. forseta, hvort hann vilji ekki, 
ef hv. flm. brtt. (JJ) liefir ekkert við 
það að athuga, bera upp 1. lið brtt. í 
tvennu lagi, hvora málsgrein fvrir sig.
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Jón Magnússon: Jeg tek undir með 
hæstv. atvrh. (KIJ), að það er ekki 
rjett, sem hv. 5. landsk. (JJ) sagði um 
erlendu fjelögin, sem sótt höfðu um 
leyfi til virkjunar. Mjer er kunnugt um, 
að um tíma a. m. k. höfðu þau fje til 
taks, ef samningar hefðu tekist við rík- 
isvaldið. Er ekki að marka, þó að fje sje 
ekki nú fyrir hendi. Eru þess ekki eins- 
dæmi, að fje hafi á síðustu árum horf- 
ið sem mjöll fyrir sólu.

ATKVGR.
Brtt. 395, 1, fyrri málsl., feld með 7 :4 

atkv.
Brtt. 395,1, síðari málsl., feld með 8 :1 

atkv.
Brtt. 395, 2, feld með 9 : 1 atkv.

Frv. samþ. með 11 shlj. atkv. og afgr. 
til Nd.

Á 46. fundi í Nd., s. d., var frv. út- 
býtt eins og það var samþ. við 3. umr. 
í Ed. (A. 391 )t

A 48. fundi í Nd., mánudaginn 23. 
april, var frv. tekið til 1. u m r.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 18 : 2 atkv. 

og til vatnamálanefndar með 14 shlj. 
atkv.

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

ekki útrætt.

Alþt. 1923, C. (35. löggjafarþing).

10. Vaxtakjör.

A 20. fundi í Ed., mánudaginn 19. 
mars, var útbýtt:

Frumvarpi til laga um vaxtakjör 
landbúnaðarins (þmfrv., A. 169).

Á 22. fundi í Ed., miðvikudaginn 21. 
mars, var frv. tekið til 1. umr.

Flm. (Einar Árnason): Jeg býst við 
að frv. þetta þyki að ýmsu leyti nýlunda, 
og vel má vera, að það mæti nokkrum 
mótmælum. En þó svo kunni að vera, 
þá er það eigi óeðlilegt, að frv. sem 
þetta komi fram. pau atvik hafa nú 
undanfarið gerst með þjóð vorri og eru 
að gerast enn, að nauðsynlegt er að 
gera ráðstafanir til þess að forða frá 
falli þeirri atvinnugrein, sem verið hef- 
ir mergur þessarar þjóðar frá fyrstu 
tíð. pað er á allra vitorði, að peninga- 
stofnanir landsins, sjerstaklega þó önn- 
ur þeirra, sem sje íslandsbanki, hefir 
á síðustu tímum tapað stórfje. Veit 
jeg eigi, hve miklu það tap nemur, en 
það veit jeg, að tap það á mikinn þátt 
í því, að nauðsynlegum framkvæmd- 
uin þjóðarinnar hefir verið siglt í strand. 
pað hefir verið reynt að vinna upp 
skakkaföllin, að draga úr tjóninu, með 
óhæfilega háum vöxtum af útlánum, 
en þeir vextir hafa mjög lamað fram- 
kvæmdalíf þjóðarinnar, og þá sjerstak- 
lega komið hart niður á þeim fram- 
kvæmdum, sem meira eru til fram- 
búðar en fljótra uppgripa, svo sem land- 
búnaðinum. En hjer er líka annað meira 
og verra í efni. í kjölfar fjármálaó- 
happanna hefir siglt verðfall á íslensku 
krónunni, og sá skattur, er gengismun- 
urinn hefir skapað, nemur mörgum

53
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miljónum króna árlega. Hann heldur 
uppi dýrtíðinni í landinu og drepur nið- 
ur framkvæmdaþróttinn; og þennan 
skatt verður öll þjóðin að gjalda, eins 
sá hluti hennar, sem enga sök ber á 
ástandinu.

Jeg ætla mjer eigi að fara að metast 
um það, hverjir eigi sök á þessu; þeir 
eru vafalaust margir. En þvi vil jeg 
halda fram, að landbúnaðurinn eigi 
þar litla eða enga skuld að gjalda. þeg- 
ar lánsstofnun ákveður vexti af útlán- 
um sínum, þá athugar hún, hvaða vexti 
hún verður sjálf að greiða af fje því, 
sem hún hefir til veltu, og gætir þess 
að auki að hafa nóg til þess að greiða 
allan kostnað af rekstri stofnunarinn- 
ar. Enn fremur verður hún að taka tillit 
til mikilla áhættulána, og ákveða vext- 
ina því hærri. Er það eigi nema eðlilegt. 
En hitt er óeðlilegt, að þau lán, sem 
trygg eru, beri skatt fyrir ótryggu lán- 
in, og því er nauðsynlegt að flokka lánin 
í sundur. Reynslan hefir sýnt, að land- 
búnaður og jarðrækt eru svo tryggar 
atvinnugreinir, að lán til þeirra eru eigi 
hættuleg. Er því eigi síður ábatavænlegt 
fyrir bankana að lána fje til þeirra, þó 
að vextirnir sjeu lægri en á áhættulán- 
um. pað er eigi ætlun vor flm. að íþyngja 
með frv. þessu öðrum atvinnugreinum, 
heldur aðeins að færa vaxtakjörin til 
meira rjettlætis. Vil jeg í þessu sam- 
bandi minna á það, að það eru tekin 
hærri iðgjöld af timburhúsum en stein- 
húsum, sem brunatrygð eru, hærri ið- 
gjöld af skipum, er sigla um hættusvæði, 
en hinum, og að hærra flutningsgjald 
er tekið á skipum, er sigla til slæmra 
hafna. Er það eigi nema sanngjarnt, 
enda neitar því enginn. Hvers vegna ætti 
þá ekki að skipa vaxtakjörunum á sama 
hátt Verið getur, að þau mótmæli komi

fram, að hjer sje verið að veita einni 
atvinnugrein styrk á kostnað fjöldans. 
En slík mótmæli eru hin mesta skamm- 
sýni. Frændur vorir, Norðinenn, leggja 
árlega stórfje til búnaðarfrainkvæmda 
og jarðræktar, og líta svo á, að engu fje 
frá rikinu sje eins vel varið. peir segja: 
petta er ekki styrkur til neinna manna 
eða stjetta. petta fje er lagt í sjóð, sem 
síðari kynslóðir taka við í byggilegra og 
frjósamara landi. pví betur sem landið 
er ræktað, því meira sem lagt er til hhð- 
ar fyrir framtíðina í bættum lífsskilyrð- 
um, því sjálfstæðari og þroskaðri verður 
þjóðin.

Sannarlega ættum við að líta svipað á 
þetta, hjer heima í okkar lítt ræktaða 
landi.

Jeg skal svo eigi fjölyrða um þetta 
mál, en jeg vona, að hv. deild taki þvi 
vel. Legg jeg til, að því verði vísað til 
fjárhagsnefndar.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 10 shlj. 

atkv., og til fjárhagsnefndar með 8 shlj. 
atkv.

Á 44. og 46. fundi í Ed., dagana 20. 
og 23. apríl, var frv. tekið til 2. u m r.

Forseti tók málið af dagskrá.

A 47. fundi í Ed., þriðjudaginn 24. 
apríl, var frv. enn tekið til 2. u m r. 
(A. 169, n. 363 og 364, 404).

Frsm. meiri hl. (Karl Einarsson): 
pessu litla frv. fylgir eftir atvikum all- 
ítarleg greinargerð á þskj. 169. Skal jeg 
því ekki þreyta háttv. deildarmenn á 
því að skýra frá innihaldi þess, því jeg
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veit, að þeir hafa kynt sjer það sjálfir.
Fjhn. hefir ekki getað orðið sammála 

um frv. þetta. Leggur meiri hlutinn til 
að það nái fram að ganga með nokkr- 
um breytingum. pví að hann lítur svo 
á, eins og segir i greinargerðinni fyrir 
frv., að bankamir geti vel lánað með 
lægri vöxtum gegn tryggu veði út á jarð- 
ir í sveit og aðrar fasteignir, til þess jafn- 
framt að auka verðmæti aðalfasteigna 
landsins, sem eru jarðirnar, auk þess, 
sem þessi atvinnuvegur, landbúnaður- 
inn, er lífsnauðsynlegur fyrir þjóðina. 
pví jeg veit ekki hvar við stæðum, ef 
við hefðum aðeins fiskiveiðarnar og 
engan landbúnað. Vitanlega gefur hann 
engan uppgripaarð, en ef hann er for- 
sjálega rekinn, þá er hann vís og farsæll 
atvinnuvegur.

Brtt. á þskj. 404 á að laga þann agnúa, 
sem virtist vera á frv. Fyrst og fremst 
að bæta inn í orðunum „gegn veði í 
fasteign“ og i öðru lagi, að vextirnir 
skuli alt af vera ákveðinni % lægri en 
aðrir vextir, til þess að sleppa brotinu, 
sem ákveðið var i frv., sem virtist vera 
óþægilegt.

pá skal jeg snúa mjer að nál. háttv. 
minni hl„ og skal jeg reyna að vera ekki 
langorður, þó að háttv. minni hl. sje það.

Háttv. minni hluti byggir fyrstu mót- 
báru sína á því, að til þess sje ætlast, 
að lán til landbúnaðarins sjeu alt af 
veitt með lægri vöxtum, án tillits til 
tryggingarinnar. petta var alls ekki 
meining flm., og fyrir því hafa þeir lag- 
fært þetta með hrtt. á þskj. 404.

Á vaxtamismuninn hefi jeg minst áð- 
ur, að heppilegra myndi verða að hafa 
vextina ákveðinni % lægri, til þess að 
þurfa ekki að hafa brotið.

pá fer háttv. minni hl. að tala um 
fslandsbanka. Á hann hefir nú verið

minst hjer, bæði í gær og á laugardag- 
inn, og skal jeg ekki fara að blanda mjer 
inn í þær umræður nú. En jeg verð að 
taka það fram, að jeg tel það ekki koma 
neitt í bága við þann rjett, sem hlut- 
höfum bankans er veittur með lögum 
hans og reglugerðum, þó hann veitti 
eitthvað af slíkum lánum. pvi jeg veit 
ekki betur en í lögum hans standi, að 
starfssvið hans eigi að vera að efla at- 
vinnuvegi landsins. Og er þau lög voru 
sett, lifðu um % landsmanna á land- 
búnaði, og þó að fiskiveiðar væru þá 
töluvert stundaðar, var þó aðalatvinnu- 
vegurinn jarðrækt.

Annars mun jeg ekki fara að lesa 
kafla upp úr lögum bankans og reglu- 
gerðum, eins og nú er farið að tíðkast 
hjer, þvi menn eru vanir að segja það 
svart, sem er hvítt, og hvítt, sem er svgrt. 
En hins vegar verð jeg þó að telja það 
alveg rangt hjá hv. minni hl„ að ákvæði 
þessa frv. geti ekki einnig náð til fs- 
landsbanka.

pá er næsta viðbára háttv. minni hl„ 
að örðugt mundi verða að sjá um, að 
þessum lánum yrði varið til þess, sem 
þau voru tekin til. petta hlýtur eflaust 
að vera skrifað í fljótræði, því annars 
væri það ekki skiljanlegt. pví að það 
er flestum kunnugt, að hjer eru tveir 
sjóðir, sem ekki má veita fje úr, nema 
í vissum tilgangi, en það eru Fiskiveiða- 
sjóðurinn og Ræktunarsjóðurinn, og 
hefir ekki heyrst, að þeir væru mis- 
notaðir. Menn, sem fá vilja lán úr þeim 
sjóðum, lýsa einungis yfir, í hvaða til- 
gangi þeir fái lánið, og hefir aldrei 
heyrst, að slík lán væru ekki notuð á 
rjettan hátt. Hvers vegna skyldi þá ekki 
mega nota alveg sömu aðferð hjer?

pó að maður, sem fengi svona lán, 
væri svo efnum búinn, að hann gæti
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keypt hlutabrjef í útgerðarfjelagi, sje 
jeg ekki, að slíkt kæmi neitt i bága við 
iántöku hans, ef hann einungis notaði 
lán sitt til jarðræktar.

J?á segir hv. minni hl„ að enga skip- 
un sje hægt að gera um það, hve mikið 
bankarnir eigi að lána í þessu skyni. 
pað er alveg satt. pað er engin skipun 
gerð um það. pví það færi vitanlega 
eftir vilja og getu bankanna. Ætti það 
því út af fyrir sig ekki að gera frv. 
óhæft til að ganga fram.

Jeg mun ekki fara út í þau atriði nál. 
hv. minni hl„ þar sem talað er um 
bankavaxtabrjefin, og að þau hafi ver- 
ið óseljanleg nema með nriklum afföll- 
um, því jeg veit, að það stafaði af öðr- 
um ástæðum en taldar eru í nál. hv. 
minni hl„ að þau fjellu í verði sem 
raun varð á. Og hitt veit jeg, að veð- 
deildin veitti lán þessi umræddu ár ekki 
minna en áður.

Annars býst jeg við að fá tækifæri til 
að skýra þetta betur áður en umræð- 
unni er lokið. En jeg held, að það sje 
ekki rjett, að hjer hafi orðið nein breyt- 
ing, nenra eftir eðlilegum ástæðum.

pá er það sagt í nál. minni hl.,að 
upp úr þessu hafi það ráð verið tekið, 
að stofna Rikisveðbankann, en það hafi 
verið tilgangslaust, af því að ekkert fje 
var fyrir hendi. petta er ekki alls kost- 
ar rjett, þvi að banka þennan á að 
stofna af þrennum sjóðum: Viðlaga- 
sjóði, Ræktunarsjóði og Kirkjujarða- 
sjóði. Hefir það því ekki hindrað stofn- 
un hans, að fje var ekki fyrir hendi, 
heldur hitt, að ekki er búið að útvega 
markað fyrir brjef hans, sem stafar af 
hinum óeðlilega háu vöxtum.

pá hefir verið minst á, að Lands- 
bankinn ætti í sjóði 4 milj. kr., en þar

hefir verið ruglað sanran sjóði hans og 
því, sem hann á hjá fslandsbanka. Og 
jeg veit ekki, hvort þeir menn gera fs- 
landsbanka nokkurn sjerstakan greiða, 
sem altaf eru að halda því á lofti, að 
hann hafi fengið þetta lán hjá Lands- 
bankanum. pvi jeg' skoða þetta sem 
augnabliksráðstöfun, og hefði hún ekki 
verið gerð, hefðu seðlar íslandsbanka 
runnið inn í Landsbankann, og þá um 
lcið vaxið skuldin við útlönd.

pá er það ekki rjett, sem stendur í 
niðurlagi nál„ að Landsbankinn hefði 
meiri arð af fje sínu með því ,að lána 
það út en hafa það hjá íslandsbanka. 
pví menn ganga hjer ekki með fulla 
vasana af seðlunr, og einungis takmörk- 
uð seðlafúlga getur hjer verið í um- 
ferð. pað, sem fram yfir það er, er lagt 
inn í bankana. Og nú eru í umferð 8 
nriljónir í seðlum. (BK: Ekki nema 7 
nrilj.). Víst, 8 nrilj., með Landsbanka- 
seðlunum, og hefir reynslan sýnt, að 
það er nóg. pað, sem fram yfir það 
væri, myndi þegar koma inn i bank- 
ana aftur, og ef þeir lenda hjá Lands- 
bankanum, þá yrði hann að láta þá til 
íslandsbanka, þó ekki væri til annars 
en þess, að hafa þó einhverja vexti af 
þeinr.

Tel jeg svo ekki ástæðu til að fara 
frekari orðum um þetta mál. En jeg 
vona, að frv. verði samþykt nreð brtt. 
á þskj. 404.

Frsm. nrinni hl. (Björn Kristjáns- 
son): Eins og sjest af nál. minni hl„ á 
þskj. 364, hefir hann ekki getað fallist 
á frv. þetta. Orsökin til þess er, að til 
eru stofnanir, sem Alþingi befir búið 
til í því skyni að greiða fyrir lánunr 
landbúnaðarins, sem sje:
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Ríkisveðbankinn, 
veðdeildin og 
Ræktunarsjóðurinn.

pvi er greinilega lýst í nál., hversu 
vel er auðið að nota veðdeildina í þessu 
skyni, og lánar hún með lægri vöxtum 
en yB af forvöxtum bankans, ef farið 
er að eins og bent er á í nál., og er 
það eina tiltækilega lausnin á málinu í 
bráðina. pað er og miklu hagkvæmara 
fyrir Landsbankann að láta veðdeild- 
ina lána út á fasteignir og kaupa veð- 
deildarbrjefin með litlum .afföllum af 
lántakendum en að lána sjálfur út á 
fasteignirnar, með lágum vöxtum, eins 
og frv. ætlast til. Og engin lög þarf að 
setja um, að Landsbankinn láni út á 
fasteignir með lægri vöxtum; reglugerð 
hankans heimilar það og setur engin 
skilyrði fyrir þvi, hvaða vexti skuli setja 
á. Um þetta þarf engin lög, og það, sem 
hin rökstudda dagskrá ætlast til, er 
nægilegt. En að það sje hagkvæmara að 
láta veðdeildina lána út á fasteignir, en 
ekki Landsbankann sjálfan, liggur i því, 
að veðdeildarbrjefin getur hann selt, og 
svo geta þau líka dregist inn, og þá fær 
bankinn peninga sína aftur. Siðan get- 
ur hann notað það af veðdeildarbrjef- 
unum, sem hann getur ekki komið fljót- 
lega í peninga, sem veð fyrir láni. En 
skuldabrjef einstaklinga getur hann 
ekki notað á þennan hátt. pað er því 
augljóst, að þetta er eina leiðin, sem 
fær er, til þess að bæta úr fjárkreppu 
þeirri, sem frv. hygst að bæta úr. Og 
vilji menn bæta úr lánsþörf landbún- 
aðarins sjerstaklega, þá má það ske 
með þvi móti að breyta lögunum 
um rikisveðbanka í þá átt, að hann 
yerði einungis banki fyrir landbúnað- 
inn — og verulegra breytinga þurfa

þau lög við áður en þau eru notuð — 
og væri þá nægilegt að leggja fram sem 
tryggingarfje Ræktunarsjóðinn, til að 
byrja með. En þá yrði að leggja honum 
til rekstrarfje, alt að 2 miljónum króna. 
En enginn getur búist við því, að sá 
banki gæti lánað með lægri vöxtum en 
veðdeildin getur gert, nema honum sje 
beint gefið rekstrarfjeð.

pá er ein leið, sem jeg benti greini- 
lega á við umræðurnar um Ríkisveð- 
bankann 1921, en hún er, að stofna 
lánsfjelag (Kreditforening) fyrir land- 
búnaðinn á sama hátt og Danir og aðr- 
ar þjóðir hafa gert. pað er langbesta 
leiðin, ef tiltök eiga að vera til þess að 
koma verðbrjefum fjelagsins á útlend- 
an markað. (SJ: Sem þau eiginlega ekki 
geta komist samt.sem áður). Jeg óska, 
að menn sjeu ekki að áreita mig, og jeg 
vona, að það sje jeg, sem hefi orðið. 
(SJ: Má ekki gefa skýringu?). Jeg kem 
með mínar skýringar fyrst, háttv. þm. 
getur gefið sínar á eftir.

pegar Claessen bankastjóri kom úr 
utanför sinni í desember síðastliðnum, 
skýrði hann Morgunblaðinu 6. janúar 
frá, að hann hefði verið að kynna sjer, 
hvernig best væri að koma fyrir land- 
búnaðarlánum hjer á landi. Eru þessi 
orð höfð þar eftir Claessen, er hann var 
að lýsa rekstrarlántöku sinni. Með leyfi 
hæstv. forseta ætla jeg að hafa þau orð- 
rjett yfir:

„pessi lán (þ. e. rekstrarlán þau, sem 
tókst að útvega) ættu að geta trygt 
nægilegt rekstrarfje verslunar- og fram- 
leiðslufyrirtækja landsmanna, sem nú 
verða að vera rekin þannig, að þau geti 
endurgreitt rekstrarlansfjeð árlega. Eu 
þau bæta ekki úr þeirri brýnu þörf, sem 
á því er, að útvega landsmönnum löng



Lagafrumvörp ekki útrædd.
Vaxtakjör.

843 844

fasteignalán. Til þess þarf að vera 
mögulegt að sclja utanlands veðdeild- 
arbrjef okkar. En jeg hefi við nokkra 
athugun á því rnáli og rannsókn meðal 
erlendra fjármálamanna komist að 
þeirri niðurstöðu, að vænlegasta ráð- 
ið fyrir okkur sje að snúa okkur að 
stofnun lánsfjelaga (Kredit-forening- 
er) eftir danskri fyrirmynd. Danir hafa 
ágætan markað fyrir slík verðbrjef.“

petta kemur alveg heim við það, sem 
jeg hjelt fram á þinginu 1921, þó að 
menn gætu þá ekki notfært sjer þá 
bendingu. En vitanlega tekur það nokk- 
urn tíma að koma því fyrirkomulagi á, 
og þess vegna verður að nota veðdeild- 
ina fyrst um sinn til landbúnaðarlána. 
Slikt lánsfjelag mundi litils stuðnings 
þurfa við frá hálfu ríkissjóðs. Eins 
mætti búast við, að brjef slíks lánsfje- 
lags seldust mikið innanlands, og mest 
allra verðbrjefa, en það liggur í því, 
að hver jarðeigandi í landinu mundi 
sjá sinn eigin hag í því að koma verð- 
brjefum þessum út. Stofnunin hefði 
því alla jarðeigendur sem sjálfkjörna 
„agenta“ eða umboðsmenn til að selja 
brjefin.

A þessari hugsun er dagskráin bygð, 
sem minni hl. ber fram, og væntir 
minni hl., að hv. þingdeildarmenn sam- 
þykki liana, og einmitt þeir, sem bera 
sjerstaka umhyggju fyrir landbúnaðin- 
um. Eins og hv. deildarmenn sjá, er 
þetta stuttorðaður kjarni málsins, og 
auðvitað dettur mjer ekki í hug að fara 
að deila um þetta mál, eða að fara að 
svara aukaatriðum, sem ekki geta rask- 
að grundvelli þeim, er dagskráin bygg- 
ist á. Jeg sje að visu, að komin er fram 
brtt. við frv. þetta, og er hún til lögun- 
ar á þvi, en hún gerir samt engan veru- 
legan mun. Frv. er eftir sem áður

hvorki heilt nje hálft. pað er í minum 
augum ekki annað en mjög óhöndug- 
lega orðuð fyrsta grein í miklu 
lengra frv. um þessi efni. par liggur 
engin þekking að baki, bvorki á banka- 
inálum nje öðrum fjármálum, en því 
var beldur ekki við að búast.

'pá skal jeg víkja með örfáum orð- 
um að athugasemdum hv. frsm. meiri 
hl. (KE). Jeg skal taka það fram, að 
jeg er lionum sammála, hvað snertir 
nauðsynina á að styrkja landbúnaðinn, 
en einmitt það gerir enginn í deildinni 
betur en við, minni hl. Jeg vildi ekki 
ræða mikið um afstöðu Islandsbanka, 
en tel þó helst, að frv. gæti átt við 
bann, þrátt fyrir minni hl. álitið. En 
jcg mun láta lögfræðingana þrátta um 
það atriði, því að sjálfur er jeg enginn 
lögfræðingur. Hv. frsm. meiri hl. (KE) 
vildi ekki viðurkenna það, sem stend- 
ur í nál. okkar um, að það væri erfitt 
fyrir bankann að vita með vissu, til 
hvers lánsfjenu væri varið. pað er vit- 
anlega hægara, þegar um sjerstæðar 
stofnanir er að ræða, Fiskiveiðasjóð eða 
Ræktunarsjóð, þangað leita ekki aðrir 
en þeir, sem rjett eiga á að fá lán úr slik- 
um sjóðum. En þar sem Landsbankinn 
verslar með alt og hefir á hendi alla 
venjulega bankastarfsemi, þá veitir 
hann líka allskonar lán, eins og tekið 
er fram í nál., þvert á móti þvi, sem 
hinir sjóðirnir gera. Hv. frsm. meirí hl. 
(KE) sagði, að það væri eðlilegt, að 
brjefin hefðu árlega fallið. Af eðlilegri 
ástæðu f jellu þau ekki á árunum 1900 
—1918, því að þau höfðu innlendan 
„kurs“. pað hefir reynst vel, svo að eng- 
in einstök stjett hefir haft ástæðu til 
að kvarta.

pað er alveg ný upplýsing, sem hv. 
frsm. (KE) gaf, að ofmikið væri í um-
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ferð af seðlum; jeg veit ekki, hvort það 
muni vera rjett, en jeg trúi þvi tæp- 
lega. Nú, en ef svo er, þá verður að 
grípa til nýrra ráðstafana og takmarka 
seðlaútgáfuna betur. Annars sje jeg 
ekki ástæðu til að fara nánara út í það, 
sem hv. frsm. (KE) sagði í ræðu sinni.

Atvinnumálaráðherra (KIJ): pegar 
frv. þetta kom fyrst fram, fundust mjer 
aðallega tveir annmarkar vera á því, 
annar sá, að miða vaxtalækkun ein- 
göngu við hag landbúnaðarins, en 
hinn sá, að vaxtalækkunin skyldi reikn- 
ast út sem viss hluti af hærri vöxtun- 
um, því það er óeðlilegur og erfiður 
vaxtareikningur. Jeg fann ekki ástæðu 
til að undanskilja sjávarútveginn, eink- 
um bátaútveginn, og bægja honum frá 
þessum góðu vaxtakjöwum, ef þau fengj- 
ust. Meiri hluti nefndarinnar hefir nú 
reynt til að lagfæra hvorttveggja þetta 
með brtt. á þgsk. 363, því sje felt burt 
orðið ,landbúnaðarins‘, þá verður það að 
skiljast svo, að það eigi ekki einungis 
við landbúnaðinn eða atvinnurekendur 
í sveit, heldur líka við þá, sem reka sjáv- 
arútveg, einkum í minni stíl. Hv. frsm. 
minni hl. (BK) tók fram, að engin lög 
þyrfti að setja um að Landsbankinn 
lánaði út á fasteignir með lægri vöxtum 
en v,analega gerist, því að það væri heim- 
ilað i Landsbankalögunuin, en tók þó 
fram um leið, að vöxtum hljóti banka- 
stjórnin að ráða. pað getur verið, að 
heimildin sje til í bankalögunum, en 
hún er þá áreiðanlega ekki nctuð, og 
miindi þá sjerstök heimild, sem felst 
í þessu lagafrv., vafalaust ýta við banka- 
stjórurium.

Annars var veðdeildin aðallega stofn- 
uð til þess að styrkja landbúnaðinn, og 
yeðdeildarlánin hafa gefist vel og eru

vel þokkuð. Úr því að jeg mintist á veð- 
deildina, vil jeg leiðrjetta litilsháttar 
misskilning hjá hv. frsm.minni hl.(BK), 
þar sem hann sagði, að próf. Eiríkur 
Briem hafi átt hugmyndina að henni, 
en það var ekki hann, heldur Páll sál- 
ugi amtmaður Briem. Álits amtmanna 
var leitað í þessum efnum, og sendi 
Páll þá rökstuddar tillögur, er svo voru 
samþyktar á Alþingi, að efni til víst að 
mestu óbreyttar. Jeg vildi aðeins geta 
þessa, en það gerir auðvitað hvorki til 
nje frá.

Að því er íslandsbanka snertir, þá verð 
jeg að vcra minni hl. sammála um, að 
þingið hafi enga heimild til að skipafyrir 
um vexti þess banka, og meira að segja 
vafasamt, hvort bankaráðið sjálft hafi 
slíkan rjett. pví jeg veit ekki betur en 
surnir bankaráðsmennirnir hafi talið sig 
bresta heimild til að fyrirskipa nokkuð 
um þetta efni. pað mun því vera rjett 
hjá minni hlutanum, að þetta nái ekki 
til Islandsbanka. En þar sem því er 
bætt við í nál. minni hlutans, að úr því 
frv. þetta nái ekki til Islandsbanka, þá 
sje þar með meginstoðinni kipt undan 
tilgangi frv„ þá get jeg á engan háttverið 
því sammála. íslandsbanki hefir aldrei 
verið stoð landbúnaðarins á Islandi. Hann 
fekk hjer á árunum leyfi til þess að 
gefa út eina miljón af bankavaxtabrjef- 
um með þvi skilyrði, að mig minnir, 
að henni yrði varið til lána i þarfir land- 
búnaðarins. Og nú mun ekki vera meira 
en svo sem 7—8 hundruð þúsund krón- 
ur i útlánum til landbúnaðarins. pá er 
sagt i nál. minni hl„ að veðdeildarbrjef 
Landsbankans hafi reynst óseljanleg i 
útlöndúm, nemá lítið eitt af I. flokki. 
pað er sjálfsagí rjett. Jeg veit ekld hvort 
gerðar hafa verið alvarlegar tilraunir 
af Landbankans hálfu í þá átt næstu ár-
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I
j in fyrir stríðið, en nú er það ómögulegt.
i En jeg man eftir, að einhverntíma á ár-
) unum 1906—7 fór Schou bankastjóri Is-
i landsbanka til Danmerkur og seldi þá

talvert af bankavaxtabrjefum Lands- 
j bankans, einkum sparisjóðum, sem not-
í uðu brjefin sem tryggingarfje. pá er

þess getið í nál. minni hl. að Landsbank- 
inn eigi nú í sjóði með innieign sinni í
Islandsbanka rúmar 4 miljónir króna, 
og sje það nóg til að halda veðdeildinrii

ii

1I
$I
í3

starfandi eins og áður. Svo er borin sam- 
an sparisjóðseign og veðdeildarbrjefa- 
eign á árunum 1914— 1921. En það er 
ekki nóg. Samanburðurinn verður ekki 
nákvæmur, nema það sjáist líka, hve 
mikil veðdeildarlán hafi verið veitt þessi 
ár. Jeg hefi leitað upplýsinga um það 
hjá forstjórum Landsbankans, og er 
skýrsla sú svohljóðandi:

1914 veitt 399,700,00
1915 — 134,100,00
1916 — 157,800,00
1917 — 595,000,00
1918 — 417,400,00 
1919’ — 357,800,00
1920 — 517,500,00
1921 — 279,400,00
1922 — 317,300,00

petta eru ekki litlar upphæðir, og 
sýna, að þessi árin hefir verið lánað 
mikið á þennan hátt.

Jeg vil taka það fram að endingu, að 
þ.ótt jeg áliti, að frv_ þetta komi ekki 
fullkomicga að gagni, þá geti.þó orðið. 
talsverð not að því, og.ekki beri að fella 
það alveg. En þessi rökstudda dagskrá 
minni lilutans kemur ekki að fullkomn-
um notum. J?að er ekki von, að síjórn 
Landsbarikans tæki _þvi vel, að ? rikis- 
stjórjnin færi að' fyrirskipa henni .að 
kaupa veðdeildarbrjefin yfir „pari“. Ef 
aiföllin eru meiri en 6%, erekkivon

að Landsbankastjómin vilji hlýða slík- 
um fyrirskipunum. Ef deildinni er al- 
vara með að gera eitthvað, sem hefir 
áhrif á landbúnaðinn, þá hefði dagskrá- 
in átt að vera öðru visi, t. a. m. á þá 
leið að skora á Landsbankann að veita 
fyrirhuguðum ríkisveðbanka hæfilegt 
rekstrarlán. pessi banki á að vera ein- 
göngu landbúnaðarbanki. Hann er ekki 
kominn á stofn enn, vantar rekstrar- 
fje. Ef deildin er sannfærð um, að þetta 
litla frv. geri ekki gagn, þá hefði hún 
átt að skora á stjómina að veita þess- 
um fyrirhugaða ríkisveðbanka lán með 
sæmilegum kjörum. Islandsbanka hef- 
ir verið lán,að töluvert fje, og ætti þvi 
ekki síður að lána þessum banka og 
styrkja með því landbúnaðinn. Jeg skýt 
þessu til nefndarinnar, ef frv. nær ekki 
fram að ganga, að þá verði dagskránni 
breytt.

Jónas Jónsson: Jeg ætla að taka hjer 
fram fáein atriði. Jeg held, að hjer hafi 
verið töluð orð, sem hvorki eru bygð á 
þekkingu á frv. því, sem fyrir liggur, 
nje vaxtakjörum landbúnaðarins erlend- 
is. petta frv. er borið fram vegna þess, 
að öllum hlýtur að"vera ljóst, að vaxta- 
hæðin i Islandsbanka er miðuð við tap 
það, er stofnunin hefir beðið við það að 
hjálpa sjávarútveginum og kaupmönn- 
um. J’að er líka viðurkent frá alda öðli 
af öllum þeim, sem vit hafa á, að vext- 
irnir fara eftir áhættunni. J?ví meiri 
áhætta, þvi meiri vextir, því minni á- 
hætta, því lægri vextir. H.jer er um það 
að ræða, hvort meginstefna þessa frv. 
sje rörig,.eu hún er sú, að minni áhætta 
sje að lána til atvinnurekstrar i- sveit- 
nm en til sjávar. J?að er hægt að sarina 
þessa skoðun með tilvitnun í ástandið 
sem nú er, og í raun og veru var húh
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sönnuð í umræðunum um íslandsbanka, 
þar sem taJað var um, að vextir þar væru 
hærri vegna taps á útgerðinni. pað má 
ekki blanda veðbanka saman við þetta 
mál. Veðbankinn bætir ekki nema að 
nokkru leyti úr lánsþörf sveitanna. pað 
er óhugsandi, að veðbanki verði notaður 
til að greiða verslunarskuldir eða hjálpa 
við verslun sveitamanna. Veðbankinn 
hjálpar viðvíkjandi fasteignum í sveit- 
um og kaupstöðum, en ekki öðru, og 
því verða hinir bankarnir að taka lán 
til atvinnurekstrar. Hæstv. atvrh. (KIJ) 
skildi þetta vel, er hann vildi láta lægri 
vaxtakjörin ná til smábátaútvegsins, 
af því hann væri hættulítill fyrir lán- 
veitanda. Nokkur hluti af veðfje bank- 
anna, c. 10—15%, stendur í lánum hjá 
sveitamönnum, og vextir þessara manna 
miðast við hið óskaplega ástand, sem 
er í kaupstöðunum. En það þolir bænda- 
stjett landsins ekki. Meðferð þessa frv. 
sker úr því, hverjir skilja það, að vext- 
irnir eiga að fara eftir áhættunni. pað 
er óhugsandi, að það verði til lengdar 
hægt að kúga bændur til að greiða jafn- 
háa vexti eins og þá, sem fá fje lánað 
í einskonar fjárhættuspil. pað er rang- 
læti, sem bygt er á hlutdrægni eða van- 
þekkingu.

pá hefir verið „kritiserað“ hjer fyr- 
irkomulag hins fyrirhugaða veðbanka, 
og sagt, að hjer ætti betur við „kredit- 
foreningssystemið“.-En sá, sem undir- 
bjó veðbankalögin, hafði betur vit á 
þvi máli en nokkur maður hjer í deild- 
inni, og dómur' lians var bygður á ná- 
kvæmri rannsókn. Og til skýringar hv. 
2. þm.-G.-K. {BK), sem talaði af lítilli 
þekkingu nni- þéítá - méF, skaF jeg géta 
þcss, að þ,að er éítt, sem gerir það óniögu- 
legt að útfæra „kreditforeningssystem- 
ið“ Iijcr, en það -er, hvað lándið er stórt

Alþt. 1923, C. (35. löggjafarþing).

og fólkið dreift. I Danmörku eru 12 
„Kreditforeninger“. Hvers vegnaeruþær 
12 í þessu litla landi? Af því, að láns- 
fjelagshugmyndin gerir ráð fyrir því, að 
fjelögin nái að eins yfir lítil svæði, til 
þess að hver þekki annan. pess vegna 
hafa Danir sjerstök fjelög fyrir stærri 
bændur og sjerstök fjelög fyrir hús- 
menn og enn önnur fyrir kaupstaðina. 
Ef ætti að innfæra þetta fyrirkomulag 
hjer, þá yrði að hafa sjerstakt fjelag 
fyrir hverja sýslu. En þá yrði ekki mik- 
ill markaður fyrir brjefin; samkepnin 
yrði mikil innanlands og ómögulegt að 
selja þau á erlendum markaði. Alt þetta 
vissí sá, sem undirbjó veðhankann, 
miklu betur en hv. 2. þm. G.-K. (BK).

Frsm. minni hl. (Björn Kristjánsson):
pað eru aðeins fáein orð. Jeg hefi 
fátt að segja viðvíkjandi hæstv. atvrh. 
(KIJ). pað er sjálfsagt rjett hjá honum, 
að það hafi verið Páll Briem, sem samdi 
veðdeildarlög 1. veðdeildarflokksins. 
En mjer er kunnugt um, að prófessor 
Eiríkur Briem hjelt mikið upp á þessi 
lög. pá vildi hann ekki fallast á, að 
meginstoðinni væri kipt undan þessu 
frv., er það næði ekki til Islandsbanka, 
því að Islandsbanki hefði svo lítið lán- 
að til landbúnaðarins. Minni hlutinn 
meinti það nú ekki, heldur hitt, að úr 
þvi að frv. getur ekki náð til Islands- 
banka, en innifelur þó í sjer ákvæði um 
hann, þá getur það ekki gengið fram, 
því þá er það ekki löglegt. pá gat hann 
þess, að hann vissi ekki hvort hefði ver- 
ið reynt mikið fyrir stríð að selja veð- 
dcildarbrjefm. Jú, það var reynt, en það, 
sem stóð á, var það, að ekki var hægt 
að seljá nógu stóra slumpa i eínu. Veð- 
deildarlögin eru þannig úr garði gerð, 
að ekki er liægt að selja brjefin íyr en

54
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búið er að lána út á þau og veð komið 
á móti.

Eins og jeg hefi sýnt fram á, þá er 
engin trygging fyrir því, að vextir verði 
lægri í þessum veðbanka. pað legst nýr 
kostnaður á, fleiri bankastjórar. I 
Landsbankanum gátum við 2 banka- 
stjórarnir komið af öllum störfum.

En jeg get vel verið með því, að mál- 
ið verði tekið af dagskrá, umræðu frest- 
að, og vísað aftur til nefndar, til nýrr- 
ar athugunar, í sambandi við brtt. 
hæstv. atvrh. (KIJ). Jeg vil gera alt, 
sem hægt er að gera fyrir landbúnað- 
inn. En vextirnir geta ekki orðið lægri, 
nema bonum sje gefið rekstrarfje.

pá kem jeg að hv. 5. landsk. þm. (JJ). 
Hann sagði, að vextirnir hlytu að fara 
eftir áhættunni. En hvernig stendur þá 
á því, að hv. þm. (JJ) hefir ekki sett 
það í frv. Hann talar þar ekkert um 
tryggingarnar. (JJ: pað er nóg, að hún 
er betri!). pað hefði átt að standa í 
frv. Jeg er samþykkur því, að það sje 
hættuminna að lána út á jarðir en út 
á nöfn manna. En það eru erfiðleik- 
arnir að fá svo ódýra peninga.

Jeg skyldi ekki hv. 5. landsk. þm. 
(JJ), þegar hann var að tala um veð- 
deildina. Að það væri ekki hægt að 
borga með þeim lánum verslunarskuld- 
ir. Jeg skil það, að honum falli þetta 
illa, en það er alls ekki tilætlunin, held- 
ur á að verja þessum lánum til rækt- 
unar. pá sagði sami háttv. þm„ ,að sá, 
sem undirbjó lögin rmi ríkisveðbank- 
ann, hefði verið vitrari en jeg. pað má 
vel vera. En hann hefir þó aðeins fræði- 
lega þckkingu, en ekki reynsluþekkingu 
eins og jeg. pá var hv. þm, (JJ) á móti 
því að koma hjerástofn „Kreditforening- 
er“. Hann sagði, að það gæti gengið í 
Dgnmörku, þar. sem svo þjettbýlt væri,

að menn þektu hver annars 
h a g. petta eru eftirtektarverð um- 
mæli frá hans vörum. Hann hefir þó 
ekki haldið þessu fram í viðskiftamál- 
unum. par hefir allsherjarsamábyrgð 
verið tekin góð og gild.

Háttv. þm. (JJ) spurði, hvað bændur 
í Skagafirði þektu til hags bænda í 
Skaftafellssýslum. En jeg spyr: Hvað 
þekkja menn á Langanesi til í Skafta- 
fellssýslum, þegar um samábyrgð kaup- 
fjelaganna er að ræða? En þar vill hann 
þó hafa samábyrgð. Hann talaði um, að 
hver sýsla ætti að vera í samábyrgð, og 
hver með sín verðbrjef. petta er sama 
og jeg vil með kaupfjelögin. En þetta 
er þó heilaspuni hjá háttv. þm. pað má 
eins stofna til einnar „Kreditforening“ 
fyrir alt landið. Áhættan er svo lítil, 
vegna hins opinbera mats á jörðunum. 
pað hefir þegar verið mynduð slik 
„Kreditforening“, eða i þá átt, hjer á 
landi, þar sem stofnun 4. veðdeildar er. 
par standa veðin öll i samábyrgð fyrir 
10% af öllum lánunum. par er því skap- 
aður vísir fyrir lánsfjelög. par næst er 
varasjóður til tryggingar, og loks ríkis- 
sjóður að baki. pað vantar þvi ekki 
nema herslumuninn til þess, að 4. veð- 
deild sje „Kreditforening", aðeins, að 
sameiginlega ábyrgðin væri 20%, í stað 
10%). Háttv. þm. (JJ) segir þetta, af því 
hann þekkir það ekki. pað sjest, þeg- 
ar á reynir. En þeir timar geta komið, 
að hann skilji þetta betur. Og því leng- 
ur sem hann situr á þingi, því meira 
styttast hornin á honum.

Frsm. meiri hl. (Karl Einarsson): 
Jeg skal ekki blanda mjer inn í deilur 
báttv. 5. landsk. (JJ) og háttv. 2. þm. 
G.-K. (BK), enda hefi jeg ekki heyrt 
allar ræður þeirra i þessu máli. pað er
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ölJum ljóst, að lijer er um bráðabirgða- 
ráðstöfun að ræða.

pað hefir ekki verið tekið fram af 
þeim, sem vilja stofna „Kreditforening- 
er“, með seljanlegum verðbrjefum, 
livar ætti að' fá markað fyrir þau. Jeg 
man eftir áliti manna, og þá einkum 
hv. þm. G.-K. (BK), þegar 4. fl. veð- 
deildarinnar var stofnaður, að hægt 
myndi að selja brjefin, og þá einkum 
bent á ákveðinn stað, pýskaland, til þess. 
Að það ekki tókst, var ekki háttv. þm. 
(BK) að kenna, nje tryggingu brjef- 
anna, heldur var beint spilt fyrir sölu 
þeirra, með andblæstri, sem var hafinn. 
parf ekki langt að leita að upphafsmanni 
þess, og ekki út fyrir þennan sal. En 
það kemur væntanlega fram, þó síðar 
verði, hvort það hefir verið holt verk 
fyrir þann, sem það gerði.

En ekki meira um þetta. Brjefin 
reyndust óseljanleg, nema innanlands, 
og eitthvað 40—20% undir nafnverði. 
petta eru erfið kjör fyrir seintækan at- 
vinnurekstur. Alt annað fyrir verslan- 
ir, sem velta sömu upphæð 6—8 sinn- 
um á ári. pær þola hærri vexti. Útgerð- 
in þolir það líka betur, því hún getur 
venjulega verið án lána hluta úr árinu.

Jeg hefði ekki staðið upp til að svara 
hv. 2. þm. G.-K. (BK), hefði hann ekki 
haldið því svo fast fram, að engin lög 
þyrfti til þessa, því hjer væri aðeins um 
Landsbankann að ræða. Nei, íslands- 
banka má auðvitað ekki nefna. Hann 
er of heilagur til þess. prátt fyrir það, 
þó landið hafi lánað honum 17. milj. 
kr. og þjóðin annað eins. En hann er 
t vo heilagur, að það má ekki einu sinni 
gefa bending. (BK: Lög eru engin bend- 
ing). Jeg hefi skýrt frv. áður i fyrri 
ræðu minni. Hjer er aðeins verið að 
ákveða lánskjörin. Annars gengur svona

útúrsnúningur ekki í háttv. þm., og 
naumast í áheyrendurna.

peir, sem lesa frv., sjá, að hjer er 
aðeins verið að tala um vexti, en ekki 
hvei jum bankinn eigi að lána. Ætlast 
má til, að stjórnin láti bankann vita 
vilja þingsins í þessu efni.

Svo má hrýna deigt járn að bíti um 
síðir. pað var talað svo hjer í deildinni 
í gær sem sumir menn álitu, að Islands- 
banki ætti að halda öllum sínum rjett- 
indum, án þess að hafa neinar skyldur. 
pað á að stvðja bankann á allan mögu- 
legan hátt, en svo má hann ekki taka 
á móti þeim skilyrðum, sem lánveit- 
andi setur honum. pað er jafnvel talið 
hneyksli af sumum, að bankinn var lát- 
inn setja veð fvrir enska láninu. (BK: 
petta kemur ekki við þessum umræð- 
um). pað var dregið inn i þær af hv. 
þm. (BK).

Annars er það, eins og jeg hefi áð- 
ur lýst, að þó Landsbankinn láni Is- 
landsbanka í bili, þá koma seðlarnir 
aftur inn og nýjar skuldir safnast, þar 
til afurðirnar eru seldar. En seðlar, sem 
tollað geta í vasa almennings hjer á 
landi, hafa engin áhrif. Háttv. 2. þm. 
G.-K. (BK) hefir áður haldið þessu sama 
fram og jeg nú, að ekki sje holt að gefa 
út meiri seðla en þörfin heimtar. Nú 
eru 8 milj. af seðlum í umferð. (BK: 
Ekki nema 7). Jú, 8. Islandshanki hef- 
ir 7 og Landsbankinn 4. (BK: Já, já!).

Ýmsar greiðslur til verkafólks og 
fleira koma inn aftur eftir stuttan 
tíma. petta getur hleypt seðlaþörfinni 
upp í bili, og verka þá sem ávisanir, 
enda eni i eðli sínu ekkert annað en 
ávísanir.
. Með skírskotun til þess, er jeg hefi 
áður sagt, vil jeg mótmæla því, að ekki 
megi láta Islandshanka hlýða þessu
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ákvæði um vexti eins og Landshank- 
ann.

Jónas Jónsson: Háttv. 2. þm. G.-K. 
(BK) fjell frá því að deila um aðalefnið 
í frv., og játaði eiginlega með þvi okkar 
málstað, að vextirnir ættu að miðast 
við áhættuna. pví er játað, að lán til 
sveita sjeu jafnaðarlega tryggari en lán 
til sjávar, og er því gengið inn á aðal- 
atriði frv.

Bankarnir gera sjer auðvitað sem best 
far um að vita, til hvers eigi að nota 
lánin. petta gerði hv. þm. (BK) líka, 
þegar hann var bankastjóri, og er það 
lofsvert. Aðalatriðið er, að sveitalánin 
eru áhættuminni, til hvers sem þau eru 
notuð, heldur en víxlar og sjálfskuldar- 
áhyrgðir til útgerðar og kaupsýslu i 
kauptúnum. Eins og líka hv. þm. (BK) 
tók fram, þá hefir þingið húsbónda- 
vakl yfir bönkunum og getur látið þá 
fara að vilja sínum í þessu efni.

Nú stendur svo á, að ýmsar sýslur, 
eins og t. d. Borgarfjörðurinn og Ár- 
nes- og Rangárvallasýslur, sem gert 
hafa einna mest, hafa gert miklar um- 
bætur á húsum, girðingum og fleiru, 
og standa að nokkru i skuldum vegna 
þessara umbóta. Er þá rjett að láta 
þessa menn, sem standa alment full skil 
á skuldum sínum, — er rjett að láta 
þá menn borga tap-„premiuna“ fyrir út- 
gerðina. Nei, og aftur nei. Og þótt frv. 
þetta verði drepið hjer í dag, þá koma 
þaú þing siðar, sem sinna fullum rjett- 
læfiskröfum í þessu máli.

pá kem jeg að því, sem v,ar sögulegt 
aA læyra, að eftir umr. i gær, þá eru 
hluthafar íslandsbanka svo drýldnir,- að 
þó bánkinn hafi fengið hverja stór- 
hjálpina á fætur annari, þá má þing- 
ið-ekki einu sinni hafð íhlutunarrjett

um vexti bankans. Eða éru þeir þeir fá- 
fræðingar, að neita svona sjálfsagðri 
kröfu, en ætlast þó til, að bankanum 
sje hjálpað af þinginu?

Fyrir bankann ætti þetta ekki að 
verða neinn skaði, því þó vextirnir sjeu 
minni, þá er áhættan hka minni.

Jeg skal aðeins árjetta það, sem hv. 
þm. Vestm. (KE) sagði um þetta efni. 
pað ætti að vera hægt að knýja íslands- 
banka til að verða við svona kröfum, 
með þeim tveim mönnum, er stjórnin 
skipar, ef hún hagar sjer eftir rjettum 
reglum í þvi efni. pað er lafhægt fyrir 
stjórnina að knýja bankann til að 
beygja sig í þessu efni. Ef þingmenn 
eru húsbændur Landsbankans, þá erum 
við það líka yfir Islandsbanka, þar sem 
við erum fulltrúar þeirrar þjóðar, er 
hefir lánað honum náleg,a alt sitt fje.

Eins og búast mátti við, hafði háttv. 
frsm. minni hl. (BK) ekki ljósa hug- 
mynd um lánsfjelögin í Danmörku. 
Eru þau bygð á þeim grundvelli, sem 
þau verða ekki framkvæmd á hjer. pau 
ná yfir lítið svæði, svo að fjelagar geti 
sjálfir kosið virðingarmenn sína, og 
þekkja þeir til á öllu fjelagssvæðinu. 
petta er alt saman nýr fróðleikur fyrir 
háttv. frsm. (BK). Jeg er glaður að geta 
þannig aukið þekkingu hans, og vona 
jeg að það beri góðan ávöxt. pað er 
misskilningur hjá hv. þm. (BK), er 
hann blandar saman ríkisfyrirtækjum 
og samvinnufyrirtækjum, sem ekki eru 
lögboðin. pað er jafnmikil fjarstæða að 
blanda saman „Kreditforeningunum“ 
dönsku og veðdeildinni, sem er ríkisfyr- 
irtæki, eins og að bera saman lands- 
versluniná og Sambandið. pess vegna 
v,ar allur sá vaðall, sem hv. frsm. (BK) 
kom fram með, viðvíkjandi fyrirkomu- 
lági samvinhufjelaganna dönsku og is-
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lensku hliðstæðunni, hrein og bein vit- 
leysa.

Úr þvi að hann fór að minnast á 
samáhyrgðina hjá Sambandinu, skal 
jeg taka það fram, að það er óþarfi fyr- 
ir hann að leiða það atriði inn í umræð- 
urpar hjer í deildinni, þar sem hann 
mun á sinum tíma fá tækifæri til þess 
að fara ítarlega út í það frammi fyrir 
dómstólunum og standa þar reiknings- 
skap gerða sinna út af hinni lengstu 
stefnu, sem nokkru sinni hefir gerð ver- 
ið hjer á landi, og þar sem farið er 
fram á þá hæstu skaðabót, sem þekst 
hefir.

Háttv. þm. (BK) var þó ekki betur 
að sjer en fyrri daginn, er hann mint- 
ist á þetta, því að hann sagði, að jeg 
hefði komið samábyrgðinni á hjer á 
landi. j’ótt honum kynni að þykja jeg 
vera voldugur nú, þá er það oflof að 
segja, að jeg, sem var þá barn að aldri, 
þegar norðlensku fjelögin komu á þessu 
skipulagi, hafi komið samábyrgðarfyr- 
irkomuiaginu á. Annars tel jeg rjettast 
af hv. þm. (BK) að fara ekki langt út 
í þessa sáJma, því að, sem sagt, fær 
hann síðar tækifæri til að tala miklu 
ítarlegar um þau málefni.

Jón Magnússon: Jeg skal segja fáein 
orð, til að gera grein fyrir atkvæði 
mínu. Jeg ætla ekki að blanda mjer 
inn í deilur manna hjer, en hvað snert- 
ir hina lagalegu hlið málsins, þá get 
jeg ekki verið þar allskostar samdóma 
hæstv. atvrh. (KIJ). Hann hafði sagt, 
að frv. mundi ekki geta náð til fslands- 
banka, þar sem hann væri hlutafjelags- 
eign. Jeg er helst þeirrar skoðunar, að 
ef frv. yrði að lögum, þá mundi það 
einnig geta náð til þess banka. Hvað

sem því líður, er það atriði út af fyrir 
sig þýðingarlítið, því að fslandsbanki 
mun hafa lánað tiltölulega mjög lítið 
til landbúnaðarins, og stafar það af því, 
að Landsbankinn hefir frekar verið 
landbúnaðarbanki, en íslandsbanki sjáv- 
aiútvegsbanki. Jeg er að mestu leyti 
samdóma því, sem frv. byggist á, að 
bankarnir eigi að taka tillit til áhætt- 
unnar og hafa vextina lægri, þar er 
áhættan er minni. En það á ekki að 
fara eftir stjettum, eða skipa fyrir um 
þetta efni á þennan hátt, er frv. gerir. 
pama er því farið illa með rjetta reglu. 
Annað finst injer nokkuð undarlegt, og 
það er, að hvorki hv. nefnd nje hæstv. 
atvrh. (KIJ) hefir átt tal um þetta mál 
við bankastjórnina, ekki einu sinni við 
Landsbankastjórnina. Jeg hefi talað við 
einn bankastjórann í Landsbankanum, 
og hann tjáði mjer, að af þingsins hálfu 
hefði ekki verið minst einu orði á mál- 
ið við bankastjórnina, nje af hálfu 
stjórnarinnar. Ef þingið vildi taka upp 
einhverja skynsamlegri reglu en tíðkast 
hefir við fyrirkomulag bankans, þá ætti 
það að ráðfæra sig við bankastjórnina. 
Jeg verð að segja, að jeg er ekki rjett 
vel ánægður með till., þar sem á að 
binda þjóðbankann þannig að lögum, 
án þess að ráðgast um það við banka- 
stjórnina. J?ó greiði jeg dagskránni at- 
kvæði, vegna þess, að þá er hægt fyrir 
stjórnina að koma einhverju skynsam- 
legu til leiðar í þessum efnum.

Jeg er þeirrar skoðunar, að þetta, sem 
hjer er á ferðinni, eigi ekki að vera 
beint löggjafaratriði, en að það geti ver- 
ið gott að ráðgast við bankastjórnim- 
ar um það, hvað gera megi til þess að 
koma því í framkvæmd, sem að nokkru 
leyti liggur til grundvallar frv. og rjett 
gæti verið.



859 Lagafrumvörp ekki útrædd. 860
Vaxtakjör.

Frsm. minni. hl. (Björn Kristjáns- 
son): það er sáralítið, sem jeg vildi 
segja. Jeg skjrrði skorinort frá skoðun 
minni á þessu máli, og finst því algerð- 
ur óþarfi að vera að tala um, að mörg 
atriði í ræðu minni hafi verið óljós. Hv. 
5. landsk. þm. (JJ) sagði, að mjer væri 
ekki ljóst fyrirkomulag „Kreditforening- 
anna“ dönsku, en það eru mörg ár síð- 
an jeg kynti mjer það fyrirkomulag og 
las lög viðvíkjandi þessum lánsfjelög- 
um. Jeg hefi oft átt kost á að kynna 
mjer þau nákvæmlega, svo það er alveg 
út í bláinn sagt hjá hv. 5. landsk þm. 
(JJ), að jeg hefði óljósa hugmynd um 
þeirra fyrirkomulag og starf.

það kemur lítið þessu máli við, þótt 
hv. 5. landsk. þm. (JJ) hafi komið því 
af stað, að mjer yrði stefnt og af mjer 
krafist 500 þús. kr. i skaðabætur. Jeg 
finn enga ástæðu til að svara því einu 
crði. En út af því langaði mig til að 
spyrja, hvort ekki sje rjett, að rjettar- 
stefnan sje birt, svo að jeg fái að vita, 
hvað á mig er borið, og geti fengið 
tíma til að verja hendur mínar. Hún er 
nú búin að liggja niðri í fullar þrjár 
vikur eða mánuð, svo að menn hafa 
ástæðu til að halda, að hún eigi aðeins 
að vera flagg við kosningarnar, en að 
málshefjendur sjeu ekki vissari í sinni 
sök en svo, að þeir þori ekki að eiga á 
hættu að láta dóminn falla, fyr en kosn- 
ingar eru um garð gengnar. pað er bara 
þetta, sem jeg gjarnan vildi vita, hvort 
málshöfðun þessi á aðeins að vera kosn- 
ingaflagg eða alvara.

Guðmundur Ólafsson: pað er út af 
nokkrum orðum háttv. 4. landsk. þm. 
(JM), sem jeg ætla að segja fáein orð. 
Háttv. þm. var sammála okkur flm. 
um, að frv. næði líka til íslandsbanka.

(BK: Ekki ákveðið). Jú, svo skildist 
mjer að minsta kosti. Hins vegar get 
jcg fallist á, að frv. nái síður til hans, 
þar sem hann er aðallega sjávarútvegs- 
banki. Jeg álít rjettara, eins og þessi 
háttv. þm. (JM) tók fram, að málið 
yrði borið undir bankastjórnirnar til 
þess að fá að heyra álit þeirra. Jeg get 
ekki skilið í öðru, en að þeir þm., sem 
hafa sömu skoðun og hv. 4. landsk. þm. 
(JM), geti vel greitt frv. atkvæði við 
þessa umr., því að í millitíð getur nefnd- 
in ráðfært sig við bankastjórana út af 
inálinu, og svo getur álit þeirra komið 
til greina við 3. umr.

Jón Magnússon: Jeg tel rjett að tala 
við Jiankastjórana þegar, og áður en 
frv. kemst lengra. Mætti þá taka það 
nú út af dagskrá. Ef ekki, greiði jeg 
dagskránni mitt atkvæði.

Guðmundur Ólafsson: Jeg heyrði 
ekki, að hv. 4. landsk. þm. (JM) kæmi 
með rök á móti því, að frv. fengi að 
ganga til 3. umr. Jeg sje ekki, að neitt 
sje því til fyrirstöðu að greiða atkv. á 
móti frv. við 3. umr., þó að því hafi 
verið leyft að ganga svo langt.

Frsm. meiri hl. (Karl Einarsson): 
Stutt athugasemd. Jeg tek það aðeins 
fram, að það, sem jeg hefi sagt um af- 
stöðu Islandsbanka til frv., var, að jeg 
mótmælti þeirn ummælum hæstv. atvrh. 
(KIJ), að frv. næði ekki til þess banka. 
Ef mjer skilst rjett, þá hefir hv. 4. 
landsk. (JM) sama skilning á þessu at- 
rioi og jeg. Meira þarf jeg ekki að bæta 
við.

ATKVGR.
Rökstudda dagskráin á þskj. 364, frá

í
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minni hl. fjhn., feld með 7 : 5 atkv., 
að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

já: IHB, JóhJóh, JM, SHK, BK. 
nei: GÓ, HSn, JJ, KE, SJ, EÁ, HSt.

Tveir þm. (GGuðf, SE) fjarstaddir.

Brtt. 404, 1. samþ. með 9 shlj. atkv. 
— 404, 2. samþ. með 9 shlj. atkv.

1. gr., svo breytt, samþ. með 9 shlj. 
atkv.

2. gr. samþ. með 8 shlj. atkv.
Brtt. 363 (við fyrirsögn) samþ. með 8

shlj. atkv.

Frv. vísað til 3. umr. með 9 shlj. atkv. 
með fyrirsögninni:

Frumvarp til laga um vaxtakjör.

Á 49. fundi í Ed., föstudaginn 27. 
apríl, var frv. tekið til 3. u m r.

Forseti tók málið af dagskrá.

Á 50. fundi í Ed., laugardaginn 28. 
apríl, var frv. aftur tekið til 3. u m r. 
(A. 443, 463).

Frsm. meiri hl. (Karl Einarsson): 
Meiri hluti fjhn. hefir leyft sjer að 
koma fram með brtt. við fyrri gr. frv. 
þessa, um það, að fastbinda það ekki, 
eins og frv. gerir ráð fyrir, með lægri 
vaxtakjörin til þessara lána. Auk þess 
bætist við greinina nýr málsliður um 
það, að sömu kjara skuli sveitar- 
og bæjarfjelög njóta. Meiri hl. hefir 
átt tal við stjórn Landsbankans um 
þetta, og hún hefir tjáð honum, að 
þetta hafi ávalt verið tekið til greina 
í þeim banka, er um fasteignalán er 
að ræða, hvort sem það hefir verið víx- 
illán eða önnur lán. Ef t. d. víxillinn

hefir verið trygður með fasteignarveði, 
þá hefir ekkert framlengingargjald ver- 
ið tekið af honum. Við fengum enn- 
fremur að vita, að hankinn tekur 6% 
í vexti, y2% lægri en íslandsbanki. En 
innlánsvextir á innlánsskírteini eru 5%. 
Munurinn á innlánsvöxtum og útláns- 
vöxtum er því svo lítill, að meira virð- 
ist tæplega heimtandi af bankanum í 
þessu efni. Með brtt. þykist meiri hl. 
hafa bætt úr þessu gagnvart Lands- 
bankanum. Ákvæði frv. koma ekki til 
greina gagnvai t honum, því að þeim er 
þegar fylgt. Jeg vil leyfa mjer að mæla 
með því, að frv. verði samþykt með 
þessari brtt.

Frsm. minni hl. (Björn Kristjáns- 
son): petta frv. liggur nú fyrir i þeirri 
mynd, sem hv. deild skildi við það síð- 
ast, og i þessari mynd virðist nú eiga 
að samþykkja það, til hagsmuna fyrir 
jarðeigendur.

pó hv. deild feldi dagskrá minni 
hluta fjhn. við siðustu umræðu, þá var 
hún þó eina hugsanlega lausnin á mál- 
inu, bæði fyrir bankann sjálfan og lán- 
takendur. Eins og jeg bjóst við og tók 
fram síðast, mun bankinn verða ófús- 
ari á að veita bankalán með 1% undir 
venjulegum vöxtum en að veita veð- 
deildarlán og kaupa brjefin á 94%.

Eir.s og jeg benti á, gat hann búist 
við að fá það fje nokkuð bráðlega aft- 
ur við sölu brjefanna og inndrátt þeirra. 
Og í öllu falli gat hann notað veðdeild- 
arbrjefin sem tryggingu erlendis, ef 
hann þurfi á láni að halda. Láni hann 
nú beint úr bankanum, fær hann ekki 
peningana aftur fyr en jafnótt og hann 
fær lánin greidd. Og hann getur ekki 
notað slík skuldabrjef sem veð erlend- 
is. Honum er því í öllu tilliti óhagur að
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því að veita slík lán í stað þess að veita 
veðdeildarlán, sem minni hl. Iagði til. 
Og' hvernig verða svo lántakendurn- 
ir settir eftir þessu frv. ? 1 fyrsta lagi 
er það, að þeir taka lán í bankanum, 
ef þeir annars fá þau, með fult eins há- 
um vöxtum og veðdeildarlán. f öðru 
lagi fá þeir lánin í hæsta lagi til 10 ára 
í aðalbankanum og í útibúunum til 1 
árs, samkvæmt reglugerð bankans, i 
staðinn fyrir 25—35 ár, ef veðið er hús- 
veð, og til 40 ára, ef veðið er jarðarveð. 
Og i þriðja lagi hafa lántakendur minni 
von um að geta fengið nokkur veru- 
leg lán úr bankanum, af því að honum 
er það meiri óhagur. Jeg þarf ekki að 
endurtaka, að ef frumvarp þetta verð- 
ur að lögum, þá höfum við tvenn lög 
um sam,a efni. pví að þessi skipun, ura 
að lána með lægri vöxtum út á fasteign, 
er þýðingarlaus, þegar ekki er tiltekin 
minsta upphæð, sem bankinn á að lána 
á ári. Jeg geri ekki ráð fyrir því, að 
nokkur hv. þm. haldi því fram i alvöru, 
að bankastjórn Landsbankans hafi ekki 
vald til þess að ákveða útlánsvexti bank- 
ans. pað vald er henni veitt í 8. gr. reglu- 
gerðar bankans frá 18. okt. 1911, enda 
hefir bankastjórnin altaf haft það vald, 
meira að segja útibússtjórar, sem stund- 
um hafa t. d. tekið hærri vexti en Lands- 
bankinn.

pað er reyndar aukaatriði að geta 
þess, að tekið er fram i frv„ að lántak- 
andi njóti þessara lægri yaxta, ef hann 
.aðeins setur fasteignarveð, án tillits til 
þess, hvort lánið er veitt með 1. eða 2. 
veðrjetti. En samkvæmt reglugerð bank- 
ans, 11. gr„ má hann lána út á 2. veð- 
rjett, ef sjerstakar ástæður mæla með. 
Sá maður, sem fær lán út á 2. veðrjett, 
á heimting á að fá lágu vextina sam- 
kvæmt frv. Mjer hefir þótt rjett að gefa

þessa stuttu skýringu, til þess að gera 
skyldu mína, en mjer er vitanlega sama, 
hvort þetta frv. verður samþykt eða 
ckki.

En auðvitað verður það þýðingar- 
laust, sem við er að búast. Meiri hluti 
nefndarinnar á hjer brtt. á þskj. 463, 
og kenrur með hana eftir að hann hef- 
ir borið sig saman við bankastjórn 
Landsbankans. Fyrri breytingin, að á 
undan 1% komi „alt að“ sýnir, að það 
er rjett, sem jeg hefi haldið fram, að 
bankastjórninni muni vera óljúft að 
veita fasteignalán úr bankanum sjálf- 
um,ogbreytingin gerir frv. að enn meira 
pappírsgagni. Viðbótartillagan er og 
þýðingarlítil, því að fæst bæjar- og 
sveitarfjelög munu nú hafa nokkrar 
fasteignir að veðsetja; þau eru búin að 
veðsetja þær allar; svo þetta gerir hvorki 
til nje frá. Jeg skal svo ekki fara fleiri 
orðum um þetta mál.

Frsm. meiri hl. (Karl Einarsson): 
Jeg skal ekki fara út í einstök atriði 
í ræðu hv. frsm. minni hl. (BK). Skal 
þó lítillega minnast á tvö atriði.

Hv. frsm. minni hl. (BK) sagði, að 
Landsbankinn myndi ófúsari á að lána 
eftir því, sernfrv. þetta fer fram á, held- 
ur en að lána gegnum veðdeildina og 
kaupa bankavaxtabrjefin. Við þrír, sem 
erum í meiri hl. í nefndinni og áttum 
tal við bankastjórnina, höfum alls ekki 
orðið varir við þetta. Enda, ef að kjör- 
unum er gætt, þá verða vextirnir af 
veðdeildarlánunum, ef bankavaxtabrjef- 
in eru keypt með 94% af nafnverði, fyr- 
ir neðan 6% í vöxtum. Ef brjefin eru 
reiknuð á 85%, þá svarar það til þess, 
að af þeim sjeu borgaðir nær 6%, eða 
nákvæmlega 554% í vexti pr. a.

Eins og jeg tók fram áður, þá kom
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það fram i viðtali, er við áttum við 
bankastjóra Landsbankans, að þó frv. 
þetta verði að lögum, þá myndu þau 
ekki snerta hann, þar sem hann hefir 
áður fylgt þeirri reglu að lána gegn 
lægri vöxtum út. á fasteignaveð.

pá sagði hv. frsm. minni hl. (BK), 
að bankanum væri betra að kaupa 
bankavaxtabrjef. Ef útlánsvextir lækka, 
þá get jeg skilið það, annars ekki, ef 
sæmilegt verð er gefið fyrir brjefin.

ATKVGR.
Brtt. 463, a samþ. með 8 : 3 atkv.

— 463, b samþ. með 8 shlj. atkv.
Frv., svo breytt, samþ. með 8 : 3 atkv. 

og afgr. til Nd.

Á 53. fundi í Nd., mánudaginn 30. 
apríl, var frv. útbýtt eins og það var 
samþ. við 3 umr. í Ed. (A. 478).

Á 54. fundi í Nd., þriðjudaginn 1. maí, 
var frv. tekið til 1. u m r.

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

Enginn tók til máls.

ATKVGB.
Frv. vísað til 2. umr. með 13 : 1 atkv. 

og til fjárhagsnefndar með 16 shlj. atkv.

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

ekki útrætt.

Álþt. 1923, C. (35. löggjafarþing).

11. Mannanöfn.

Á 18. fundi í Nd., mánudaginn 12. 
mars, var útbýtt:

Frumvarpi til laga um nöfn (þmfrv., 
A. 107).

Á 20., 33., 41. og 42. fundi í Nd., dag- 
ana 14. mars og 4., 13. og 14. april, var 
frv. tekið til 1. u m r.

Forseti tók málið af dagskrá.

Á 47. fundi í Nd., laugardaginn 21. 
apríl, var frv. enn tekið til 1. umr.

Flm. (Bjarni Jónsson): Sagan sýn- 
ir það hverjum heilskygnum manni, 
að engin þjóð hefir verið nokkru nýt, 
sú er eigi sýndi fortíð sinni og forfeðr- 
um ræktarsemi, sú er eigi sýndi fulla 
trygð við tungu og siði sjálfrar sín, sú 
er eigi varði þjóðerni sitt með oddi og 
egg. Tvær öndvegisþjóðir má nefna 
til dæmis úr fornum sið, þær er oft 
hafa verið nefndar saman og nú síð- 
ast í mjög merkilegri grein eftir Neckel 
háskólakennara í Berlinni, er hann birti 
í riti Islandsvinanna. pessar tvær þjóð- 
ir eru Hellenar og hinir fornu Islend- 
ingar.

Jeg veit, að öllum þingheimi er það- 
Ijóst, að andleg afrek hinna fornu 
Hellena rísa sem bjartur eldstólpi upp 
úr rökkri samtíðarinnar, og að við þann 
eld hafa verið kveikt öll þekkingar- 
hlys allra alda, þeirra er síðan eru liðnar, 
og að svo er enn. En hitt er mönnum 
síður kunnugt, að í engri annari tungu 
er svo lítið um aðfengin orð sem í forn- 
hellenskri tungu. Og flestir vita, að þeir 
skiftu íbúum jarðarinnar i tvent, i

55
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Hellena (þ. e. þá, er mæla á hellenska 
tungu) og Óhellena (ó' flaQpaQoi eða 
«í pnopdiji'xjiDvoi = þeir sem tala ómál, 
þ. e. ekki grísku). Ast og virðing á öllu 
þjóðlegu var einkenni þessarar höfuð- 
mentaþjóðar, svo og trygð við tungu 
og siði forfeðranna. Sömu stoðir renna 
undir herfrægð þeirra, því að frægastir 
urðu þeir fyrir landvöm sína. Hinn 
bjarti eldstólpi þeirra Hellenanna, er 
jeg nefndi fyr, kviknaði af hinum helga 
arineldi, sem Hestia varðveitti bæði á 
ami þeirra og í hug þeirra.

Jeg þykist og vita, að hv. þm. sje 
það eigi síður kunnugt en mjer, að and- 
leg afrek hinna fornu fslendinga eru 
og hafa öldum saman verið gullnáma 
allra Norðurlanda og geirmenskra 
þjóða, hafa verið lýsigull, er sló birtu 
yíir fortíð þessara þjóða, hafa verið 
það lýsigull og eru enn, sem leiða mun 
i Ijós margt það um ágæti þeirra sjálfra 
og menning vora og frændþjóða vorra, 
er nú dylst. Enda er oss sjálfum og há- 
skóla vorum ætlað þetta ljós til þess 
að vinna við það gullnámu þá, er jeg 
nefndi.

Og úr þvi jeg nefndi ræktarsemi 
Hellena við móðurmál sitt, þá er og 
rjett að nefna einnig samstætt dæmi 
frá forfeðrum vorum. peir hleyptu að 
vísu fleiri erlendum orðum inn í tung- 
una en Hellenar, en þó unnu þeir eigi 
að síður meira þrekvirki um varðveislu 
hennar. Hinn alt sigrandi kristindómur 
fór þá um öll lönd með bagal og mít- 
ur og latneska tungu sem eldur í sinu. 
En fslendingar tóku að vísu trúna og 
bagal og mítur, en þeir ljetu eigi svo 
mjög undan þessu mikla heimsveldi, að 
þeir ljetu latneska tungu sitja i fyrir- 
rúmi fyrir sinni eigin tungu. Hitt var 
heldur, að þeir mótuðu og festu gull-

aldarmál vort á sama tínia sem aðrar 
þjóðir, þar á meðal Norðurlandaþjóð- 
iinar, leiddu latneskuna til hásætis og 
atræktu sína eigin tungu og týndu henni 
siðan.

Einn hluti tungunnar eru eiginnöfn- 
in. Meðferð beggja þessara fyrnefndu 
öndvegisþjóða var hin sama. Hver mað- 
ur hjet sínu nafni og var kendur við 
föður sinn og kölluðust karlmenn syn- 
ir feðra sinna en konur dætur þeirra. 
Og þennan sið höfðu báðar þjóðir haft 
með sjer úr landi, þaðan er allir Herj- 
ar bjuggu, áður en þjóðagreining og 
þjóðaflutningur hófst. En það hefir 
sennilega eigi verið síðar en þrem þús- 
undum ára fyrir Krists fæðing. Hjá oss 
er því siður þessi meira en fimm þús- 
und ára gamall, og ætti þvi að þurfa 
meira en litlar orsakir til Jjrevtingar.

Mjer er sem jeg hevri menn koma 
fiam með þá mótbáru, að það sje eigi 
mikiis virði um nöfnin. En hjer er þó 
alt annað í efni. Nöfn, þ. e. nafnorð, 
eru sá þáttur tungunnar, sem er einna 
langminnugastur á sögu þjóðarinnar. 
Má þar minna á orðið brullaup (brúð- 
hlaup), er sýnir, að í fyrndinni var það 
siður að nema konur á brott í alvöru, 
en siðar í leik, er var þá leifar af hinu 
eldra. Síðar kenmr upp sá siður, að mey 
skal niundi kaupa, og er orðið brúð- 
kaup lifandi vottur þess. Mætti telja 
slík nöfn í hundruðum. En eiginnöfnin 
eru þó einna merkilegust að þessu leyti. 
Sýna þau á margvíslegan hátt ævikjör 
cg hugsunarhátt þjóðarinnar örófi vetra 
áður væri saga rituð. Allur sá aragrúi 
,af nöfnum, sem dregin eru af nafni 
pórs, sýnir ljóslega, hversu nrikil helgi 
hefir verið á guði afls og eldinga. Auð- 
vitað má sjá þetta á fleiri hlutum, svo 
sem því, að sumar byrjar á pórsdag,
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en ljósast verður mönnum þó hugar- 
far þjóðarinnar, er foreldrar kunna eigi 
að velja bör'num sinum heillavænlegra 
nafn en að kenna þau til pórs. — pá 
sýna og nöfnin, að forfeður vorir hafa 
verið menn gunnreifir, svo sem Sigfús, 
Gunnrún (Guðrún), Vigfús, Brandr. 
Og enn sýna þau, að þeir bjuggu í köld- 
um löndum, þar sem birnir voru og úlf- 
ar, svo sem Jökull, Bersi, Úlfr, Bera. 
Mætti lengi telja slík dæmi, en hjer er 
þó eigi staður nje stund til þess. Jeg 
hefi nefnt þessi dæmi til þess að vekja 
þá menn til umhugsunar um málið, 
sem hafa, ef til vill, eigi gert sjer það 
ljóst áður. Geta hv. þm. ef til vill gert 
sjer nokkru ljósara en ella, hvað orðið 
væri úr þeirri hlekkjafesti frá kyni til 
kyns, sem gerð er úr endurminningum 
tungunnar, ef hinn nýi nafnasiður hefði 
verið kominn á á landnámsöld. Hefði 
pórvarðr pórarinsson verið kallaður 
Th. Önfer og þórgerður Egilsdóttir ver- 
ið nefnd Th. Brundebjalvesen, eða Ing- 
ólfr Arnarson kallaður I. Sunnfer, eða 
Ólafr feilan nefnst O. Breiðfer eða O. 
Hvammon eða þá O. Thorstensen, eða 
hefði bræður Unnar djúpúðgu verið 
menn eignarfallsins og heitið Flatnefs. 
þá hefðu landar vorir eigi þurft að fyr- 
irverða sig fvrir nöfn sín. þá bæri þeir 
að líkindum Kleppskinnunöfn, sum- 
ir með endingunni -an, t. d. þvaran 
Kveran, Skeifan, Skemman, Skaran, 
sumir með endingunni -on, t. d. Skolp- 
on, Gvendarbrunnon, pvælon, Útverk- 
on, sumir á -fer, t. d. Hrútfer, Önfer, 
Breiðfer, Faxfer, Flófer og Lucifer. Enn 
aðrir mundu heita jurtanöfnum, t. d. 
Skollafingur, Geitnaskóf, Lokasjóður, 
Pjetursbudda. „pó mundum vjer for- 
göngumenn nýja tímans,“ sagði einn af 
forkólfum hinnar nýju nafnamenning-

ar, „velja oss veglegri heiti en þessi, sem 
að vísu eru nógu góð handa almenn- 
ingi. Og vist veit jeg, hvað oss mundi 
best sama, en það er að vera menn 
eignarfallsins.“ Hefði nú sá maður verið 
uppi fyr á öldum, þá er sennilegt að 
vjer hefðum nú nöfn sem: Snerils, Húns, 
Svæfils, Kodda, Potts, Skotts, Dalls, 
Kjaralds, Faralds, Erils, Jálks, Skálks, 
Alku o. s. frv.

En staðanöfn eru eigi síður langminn- 
ug en mannanöfn. Renni menn aðeins 
huganum til bæjamafnanna í Holti. 
Á þeim má gerla sjá, hvar skógur var, 
þá er land bygðist, og hvar ryðja þurfti 
mörkina áður reistur yrði bærinn. Ör- 
nefni sem Holtin sýnir, að allar hæð- 
irnar þar vom skógi vaxnar (á latnesku 
saltus). Og við hvert bæjamafn og hvert 
örnefni eru bundnar einhverjar minn- 
ingar, og má að jafnaði sjá á nafninu, 
hverjar þær eru, t. d. Svalbarði, Veðra- 
mót, Akr, Akreyjar, Akranes, Gerði, 
Mannabani, Berufjörður, Svínavatn og 
ótalmörg fleiri.

Allar þessar minningar geta menn 
skafið út, ef þeir breyta nöfnunum. Og 
ekki fríkkar, ef þeir bæta gráu ofan á 
sv,art og klína helgum heitum á ómerki- 
lega staði. Skessur kváðust á:

Systir, ljáðu/mér pott.
Hvað vilt þú með hann?
Sjóða í honum mann.
Hver er hann?
Gissur á Botnum,
Gissur á Lækjarbotnum.

Nú verður að yrkja þessa vísu upp 
fyrir skessukindina og geta þess, að 
Gissur búi nú að Lögbergi!! Jeg læt 
þetta dæmi nægja, því að öllum munu 
kunn mörg dæmi slíkra skemdarverka.

pá er annað höfuðatriði, sem gerir 
viðhald rjettra nafna mikils vert fyrir



871 Lagafrumvörp ekki útrædd.
Mannanðfh.

872

viðhald tungunnar. pau eru allra orða 
geymnust á bevgingar og rjettar orð- 
myndir, en í þeirra stað koma í hinum 
nýja nafnasið óbeyjanleg orð. pað verð- 
ur endirinn á þessari ættarnafna og- 
gæsarlappa öld, að beygingar hverfa úr 
málinu, enda er góð byrjun þegar gerð: 
Herra Skramban á frú, sem heitir 
einnig Skramban, en ekki Skrambana, 
svo sem búast mætti við eftir lögum 
og eðli tungunnar. í gæsarlappahríðinni 
er það algengt, að menn eigi hluti i „h.f. 
Kári“, ekki í Kára, menn koma „með 
e.s. Gullfoss,“ en ekki á Gullfossi o. s. 
frv. En nái sníkjumenningin beyging- 
unum úr tungu vorri, þá er slitið sam- 
bandið milli vor og fortiðarinnar, þá 
er íslenskan orðin ill danska. En hún 
kve vera auðlærð.

priðja höfuðatriði þess mikla hlut- 
verks, sem eiginnöfn hafa unnið i þjón- 
ustu íslensks þjóðernis og munu vinna, 
ef þeim er ekki brjálað, skal nú talið: 
Nafnasiður vor er skuggsjá hins mikla 
einstaklingsfrelsis og einstaklingssjálf- 
stæðis, sem einkennir þjóðabálk vorn, 
og skuggsjá þeirrar virðingar, sem 
vjer og forfeður vorir hafa jafnan 
borið fyrir konum og rjetti þeirra, 
svo sem hinn rómverski nafnasiður 
var skuggsjá þess ófrelsis, er konur 
áttu þar við að búa.

Svo sem jeg sagði fyr, var nafnasið- 
ur Hellena nákvæmlega hinn sami sem 
vor, og svo gersamlega eins var hann, 
að þar tíðkuðust og auknefni semhjáoss. 
En siður Rómverja var allur annar, 
þótt þeir væri af sama stofni runnir. 
par hjetu menn þrem nöfnum: for- 
nafni (prænomen), ættarnafni (nomen 
gentilicium) og viðnafni (cognomen) 
og stundum auknefni (agnomen) hinu 
fjórða. Dæmi: Marcus Tullius Cicero,

Publius Cornelius Scipio Africanus. Um 
kvennaheiti var nú sá siður, að dætur 
hjetu ættarnafni föður síns, meðan þær 
sátu í íöðurgarði, og var þá greint svo 
á inilli margra dætra, að þær voru kall- 
aðar eldri og yngri eða 1., 2., 3. o. s. frv. 
Til að mynda hjet dóttir Ciceros Tullia, 
og hefði hann átt þrjár dætur, þá hefði 
þær heitið 1., 2. og 3. Tullia. En er 
heimasætan var manni gefin, þá skifti 
hún aðeins um ætt og hjet þá ættar- 
nafni niánnsins síns. Ef Tullia hefði átt 
mann, er hjet Publius Cornelius Scipio, 
þá hefði hún upp frá því heitið Cor- 
nelia. petta var eðlilegt þar, fyrir þá 
sök, að þar átti fyrst faðirinn og síðar 
maðurinn vald á lífi kvenmannsins, og 
því lýsir nafnasiðurinn með þeim hætti, 
að hún er aldrei sjálfstæður m,aður, 
heldur eignarhlutur, fyrst þessarar ætt- 
arinnar og síðan hinnar. petta verður 
enn þá ljósara, þegar borinn er saman 
við þær nafnasiður leysingja. peir tóku 
fornafn og ættarnafn húsbónda þess, er 
gaf þeim frelsi, en að viðnafni höfðu 
þeir hið gamla þrælsheiti sitt. T. d. 
Lucius Comelius Chrysogonus leysingi 
Sullu, en það er sama sem að heita: 
Chrysogonus, fyrrum þræll hjá Lucius 
Cornelius Sullu. En eftir rómverskri 
löggjöf voru þrælar „res“, þ. e. hlutur, 
sem húsbóndinn hafði jafnt vald yfir 
sem vjer yfir fjenaði vorum.

Telja menn það sæmandi íslenskum 
konum að taka upp nafnasið, sem svo 
er upp kominn og hvílir á slíkum end- 
urminningum? Og telja menn það sama 
frjálsum mönnum að taka upp þann 
nafnasið, er á þann uppruna, sem nú 
mun sagt verða?

Rómverjar lögðu undir sig alla G,allíu, 
Spán og nokkurn hluta pýskalands og 
settu nýlendur víðs vegar um þessi lönd



Lagafrumvörp ekki útrædd.
Munnanöfn.

873 874

og fleiri, sem jeg hirði eigi að nefna. 
Nú voru undirokararnir ríkari og bet- 
ur settir um flest en landsmenn sjálfir, 
og leysingjar þeirra slíkt hið sama. Urðu 
því nokkrir til þess fyrstir í hverju 
Jandi að smeygja sjer inn í valdhafa- 
flokkinn með því að taka sjer nöfn, er 
sambærileg væri þeirra nöfnum. petta 
smá-ágerðist svo eftir því, sem stundir 
liðu, og eftir margar aldir var nafna- 
siður þessi orðinn algengur um flest 
lönd álfunnar, nema Norðurlönd. En 
svo fór þó að lokum, að þessi ófagri 
skuggi gamals þrældóms skreið einnig 
yfir þau, og var þá að lokum engin þjóð 
eftir nema hinn tryggi útvörður nor- 
ræns þjóðernis, tungu og siða, fsland.

Vjer höfum verið trúir verðir þess- 
ara dýru hluta alt frá því, er fsland 
bygðist. pó hefir á orðið fyrir oss á 
margví::!egan hátt um vernd tungunnar, 
og var svo langt komið, að embættis- 
menn vorir rituðu mjög skælt mál og 
úr lagi fært. En öll alþýða manna var 
geymnari á þann fjársjóð en lærðu 
mennirnir.

pess vegna geymdist tungan og fjekk 
viðreisn sína fyrir forgöngu ágætis- 
manna á fyrra hluta nítjándu aldar. pó 
var ein meinsemd þá, er fjekk jafnvel 
vöxt og viðgang á sama tíma sem 
menn unnu að því að reisa tunguna við. 
petta var sú meinsemd, sem ættarnafna- 
sýkillinn veldur. Jafnvel Jón Sigurðsson 
skrifaði sig um tima „Sivertsen", en 
hann hætti því fljótt. pó smáfjölgaði 
„sen“-um, og var þó við hóf. petta var 
svipað vægri „influensu“ eða landfar- 
sótt, sem berst hingað stundum frá 
Nörðurlöndum. En er. nitjánda öldin 
ffeið, efnaði sóttin, er nýir sýklar bárust 
úr Vesturheimi, svo sem fór um land- 
farsóttina miklu, er gerðist að drepsótt.

Austrænn og vestrænn uppskafnings- 
háttur gerðu nú fjelag sín á milli og 
urðu þá nafnalögin ávöxtur af því sam- 
bandi. Hefir sá ávöxtur haft Draupnis- 
eðli, því að fyrst draup af honum 
Kleppskinna og síðan öll sú nafnaprýði, 
er við hefir bætst á síðustu árum.

Enginn efi er á því, að rjett er það, 
sem sagt var hjer að framan um þá 
spilling tungunnar af nafnafargani síð- 
ustu áva, og væri ekki minsta vit í 
því að láta slíkt afskiftalaust. Breyting- 
ar á bæjanöfnum og örnefnum þurfa 
eigi nauðsynlega að verða til málspill- 
ingar, nema þau sjeu rangt mynduð og 
smekklaus, nýju nöfnin, sem oft vill 
verða. En bæði er slíkt nafnahri'ngl, og 
eigi síður útskit fornhelgra heita, sjúk- 
dómseinkenni á þióðerniskend vorri, 
og sá sjúkdómur dregur þjóðina til 
dauða, sje eigi við gert nú þegar. Trygð- 
arlevsi, ræktarlevsi, skilningsleysi og 
vanþakklæti, samfara undirlægjuskap 
og uppskafningshætti, verður þessari 
þjóð tortíming, ef við gerum eigi við 
þegar. Mjer er það ljóst, að það mega 
heita óyndisúrræði að vernda þjóðemi 
með lögum fyrir sjálfri þjóðinni, en 
þó er nú sjálfsagt að reyna þann veg, í 
þeirri von, að komandi kynslóðir verði 
betri en þessir menn, er nú kallast: 
Eiríks-s(u) Arnar, Gormar, Fanndal, 
Lokasjóður, Skollafótur, Tungal, frk. 
Utverkon, frk. Revkjavík, Tunglon og 
Sólon, frú Utan og Útsunnan, herra 
Ofan og frk. Neðan o. s. frv.

Verður mikið til þess að vinna, að 
þær kynslóðir fái óskemt i sínar hend- 
ur mótað og ómótað gull fortíðarinnar, 
og þá einkum hinn dýrasta gimstein, 
sem vjer eigum, tunguna. Geymni vor 
á tunguna hefir gert þjóð vora mikils 
metna meðal þjóðanna, hefir gert oss



Lagafrumvörp ekki útrædd.
Mannanöfn.

875 876

að sjálfstæðri og frjálsri þjóð. Og þau 
gæði munu endast oss alla þá stund, 
sem vjer göngum í spor feðra vorra um 
ræktarsemi og trygð við tungu vora og 
þjóðerni. Nú er þess gætanda, að vjer 
verðum að gjalda miklu meiri varhuga 
við erlendum áhrifum en fyr, því að 
samgöngur hafa vaxið svo mjög sem 
a!Iir vita, en hafið hefir reynst oss hin 
rnesta verndarvættur á umliðnum öld- 
um.

Jeg liefi heyrt það á ýmsum mönn- 
um, að þeim þykir þetta allmikið harð- 
ræði, að banna mönnum að nefnast 
sem þeir vilja. Vil jeg í þvi sambandi 
benda á tvent. Fyrst er það alkunna, 
að lengi hefir verið í lögum hjer og er 
enn, að prestar mega neita að skíra 
ónefnum, og hefði nafnalögin frá 1913 
aldrei komið út, þá hefði klerkastjett- 
in getað kæft þennan ófögnuð allan í 
fæðingunni, en þeir fá við ekkert ráð- 
ið, ef ósóminn hefir lagavemd.

1 öðm lagi vil jeg geta þess, að helst 
má snúa þessu brígsli um harðneskju 
við. Örfáir menn vilja leyfa sjer að 
breyta siðum heillar þjóðar, 2% ætla 
að knjesetja 98%. Hafa menn heyrt 
slíkrar bíræfni getið? Hafa menn gert 
sjer ljóst, hvílik ósvífni felst i þessu?

Myndi eigi kominn tími til þess, að 
níutíu og átta menn sýndi þessum tveim 
í tvo heimana?

Enginn skyldi halda, að jeg sje hinn 
fyrsti eða hinn eini maður, sem vill 
setja lög um þetta efni. Mun jeg því 
til sönnunar lesa nokkur atriði úr þing- 
tíðindum 1881, ef hæstv. forseti leyfir:

pskj. 263 í þingtíðindum þess. árs, á 
hls. 609, er frumvarp til laga.um nöfn
manna.;J?ar stendur í 1. gr.:

„í hvert sinn, sem kveðja skal

mann til embættissýslanar, þing- 
starfa eða annars starfs, snertandi 
málefni almennings, skal nefna, auk 
nafns þess, er hann er skírður með, 
nafn föður hans eða móður. Sömu- 
leiðis á í hvert sinn, er yfirvald eða 
prestur nefnir mann í rjetti eða frá 
prjedikunarstóli, að skýra frá því, 
hvers son eða dóttir hlutaðeigandi 
sje.“
í 2. gr. segir svo:

„Ekki má skíra neitt meybarn 
karlmannsnafni og ekki má nefna 
eða skrifa neinn mann, sem hefir 
fast heimili á Islandi, son annars 
manns en föður síns eða móður.“ 
pá hljóðar 3. gr. svo:

„Eftirleiðis má ekki skíra neinn 
mann ættarnafni, nema konung- 
legt levfi sjc til þess. Ekkert ætt- 
arnafn má enda á „son“. Fyrir ætt- 
arnafnsleyfi skal borga 500 krónur, 
sem renna í landssjóð. — Hver sá, 
sem skrifar sig ættarnafni, skal þar 
að auki greiða árlegan nafnbótar- 
skatt, 10 krónur fyrir hvert atkvæði, 
sem í nafninu er.“
Flutningsmenn voru þeir Jón Jóns- 

son (landritari) og Jón Ólafsson, sem 
var þá í fylsta þroska og i blóma lífs- 
ins. Við 1. gr. gera þeir meðal annars 
þessa athugasemd:

„í þingskapaþætti 25. kap. þess 
handrits hinnar fornu lögbókar ís- 
lendinga, sem. konungsbók nefnist, 
stendur meðal annars: „oc er goþinn 
skyldr at segja ryþiandanum, hvem 
hann nefnði í dóm, ef hann spyr, oc 
nefna dómandann oc svá foþur hans 
eða moþur, ef_ þau vorv íslendzk.“

.1 athugasemdum við 2. gr. segja þeir 
svo:
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„Að Iáta skíra mcybörn karl- 
mannsnöfnum, sjer í lagi nöfnum, 
er enda á son, virðist ótilhlýðílegt 

. hjer á landi, þótt slíkt viðgangist í 
öðrum löndum. pað virðist ekki verra 
fyrir útlendinga, er setjast hjer að 
fyrir fult og alt, að þurfa að breyta 
nöfnum sinum, að svo miklu leyti 
sem þau koma í bága við þessi lög, 
en það er fyrir Islendinga að breyta 
nöfnum sinum, þegar þeir setjast að
í útlöndum.“
Og loks segja þeir i athugasemdum 

sinurn við 3. gr.
„Ættarnöfn virðast hjer á landi 

eigi aðeins óþörf, heldur jafnvel 
skaðleg, þar sem þau geta komið til 
leiðar misskilningi og rjettaróvissu.“ 
Má sjá á þessari athugasemd þeirra, 

að þeir hafa eigi verið á sömu skoðun 
sem inaðurinn, er ljet svo um mælt: 
„Enginn gengur heilt ár í sömu skyrt- 
unni, og er hún þó minna brúkuð en
nafnið.“

pessir rnenn fóru að vísu skemra en 
jeg í tillögum sínuin, en þess ber að 
gæta, að ónefnasýkillinn var þá ekki 
svo ægilegur sem nú er orðið. Og sam- 
mála mjer hafa þeir verið uin það, að 
vel mætti skipa slíku með lögum og að 
slikt sje ekki neitt harðræði. En oss verð- 
ur ekki eins dæmi í þessu, sem nú verð- 
ur sagt.

Dæmi eru og til frá öðrum þjóðum, 
að þær hafi sett lög um nöfn, sumar til 
hins verra og sumar til hins betra. 
„Socialdemokraten“ norski, 5. febr. 
1923, segir frá því, að lögþingið norska 
hafi nú sett lög til þess að laga nöfn 
manna þar í landi.. Sögðu þingmenn, að 
eigi væri vanþörf á slikum lögum, þvi 
að þar væri nöfn slík sem Appelsina, 
jRúsina, Polka, Mazurka — og einn

kvenmann þektu þeir, er hjet Closetta. 
Eftir því mættum vjer og eiga von á 
ættarnöfnum sem Closettan, Aborton, 
Toiletton o. s. frv. Sá aðall yrði vafa- 
laust meiri háttar en hinn fomi land- 
námsaðall, sem ber hin fornu íslensku 
nöfn, að minsta kosti bæri þá nöfnin 
vott um það, hversu bjartur sjálfstæð- 
islogi brynni þar hið innra.

Nú afhendi jeg fulltrúum þjóðarinn- 
ar þetta mál, og er vel, að kjósendur 
hafa nú bráðlega tækifæri til þess að 
sýna þeim, hvern veg undirtektir þeirra 
mælast fyrir.

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

atkv.

A 49. fundi í Nd., þriðjudaginn 24. 
apríl, var frv. tekið til 2. u m r. (A. 
107).

Flm. (Bjarni Jónsson): Jeg veit, að 
háttv. þm. muni hafa sjeð niðurlagið 
á þessari stuttu greinargerð minni fyr- 
ir frv., sem gerir grein fyrir því á þann 
veg, að það sje einskonar fyrirspurn 
til Alþingis, hvort það viti nokkurn 
aiman skyldari til að vernda dýrustu 
eign þessarar þjóðar en sjálft sig. Jeg 
get ekki annað nú en staðið upp, til 
þess. í sambandi við þetta niðurlag grein- 
argerðarinnar að þakka háttv. þdm. fyr- 
ir góðar undirtektir við frv. Vonast jeg 
til þess, að framhald verði á þvi, svo 
að það ásannist nú, eins og svo oft áð- 
ur, að háttv. j>m. kenna nú, þegar kem- 
ur að hjörtum þeirra, eins og valurinn. 
pótt sundurleitar skoðanir og flokkaríg- 
ur vef ji oft málin þoku og villi mönn-
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um sýn, þá hefir Alþingi þó oftast bor- 
ið gæfu til að þyrla burt þokunni, er 
um þýðingarmikil þjóðernismál var að 
ræða.

Jón porláksson: Mjer finst rjett, að 
þessu máli veiði sýndur sá sómi að 
visa því til háttv. mentamálanefndar, 
og leyfi jeg mjer hjer með að gera það 
að tillögu minni.

Jakob Möller: Jeg greiði atkv. á móti 
þessu frv., af þeirri sök, að jeg álít það 
ganga svo nærri persónulegum rjetti 
raanna, að með öllu sje óverjandi. Jeg 
tel það hart, ef menn hyggjast með lög- 
um að banna mönnum, sem borið hafa 
ættarnafn áratugum saman, ættarnafn, 
sem hefir gengið að erfðum lið fram 
af lið, að banna þeim, eða rjettara sagt 
að neyða þá fyrir hönd barna sinna og 
ættar að leggja það niður. Háttv. flm. 
(BJ) ætti þó að vera það kunnugt, að 
gömul ættarnöfn eru mörgum mönn- 
um sem helgur dómur og þeim mjög 
kær. Getur hann þá varla í alvöru bor- 
ið mönnum á brýn skort á þjóðernis- 
rækt, þótt þeir sjeu ófúsir að fleygja 
burt þessum sameiginlega kjörgrip ætt- 
ar sinnar. Mun hann ekki með slík- 
um gífuryrðum fá mig til að greiða 
þessu frv. atkv. mitt, og vænti jeg að 
svo fari um fleiri.

Sveinn Ólafsson: Jeg stend upp í þetta 
sinn af þvi að jeg er hlyntur þessu frv. 
og vil leggja því liðsyrði, þótt ekki 
geti jeg felt mig við það óbreytt. Háttv. 
3. þm. Reykv. (JJ?) hefir slungið upp 
já þvi, að frv. verði visað til mentmn. 
Jeg tel líka sjálfsagt að vísa því til nefnd- 
ar, þó ef til vill af nokkuð öðrum ástæð- 
um en hánn. En mjér béfir dottið í hug,

að rjettara myndi, ef til vill, að láta 
það fremur ganga til allshn. heldur en 
mentmn., sem jeg hefi nokkra ástæðu 
til að ætla, að sje því síður hlynt.

pað eru ýmsar gr. frv. svo lagaðar, 
að mjer finst ekki rjett að lögfesta þær 
eins og þær eru. Væri rjettara að láta 
nefnd athuga þær og koma fram með 
brtt. við frv. T. d. skal jeg taka 4. gr. 
frv. Jeg veit ekki til þess, að í lögum 
sje neinn stafur um viðurnefni og nafn- 
festi þá, sem þar ræðir um, og mætti 
því vel svo fara, ef ekki er ákveðið neitt 
nánar um þetta, að það yrði misbrúk- 
að. J?á getur mjög orkað tvímælis, hvort 
rjett sje að lögfesta 8. gr., svo mjög, 
sem hún virðist ganga nærri rjetti þeirra 
manna hjer á landi, sem ekki eru ís- 
lenskir þegnar, en njóta þó sama rjett- 
ar og innlendir menn, svo og einnig 
þeirra erlendu manna, sem hafa vilja 
hjer landsvist um lengri eða skemri 
tíma. Sama máli er að gegna um 10. 
gr. frv, J?ar virðist mjer tekið of djúpt 
í árinni um sektarákvæðin fyrir að nota 
fornhelg heiti, svo sem ásanöfn. Væri 
rjettara að hefla gr. lítið eitt, og myndi 
hún koma að fullu gagni, þótt sektar- 
ákvæðin væru lægri.

Jeg endurtek það svo, að það er sök- 
um þess, að mjer er ant um þetta mál, 
að jeg styð það á þennan veg. Jeg tel 
sigurvænlegustu leiðina fyrir það að 
láta það ganga til nefndar, en mjer er 
í rauninni ekkert kappsmál, hvernefndin 
það verður, sem um það fjallar, þótt jeg 
telji allshn. standa næst að fara með það.

Bjarni Jónsson: Menn eru stundum 
bjartsýnni en ástæða er til, og svo hef- 
ir mjer farið að þessu sinni. pað er þó 
eigi svo, að jeg hafi vænst annars af 
hóttv. sessunaut minum (JakM) en
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liann yrði á móti frv. Hann er eínn 
þeirra fáu manna lijer á landi, sem bera 
gamalt nafn, og jeg get vel skilið, þótt 
þeir menn, sem svo stendur á um, hafi 
tekið ástfóstri við ættarnafn sitt og vilji 
leggja rækt við það og láta böm sín 
gera hið sama. Hitt kalla jeg þó ekki 
minni rækt, að kalla sig son föður síns. 
pví mest á ræktin að vera við föður- 
inn, þá við afann og svo koll af kolli, að 
hún fer minkandi eftir því, sem lengra 
dregur. pannig er þessu farið um hinn 
forna nafnasið vorn. pó dettur mjer 
ekki í hug að lá háttv. 1. þm. Reykv. 
(JakM) og þeim, sem eins er ástatt um, 
þótt þeir vilji halda nafni ættar sinn- 
ar. Og ekki er það til hans mælt, er 
jeg hefi talið það vott megns þjóðrækt- 
arleysis að vilja kasta þannig burt siðum 
og venjum forfeðranna. Öðru máli er 
að gegna um þá menn, sem taka upp 
ný nöfn, strax og þeir komast á legg, 
og strika út nöfn feðra sinna. Menn, 
sem taka upp heiti grasa og bergteg- 
unda og önnur fáránleg nöfn og þykir 
þetta hin mesta prýði af þvi, að þeir 
kenna þar erlends keims. En það er 
svo um flest slík mál, að það er ekki 
unt að koma þeim fram, án þess að ein- 
hverjir fái ómaklega að kenna til. Var 
það einmitt með tilliti til þeirra manna, 
sem bera gömul ættarnöfn, að jeg 
samdi 3. gr„ en ekki hinna, sem frá fæð- 
ingu hafa borið nafn föður síns, en 
fleygt því siðan, til þess að geta tekið 
upp erlendan sið. pað verður ekki kom- 
ist hjá því, þótt einhverjum falli mið- 
u r. Vil jeg og ekki deila við hv. sessu- 
naut minn (JakM.) um þetta. Lít jeg svo 
á, að hann og aðrir, sem eins stettdur 
á um, verði að meta hjer meira hag 
þjóðarinnar og beygja sig, til þess að

Alþt. 1923, C. (35. löggjafarþing).

þessi siður festist ekki í landinu. Orð 
hv. 3. þm. Rcykv. (Jp) lýstu ekki nein- 
um illum hug á frv., og var það sem 
vænta mátti, þar sem hann er þó enn 
sonur föður síns. En jeg lít svo á sem 
það sje heldur misskilin hjálpfýsi við 
málið að vilja vísa því til hv. mentmn., 
því svo virðist, sem málum gerist held- 
ur svefnhöfugt í höndum hennar. Á 
öndverðu þingi kom jeg fram með frv. 
um mentaskólann, sem mörgum háttv. 
þm. kemur saman um, að gæti leitt til 
hins mesta spamaðar, ef það næði fram 
að ganga. Myndi það meðal annars leiða 
til þess, ,að spöruð yrðu laun 12 kenn- 
ara við skólann. En þrátt fyrir spam- 
aðarhug þingsins, sem nú nýlega lýsti 
sjer í frv. til laga um að sálga einum 
ævagömlum síldarmatsmanni, hefir hv. 
mentmn. ekki þótt liggja mjög á að af- 
greiða þetta frv., því hún er ekki búin 
enn að skila því frá sjer. Býst jeg við, 
að hv. 3. þm. Reykv. (Jp) hafi ekki 
gætt þess, hve seinýöll mál ganga í hv. 
mentmn., og veit jeg því, að hann mun 
taka till. sína aftur, er jeg hefi bent 
honum á þetta.

pá sný jeg mjer ,að háttv. 1. þm. S,- 
M. (SvÓ), sem er, eins og menn vita, 
einn af stjórnmálaspekingum þessarar 
háttv. deildar.

Hann vildi telja mönnum trú um, að 
lionum væri ant um málið, og hneigð- 
ist því að því að vísa því til nefndar. 
En jeg leyfi mjer að draga það í efa, 
að þetta stafi af einskærri umhyggju 
fyrir þessu frv., heldur þvi, að hann 
vilji umsnúa því og koma fram ein- 
hverju, sem honum líkar. Annars er 
svo langt síðan þetta mál kom fyrst 
fram, að bæði þessi hv. þm. (Svó) og 
aðrir hefðu haft nægan tíma til að koma

56
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fram með brtt. við það. Myndi hann og 
sjálfsagt hafa gert þetta, ef honum væri 
svo ant um málið sem hann lætur. Hann 
kvarfaði undan 4. gr. frv. Kvað hann 
viðurnefni þar eiga að staðfestast með 
nafnfesti að fornum sið, en kvartaði 
svo jafnframt undan þvi, að alveg vant- 
aði ákvæði um það, hvernig með þá 
nafnfesti skuli farið, þvi hvergi sje neitt 
að finna um það í núgildandi lögum. 
petta sætir undrun um svo mikinn laga- 
smið, að hann skuli ekki skilja það, að 
greinin sjálf kveður á um þetta, og það 
með orðunum, sem hann hafði sjálfur 
yfir. Um nafnfestina skal fara a ð 
fornum sið. Háttv. þm. (SvÓ) á 
að gefa digra gullhringa i nafnfesti, en 
ekki hitt og þetta rusl af hvalveiðastöð- 
inni í Mjóafirði. Getur hv. þm. annars 
hlotið nægar leiðbeiningar í þessu efni, 
ef hann sest niður við að lesa hin gömlu 
gullaldarrit vor.

pá gerði hv. þm. (SvÓ) nokkrar at-, 
hugasemdir við 8. gr. frv. Vildi hann 
láta gera útlendingunr hærra undir 
höfði en landsins þegnum. Hann getur 
fallist á, að hv. 1. þm. Reykv. (JakM) 
og aðrir landsmenn, sem eins stendur á 
um, beygi sig undir þennan þjóðarsið 
vorn. En ef Kínverji kemur og vill setj- 
ast hjer að, þá má aldrei ætlast til að 
hann hagi nafni sínu eftir íslenskum 
sið. pað þarf endilega að fara betur 
með hann. Dálítið undarleg umhyggju- 
semi. Eins og það megi ekki koma við 
þessa náunga, af því að þeir eru fædd- 
ir í öðru landi. Hv. þm. (SvÓ) ætti að 
sctja sjálfan sig i nefnd til að laga sjálf- 
an sig, svo að hann geti starfað að lög- 
gjöfinni af dálitið meira viti.

pá vill hv. þm. (SvÓ) laga sektar- 
ákvæði 10. gr. og hefla greinina. Er auð-

sætt af orðum hans, að hann vill hafa 
sektarákvæðin á þann hátt, að þau ginni 
menn til að brjóta lögin. Jeg vil aftur 
á móti hafa sektarákvæðin svo, að þau 
aftri mönnum algerlega frá að brjóta 
þau. Háttv. þm. (SvÓ) vill með sekt- 
arákvæðum laganna segja við menn: 
pú mátt nú eiginlega ekki gera þetta, 
góðurinn minn, nema þú borgir pen- 
inga fyrir. pvi er um að gera að hafa 
sektirnar ekki hærri en svo, að þær fæli 
menn ekki frá að brjóta lögin. Með 
öðrum orðum, hv. þm. (SvÓ) hefir 
hugsað sem svo, að ekki væri úr vegi 
að græða nokkrar krónur í ríkissjóð- 
inn á lögunum. Skal jeg játa, að slíkt 
getur verið mjög eðlilegt af þeim, sem 
er ant um málið á sama hátt og honum. 
Annas er flest á sömu bókina lært hjá 
þessum hv. þm. (SvÓ). pað er sá sami 
maður, sem jeg boðaði á fund í gærdag 
í vatnamálanefndinni. Gat hann þá ekki 
kcmið sökum anna. En þó hefir hann 
haft tíma til að kljúfa nefndina og unga 
út nál. petta mun sjálfsagt vera af þvi, 
að þar cr mál, sem honum er ant um. 
(SvÓ: Nú eru nöfnin að gleymast). 
Nei, en jeg vildi aðeins benda á það, 
hversu umönnun þessa hv. þm. (SvÓ) 
keinur fram á margvíslegan hátt, ef svo 
er sem hann segir um hana. Og jeg 
vildi segja lionum það, að hvað sem 
öðru líður, þá mun hann hvorki telja 
mjer nje öðrum trú um, að honum sje 
mjög ant um þetta mál, úr því hann 
gaf sjer ekki tíma til að koma fram 
með brtt. um það, sem honum finst 
breyta þurfa. pað fer hjer eins og oft- 
ar, að hann þorir ekki að halda þvi 
frám, scm hans betri vitund vildi vera 
láta, og tekur svo það ráð að vef ja 
málið og reyna að draga það á langinn,
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Magnús Pjetursson: Jeg vildi leyfa 
mjer að gefa þá skýringu, að frv. um 
lærða skólann kom fyrst til mentmn. 
27. mars. Var hún um þær mundir orð- 
in svo hlaðin störfum, að ekki var nein 
von til að það yrði afgreitt fyrst um 
sinn. Annars get jeg glatt hv. þm. Dala. 
(BJ) með því, að nefndin hefir nú 
klofnað um þetta mál, og mun sá hluti 
hennar, sem honum er sammála, leggja 
fram álit sitt nú næstu daga.

Eiríkur Einarsson: Mjer þykir leiðin- 
legt, að jafngott mál og lagfæring á 
nafnalöggjöfinni skuli vera rætt hjer í 
hv. deild af svo miklu kappi og jafn- 
vel svo einhliða, að við óefni er búið. 
Finst mjer annars vegar hv. flm. (BJ) 
fara nokuð geist í sakirnar, og á hinn 
bóginn aðrir óþarflega kvikusárir, er 
rætt er um takmarkanir á ættarnafna- 
farganinu. Jeg skil vel afstöðu hv. 1. 
þm. Reykv. (JakM) og er honum sam- 
dóma um það, að gerræði sje að svifta 
börn gömlum ættamöfnum feðra sinna. 
Við sum þeirra er eigi aðeins bundin 
ættartrygð, heldur og þjóðartrygð. Eru 
mörg þessi gömlu ættarnöfn orðin svo 
samgróin málinu, að Iítið mun saka, 
þótt þau haldist áfram. Hins vegar tel 
jeg frv. mjög þarft, að því leyti, er það 
kemur í veg fyrir þetta nýja ættamafna- 
fargan, sem er nú að leggjast á þjóðina. 
Eru mörg þau nöfn eigi merkilegri en 
svo, að lítill skaði er i, þótt sjeu lögð 
niður. Vilji nú samt einhver fyrir hvern 
mun halda þcssu nýja nafui handa ætt 
sinni, finst mjer, að komið gæti til 
greina að gerbgnna ekki hin nýju ætt- 
arnöfn, en afla Jþá._rikissjóði .álitlegs 
lekjuliðs, sem tölls áf svo óþörfum varn- 
ingi. í þannig löguðum háum viðurlög- 
um værioggóð.vernd fólgin.;;—...

pá finst mjer sekt.arákvæðin nokkuð 
há og koma ekki allskostar rjett niður. 
Álít jeg mentun manna ekki á svo háu 
stigi ahnent, að hægt sje að ætlast til 
að foreldrum geti ekki skotist í þessu 
efni. Finst mjer, að rjett væri að leggja 
aðaláhersluna á, að prestarnir sjái um 
að lögunum sje hlýtt, og skíri aðeins 
skammlausum nöfnum, og megi þá taka 
ráðin af mjög smekklausum foreldr- 
um. peir eiga að hafa nægilega ment- 
un til þess, að hægt sje að gera þessa 
kröfu til þeirra.

Eins er um bæjanöfnin. Jeg tel við- 
sjárvert að hreyta gömlum heitum; af 
þvi hlýst aðeins ruglingur og smekkleys- 
ur einar. Er því sist úr vegi að herða 
þar ákvæðin.

Jeg er því annars hlyntur, að málið 
gangi til 3. umr„ og vil jeg taka hönd- 
um saman við þá hv. þm., sem vilja 
milda frv., líkt og jeg hefi drepið á, og 
koma með brtt. Hins vegar er jeg hrædd- 
ur um, að það kynni að daga uppi, ef 
því væri vísað til nefndar, og tel því 
best að afgreiða það nefndarlaust. Yrði 
því á hinn bóginn vís,að til nefndar, tel 
jeg eðlilegast að mentmn. fjalli um það.

Jón porláksson: Jeg leit svo á, er 
þessu máli var með öllum greiddum 
atkvæðum" visað til 2. umr., að það 
væri gert í virðingarskyni við hv. flm. 
(BJ) og þakkarskyni fyrir þá snjöllu 
r<vðu,..sem hann flutti. Hitt efast jeg 
um, að nnkkrum hy_. þm. hafi komið til 
hugar, ;að það næði fram að ganga 
svcna, cins og það er nú Og jeg skal 
uú. játa, jað jeg gerði það að till. minni, 
a* þvi yrði vísað til .hv. mentinn., ein- 
urgis i því skyni, að það fengi að sofna 
á viðeigandi hátt. Nú hefir háttv. flm. 
<BJ) ekki viljað þiggja þessa sæmd, og
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er þá ekki annað fyrir en að taka upp 
uinr. uin málið.

Jeg líl þá svo á, að þetta frv. sje ein 
fjarstæða frá upphafi til enda, af því, 
að það gengur alt of nærri persónuleg- 
um rjettindum manna og setur ákvæði 
um það, sem einstaklingurinn á sjálfur 
að ráða yfir eða foreldrar fyrir böm 
sín. Háttv. flm. (BJ) er ekki svo skyni 
skroppinn, að hann viti ekki, að menn- 
ing einnar þjóðar er hvorki meiri nje 
minni, þó að hún fái að sýna sig eins 
og hún er, t. d. eins og hún kemur í 
ljós i meðferð nafna. Menningin er i 
eðli sínu hin sam.a, þó að hún komi 
þannig fram. Frv., sem menningarmeð- 
al, nær ekki tilgangi sínum. Ef menn- 
ingin keinur fram í slæmri óvenju eða 
tísku, þá verður að berjast á móti henni 
og breyta henni með öðru en þvingun- 
armcðulum. Eins cg t. d. að hjer er 
farið fram á að bann,a mönnum að gefa 
börnum sínum fleira en eitt nafn..

petta er nú það, sem segja má um 
frv. alment, sem sncrtir fyrst og fremst 
það menningarlega, og í öðru lagi skerð- 
ing á persónufrelsi manna og gömlum 
siðum.

pá kemur fram í 3. gr. frv. ákvæði, 
sem særir velsæmistilfinningu manna. 
pað særir tilfinningu allra óspiltra 
manna að banna mönnum með lögum 
að bera þau nöfn, sem börn hafa lilot- 
ið í heilagri skírn.

Jeg læt ekki fleiri orð falla um frv. 
að sinni; en vilji hv. flm. (BJ) ekki 
þiggja, að því verði vísað til mentmn., 
sem er sæmileg meðferð, þá get jeg 
með atkv. minu stuðlað að því, að það 
verði felt nú þegar.

Bjarni Jónsson: Jeg get verið þakk- 
látur háttv. 3. þm. Beykv. (Jp) fyrir

það, að hann segir hreint og heint sína 
skoðun og stendur við hana opinher- 
lega. Mjer þykir því vænt um mótmæli 
hans, þó að skoðun hans sje þröng og 
jeg sje gersamlega ósamþykkur öll- 
um ástæðum hans. Mjer geðjast bet- 
ur að hreinni og beinni mótstöðu hans 
heldur en þegar menn sitja með hæ- 
verskusvip og vilja svæfa málin í nefnd- 
um. Mjer þykir verra, að farið sje í 
krókaleiðum, lævíslega aftan að mjer 
og frv. mínum, til þess að svæfa þau 
í nefndum; og heldur vil jeg láta fella 
þau en að svo verði með þau farið.

Ekki má skilja þetta svo, að jeg haldi 
því fram, að það sje sama sem að drepa 
frv. að setja það i nefnd. Jeg hefi ekk- 
ert á móti því að senda’ það til ment- 
mn., cf hún vill afgreiða það fljótt og 
cr fús á að taka það til meðferðar. Mjer 
er ekkert kappsmál, að frv. gangi fram 
óbreytt, en það er aðalstefnan, sem jeg 
legg áherslu á; og jeg vil ekki að þm. 
geti losað sig við að greið,a atkv. um 
hana.

Skal jeg svo liverfa að rökfærslu 
háttv. 3. þm. Reykv. Hann taldi frv. 
þetta vera brot á ahnennum mannrjett- 
indum. En ætli hann, og margir aðrir, 
fremji ekki stundum margskonar brot 
á þeim? Er ekki t. d. ákveðið með lög- 
um, að mönnum skuli skylt að læra hitt 
og annað I öðrum löndum hafa oft ver- 
ið sett lög um þessi efni; og stundum 
lil afvegaleiðslu. Eins og t. d., þegar 
pjóðverjar þröngvuðu ættarnöfnum 
upp á Gyðinga.

Hjer er það rjettara og eðlilegra að 
koma fram og viðhalda hinum fornu, 
germönsku nöfnum. En þá verður ekki 
hægt að komast hjá þvi að ganga hart 
að öðrum hvorum, frumnöfnum eða 
ættarnöfnum. petta hefir korniö í ljós
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erlendis, en þar urðu ættarnöfnin of- 
an á; og það hefir sýnt sig að vera til 
ófarnaðar þjóðerninu.

I frv. þessu eru ekki reistar frekari 
skorður en nauðsynlegar eru gegn 
því, ^ð brotinn verði mörg þúsund ára 
gamall siður með því að apa eftir út- 
lendri nafnatísku. Lítum á lögreglu- 
samþykt bæjarf jelaga; þar er sett margs- 
konar skerðing á almennum mannrjett- 
indum, meiri og óþarfari en í þessu frv.; 
og þannig má telja margt fleira. f Jóns- 
bók er mönnum bannað að ganga í lit- 
klæðum. petta tel jeg verra; enda að 
Jíkindum frá útlöndum komið, að bann- 
aður var slíkur þjóðarsiður.

pað hefir verið í lögum, að prestar 
mættu neita að skíra börn afkáraleg- 
um nöfnum, þó að þvi hafi verið slæ- 
lega framfylgt og prestarnir hafi ekki 
gegnt skyldu sinni í þeim efnum. Og 
víða er í lögum samskonar eða meiri 
skerðing á rjettindum manna en hjer 
er ráð fyrir gert.

Hann hjelt, háttv. þm. (Jp), að jeg 
væri ekki svo skyni skroppinn að halda, 
að menningin væri neitt verri eða ósann- 
ari, þó að hún fengi að sýna sig eins og 
hún er. Jeg hefi ekki fengið neinn mæli- 
kvarða á mína skynsemi, og veit ekki 
hvort hún er mikil eða lítil nema í sam- 
anburði við skynsemi annara þm., t. d. 
hans sjálfs (Jp). Jeg er þó ekki skyni 
skroppnari um menninguna en svo, að 
jeg veit að venjur gefa fordæmi.

Nú hefir menningin aflagast í þessu 
efni. Við langdvöl mentamanna lands- 
ins erlendis á fyrri árum, hjá þjóð, sem 
búin var að týna sinni fomu venju, 
spratt upp þessi nafnaósiður; menn 
smituðust þar, og fanst það vera smekk- 
legra t. d. að hnýta útlendum ending- 
um aftan við nöfn sín og föðumöfn.

Svo leið og beið til ársins 1913, og þá 
voru sett lög til verndar þessari menn- 
ingarstefnu. Svona er það, þegar tísku- 
öfgar menningarinnar ná yfirtökum og 
menn eru að sýnast, þá fer alt versn- 
andi. Svo styrktust þær við það, að 
háttv. þm. þurftu að gera það fyrir kjós- 
endur að halda fram ættamöfnum. En 
þetta á ekki við háttv. 3. þm. Reykv. 
(Jp), þó að á milli okkar sje mikill 
meiningarmunur.

petta frv. er menningarrjetting; ogjeg 
er ekki svo skyni skroppinn, að jeg 
álíti það sje sama, hvernig menningin 
sýnir sig. Alt uppeldi á að kenna mönn- 
um sitt eigið og miða við venjur, sem 
menn halda góðar og gildar. Svo að 
einstaklingarnir sjeu ekki eins og fok- 
strá, sem tilviljunin ein ræður um, hvort 
og á hvern hátt þeir festa rætur. Alt upp- 
eldi er meira og minna þvingun, og 
mest er undir þvi komið, hvort það 
stefnir í rjetta eða ranga átt. Áður hef- 
ir komið fram nafnastefna í ranga átt; 
en þessi stefna horfir í rjetta átt.

pegar háttv. þm. (JJ?) talaði um 
helgi skímarinnar í þessu sambandi, 
gat jeg ekki varist brosi. petta gæti þá 
ekld snert aðra en l>örn innan 10 ára 
aldurs; og þó að ákvæðin væru einn- 
ig látin ná til þeirra, þá breytir það ekki 
aðalstefnu frv. Jeg sje ekki að það skaði 
/neinn, þvert á móti mundi það leiða til 
góðs, að um nöfn barna, sem skirð verða 
hjer á eftir, verði farið eftir þessum 
lögum, ef þau ná samþykki.

Hins vegar er það broslegt að halda, 
að þetta særi skírnarhelgi á nöfnum 
raanna, einstaklinga þeirrar kynslóðar, 
sem er að laumast upp í stjórnarráð, 
til þess að fleygja sínum skírnarheit- 
um og t,aka upp ónefni.

Jeg get ekki fallist á neina af röksemd-



891 LagafrumvÖrp.ekki útrædd. 
Mannanöfn.

892

um háttv. þm. (Jp), nema ef það væri 
um ákvæðin í 3. gr. pað felst jeg á, að 
þau eigi aðeins við óskírð börn. Ann- 
ars gæti jeg búist við að menn færu, 
ef til vill, að skíra ófædd börn; en prest- 
arnir mundu nú sennilega vilja fara var- 
lega í það, sökum óvissunnar um kyn- 
ferði o. s. frv.!

Annars er það siðurinn nú á dögum, 
að ættarnafnið festist við bamið í skirn- 
inni.

Til þess að greiða fyrir gangi máls- 
ins í þinginu, skal jeg ekki standa í vegi 
fyrir því, að það fari til mentmn. En 
um leið vil jeg skora á nefndina að 
koma fljótt fram með það aftur til 3. 
unir., til falls eða sigurs hjer i deild- 
inni.

Hákon Kristófersson: Jeg leit svo á 
þetta mál sem það bæri góðan ræktar- 
vott háttv. flm. til lands og þjóðar, sem 
bann er alkunnur að; þess vegna býst 
jeg við að verða með því, en ekki af 
því, að jcg vilji sýna honum neina sjer- 
staka auðsveipni eða fylgisemi yfirleitt. 
Jeg er mábnu heldur hlyntur, eins og 
háltv. 1. þm. S.-M. (SvÓ), en lít þannig 
á, að það sje ekki svo flókið, að ganga 
þurfi til nefndar að þessu sinni. Ýms 
smáatriði mætti laga með brtt., án 
nefndar íhlutunar.

Ákvæði 6. gr„ að menn sjeu skyldir 
til að rita nafn sitt án skammstöfunar, 
tel jeg óþarfa. Jeg skammstafa oft mitt 
nafn og mundi því gleyma hinu, enda 
engin misþyrming á móðurmálinu, þó 
menn skrifi upphafstafi í nafni sínu á 
undan föðurnafni. Hins vegar álít jeg 
,að lögin eigi ekki að gilda aftur fyrir 
sig. Heldur að menn, sem nú heita fleiri 
nöfnum, megi halda þeim.

Um skírnina er það að segja, að jeg

þekki ekki þann sið, að menn sjeu skírð- 
ir ættarnöfnum, eins og háttv. 3. þm. 
Reykv. (Jþ) benti til að oft ætti sjer 
stað. pá smáónákvæmni, sem er í frv., 
tel jeg, eins og jeg hefi þegar bent á, að 
megi laga með hrtt., eða þá, ef þörf 
þykir, að vísa því til nefndar að lok- 
inni 2. umr.

pó að jeg ætli ekki beinlínis að taka 
svari hv. 1. þm. S.-M. (SvÓ), vegna um- 
mæla hv. flm. (BJ) um hann í sam- 
bandi við mál, sem ekki er á dagskrá 
nú, þá vona jeg, að hæstv forseti af- 
saki, þó að jeg fari líka út fyrir dag- 
skrána. Jeg átti líka nokkurn hluta af 
þessum slettum, frá hv. þm. Dala. (BJ). 
pegar hann, sem formaður vatnamála- 
nefndar, sá sjer ekki fært að halda fundi 
í nefndinni, varð það að ráði hjá okk- 
ur, sem erum í meiri hl. þessarar nefnd- 
ar, að koma fram með nefndarálit í mál- 
inu, án þess að bera það undir minni 
hl„ (BJ: Hafði jeg ekki sagt þm., að 
jeg mundi boða nefndarfund?). Jú, að 
vísu, en á því varð sífeldur dráttur og 
því ekki að vita nær það yrði. Nú fyrir 
2 dögum ljet jeg formann nefndarinn- 
ar líka vita, að við myndum koma fram 
með meiri hl. álit og krefjast þess, að 
málið væri tekið á dagskrá. pað er því 
ekki hægt að bregða mjer um neina 
óbilgimi í þessu máli. par eð sá mað- 
ur; sem jeg var með að kjósa fyrir for- 
mann nefndarinnar, hafði að minu áliti 
mjög svo vanrækt skyldu sína, taldi jeg 
mjer skylt að gera mitt til að bæta úr 
því, á þann hátt, sem orðið er, þrátt fyr- 
ir það, að jeg væri ófús til þess að sumu 
leyti. (BJ: pingmaðurinn er sýnilega 
ókunnugur þingvenjum). pessi um- 
mæli mín eru ekki hrot á þingsköpum; 
en segjum -nú að svo væri, og að jtg 
hafi ekki yit á því, og að þetta fari i
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bága við þingvenju, þá er samt rjett- 
lætingarvert, ef menn gera það óvilj- 
andi. Hitt er verra, ef menn gera það af 
ásettu ráði, og á jeg þ,ar við hv. formann 
vatnamálan.,sem ekkert gerir í nefnd- 
inni og ekki hefir boðað til funda.

Hins vegar er jeg sammála hv. flm. 
(BJ) um þetta frv., eins og jeg hefi 
tekið fram. Hann hefir lika lýst yfir, að 
hann gæti verið með væntanlegri brtt. 
frá mjer eða öðrum. Við erum líka sam- 
mála um að láta málið ekki fara til 
nefndar að þessu sinni. Ef háttv. deild 
er algerlega á móti málinu, sem jeg 
býst ekki við, teldi jeg aftur á móti 
rjettast að fella það strax.

porsteinn Jónsson: Háttv. þm. Str. 
(MP) hefir þegar svarað ádeilu háttv. 
flm. (BJ) á mentmn., fyrir það, að 
hafa ekki afgreitt mentaskólamálið. 
Aðalorsökin var sú, að nefndin gat ekki 
haldið fundi um tíma sökum anna hv. 
þm. Str. (MP) í fjvn. En annars hljóm- 
ar þessi árás af munni hv. þm. (BJ) 
nokkuð kynlega, þar sem það er kunn- 
ugt, að hann er form. í nefnd, sem aldrei 
hefir verið boðað til fundar í, fyr en 
ef það hefir verið í gær.

Annars lít jeg svo á, að ekki komi til 
mála að samþykja frv. eins og þetta er, 
og rjettast með það farið að taka það 
út af dagskrá strax og lagfæra það und- 
ir 3. umr. Hvort það fer í mentamála- 
nefnd eða ekki, er mjer sama um. En 
verði það, get jeg lýst yfir þvi, að 
sú nefnd mun ekki geta afgreitt það 
næstu daga, sökum mentaskólafrv. hv. 
þm. Dala. (BJ), sem, því miður, er 
þannig úr garði gert, að það tekur lang- 
aa tíma upþ fyrir henni.

ATKVGB.
Till. um að fresta umr. og vísa mál- 

inu til mentamálanefndar feld með 
16 : 10 atkv., að viðhöfðu nafnakalli, 
og sögðu

já: porstJ, pórJ, BH, IngB, JAJ, Jp, 
MG, MK, SvÓ, j’orl.J.

nei: BJ, Ep, EE, GunnS, HK, JakM, 
JB, LH, MJ, MP, PO, Pp, SSt, 
StSt, porlG, BSv.

Tveir þm. (JS, ÓP) fjarstaddir.

1. gr. frv. samþ. með 19 : 7 atkv., 
að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

já: JB, LH, MK, MP, PO, Pp, SSt, 
StSt, SvÓ, porlG, porstJ, pórJ, 
BJ, BH, Ep, EE, GunnS, HK, 
BSv.

nei: JAJ, Jp, MG, MJ, porstJ, IngB, 
JakM.

Tveir þm. (JS, ÓP) fjarstaddir.

2. —4. gr. samþ. með 15 : 5 atkv.
5.—12. gr. samþ. með 16 : 5 atkv. 
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 14 : 5 atkv. 

og til mentamálanefndar með 16 : 6 
atkv.

Á 57. fundi í Nd., föstudaginn 4. 
maí, var frv. tekið til 3. u m r.

Forseti tók málið af dagskrá.

A 58. fundi í Nd„ laugardaginn 5. maí, 
var frv. aftur tekið til 3. u m r. (A. 
107, n. 501).

Frsm. (Sigurður Stefánsson): Jeg 
ætla ekki að halda fyrirlestur um frv.
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þetta. Læt jeg mjer nægja að vísa til 
nál.

Bjarni Jónsson: Jeg þakka hv. nefnd 
meðferð málsins. Hefir hún tekið til 
greina það, sem fyrir mjer var aðal- 
atriðið, og er jeg ánægður með brtt. 
hennar.

Jakob Möller: Jeg er á sömu skoðun 
um frv. þetta og jeg var síðast, þrátt 
fyrir það, að brtt. nefndarinnar eru til 
nokkurra bóta. Álít jeg, að hjer sje 
gengið alt of nærri persónulegum rjetti 
manna. Menn eru hjer sviftir eign, sem 
þeim er dýrmætari en venjuleg fjár- 
rjettindi eða eign. Álít jeg þetta ósæmi- 
legt og þinginu ósamboðið.

ATKVGR 
Rrtt. 501, 1
— 501, 2
— 501, 3
— - 501, 1
— 501, 5
— 501, 6
— 501, 7
— 501, 8 

- 501, 9
atkvgr, 

Frv„ svo

samþ. með 18 : 3 atkv. 
samþ. með 17 : 4 atkv. 
samþ. ineð 14 : 2 atkv. 
samþ. með 17 : 2 atkv. 
samþ. með 18 : 1 atkv. 
samþ. með 16 : 2 atkv. 
samþ. með 15 shlj. atkv. 
samþ. með 17 : 1 atkv. 
(við fyrirsögn) samþ. án

brevtt, með fyrirsögninni:

Á 57. fundi í Ed., mánudaginn 7. 
mai, var frv. útbýtt eins og það var 
samþ. við 3. umr. í Nd. (A. 563).

A 58. fundi í Ed„ miðvikudaginn 9. 
maí, var frv. tekið til 1. u m r.

Guðmundur Ólafsson: Jeg legg til, að 
frv. gangi nefndarlaust, því að það mun 
vera mjög einfalt mál, i orðsins fylsta 
skilningi.

Karl Einarsson: Jeg legg til, að mál- 
inu verði vísað til mentmn.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 8 : 3 atkv. 

og til mentamálanefndar með 9 : 2 
atkv.

Nefndaráliti minni hl. mentmn. um 
málið, á þskj. 618, var útbýtt 11. maí, 
en frv. var ekki á dagskrá tekið fram- 
ar og varð

e k k i ú t r æ 11.

Frumvarp til laga um mannanöfn

samþ. með 21 : 5 atkv., að viðhöfðu 
nafnakalli, og sögðu

já: porlJ, porstJ, pórJ, BJ, BH, Ep, 
EE, GunnS, HK, IngB, JB, LH, 
MG, MK, MP, PO, Pp, SSt, StSt, 
SvÓ, BSv.

nei: JakM, JAJ, Jp, MJ, ÓP.
Tveir þm. (JS, porlG) fjarstaddip.

Frv. afgr. til Ed.

12. Hlutfallskosningar.

A 11. fundi i Nd„ laugardaginn 3. 
mars, var útbýtt:

Frumvarpi til laga um breyting á lög-. 
gjöfinni um hlutfallskosningar (þmfrv., 
A. 49).

A 12. fundi í Nd„ mánudaginn 12., 
mars, var frv. tekið til 1. umr.
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Flm. (Magnús Jónsson): Jeg skal 
lofa hinni háttv. deild því að tefja 
hana eigi lengi. pað, sem þetta frv. 
ræðir um, mun eigi verða tahð til stór- 
málanna, er fyrir þessu þingi liggja.

Flestir, er hafa verið við upptalningu 
atkvæða eftir hlutfallskosningar — og 
háttv. þingmenn hafa meðal annars 
heyrt slikan upplestur hjer inni — hafa 
sjálfsagt veitt þvi eftirtekt, hversu ó- 
heppilegt það er að merkja listana 
með fyrstu bókstöfum i stafrófinu sök- 
um hljóðlíkinga, sjerstaklega stafanna 
B — C — D og E. pegar einhver af 
þessum stöfum er kallaður upp, er 
mönnum oft ómögulegt að heyra, hver 
þeirra það er. Menn eru því sífelt að 
hvá, og enda þótt leiðrjett sje, vita menn 
eigi með vissu, hvort verið er að leið- 
rjetta, eða kalla upp nýtt atkvæði.

Úr þessum galla er auðsætt að bæta, 
með því að nefna listana með tölustöf- 
um. Hvort heldur kallað er upp: einn, 
tveir, þrír, eða fyrsti, annar, þriðji o. 
s. frv., þá er engin hætta á, að áheyr- 
endur rughst á því.

A, B, C, o. s. frv. er að vísu handhæg 
nöfn á listum, en það er ekki sá kostur, 
að taki að vera að halda í bókstafina 
þess vegn,a, enda verða tölustafirnir 
sjálfsagt munntamir strax við venjuna.

Jeg orðlengi þetta ekki meir, en óska, 
,að hv. deild vísi frv. til 2. umr. og síðan 
í nefnd, og þá sjálfsagt allsherjarnefnd.

ATKVGB.
Frv. vísað til 2. umr. með 18 shlj. 

atkv. og til allsherjarnefnar með 16 
shlj. atkv.

Alþt, 1923, C. (35. löggjafarþing).

— Bindindissjóður.

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

ekki útrætt.

13. Bindindissjóöur.

A 12. fundi í Nd., mánudaginn 5. 
mars, var útbýtt:

Frumvarpi til laga um stofnun sjóðs 
til eflingar bindindisstarfsemi í landinu 
(þmfrv., A. 56).

A 14. fundi í Nd., miðvikudaginn 7. 
mars, var frv. tekið til 1. u m r.

Forseti tók málið af dagskrá.

Á 16. fundi í Nd„ föstudaginn 9. 
mars, var frv. aftur tekið til 1. umr.

Flm. (Magnús Jónsson): pegar þing- 
ið í fyrra gekk undir þá nauðungar- 
kosti að samþykkja undanþágu frá lög- 
um um aðflutningsbann á áfengi, þá 
mun það hafa verið ástæðan hjá flest- 
um, og mig langar til að segja hjá öll- 
um þeim hv. þm„ sem þá breytingu 
samþyktu, að það væri gert vegna svo 
hrýnnar þarfar landsins og þjóðarinn- 
ar, að einskis annars væri kostur. Að 
öði um kosti hefði slíku tilræði við bann- 
hugsjónina verið visað frá þinginu með 
þegjandi fyrirlitningu, ,af miklum meiri 
hluta þingmanna.

Jafnframt mun það og hafa verið ríkt 
í huga margra, að í þessu máli yrði 
það að koma sem skýrast fram, að þetta 
væri gert sakir hfsnauðsynja atvinnu- 
veganna, en ekki fyrir þær sakir, að

57



Lagafrumvörp ekki útrædd.
Bindindissjóður.

899 900

bannmenn væri nú farið að muna í þær 
krónur, sem ná mætti inn í ríkissjóð- 
inn með því að hleypa víninu inn í 
landið.

Bannmenn hafa verið og eru hann- 
menn af þeirri ástæðu, að þeir hafa 
sjeð og skilið, að það er illa og heimsku- 
lega fengið fje, sem með þeim hætti er 
tekið í ríkissjóð, ef það er gert af þeim 
ástæðum einum. Bannmönnum hefir 
ekki skilist og skilst aldrei, að þeir, sem 
borga toll í ríkissjófr fyrir að fá vín, 
gætu ekki borgað þær krónur eins vel, 
án þess að kosta upp á vínið, og án þess 
að vera miður starfhæfir vegna áhrifa 
þess. En á þinginu í fyrra var lítið ráð- 
rúm til þess að gera nokkrar frekari ráð- 
stafanir í þessu skyni, því áliðið var 
þingtímans, þegar þessu máli var lokið, 
enda þá máske hjá sumum einhver von- 
arskima, að úr þessu kynni að rætast 
eitthvað á þeim árstíma, sem framund- 
an var og frestur var gefinn um fulln- 
aðarúrslit. Einhverjir gátu hafa gert 
sjer vonir um, að vinir vorir og sam- 
herjar í hinum voldugu löndum mundu 
geta greitt eitthvað vörnina, sem okk- 
ur var búin. Eða að annað skipaðist 
svo á árinu, að við þyrftum ekki undir 
ókjörin að ganga, og þá ekki heldur að 
gera neinar ráðstafanir þessu viðvíkj- 
andi. En nú er útlitið, þvi miður, ekki 
bjart í þessu efni. Annað mun og hafa 
verið allríkt í huga þeirra, sem bann- 
stefnunni voru hlyntir, þó að þeir vrðu 
að leika hana svo hart, og það er, að 
eftir því sem unt væri, skyldu þeir 
reyna að bæta henni það upp, sem nú 
væri frá henni tekið. Að visu hljóta 
bannmenn að halda því fram, að bannið 
verði ekki bætt upp nema með itrekuðu 
banni, annars hefðu þeir ekki stefnt 
að því, svo fast sem þeir gerðu. En svo

fast mega menn aldrei blína á einn og 
sama staðinn, að þeir stari sig blinda 
á alt annað. Og það er ljelegur háseti, 
st m leggur árar með öllu í bát, ef hann 
hickur frá þeim stöðvum, sem hann 
helst vildi ná, og lætur reka aðgerðar- 
Jaust heint í brimgarð og boðaföll, án 
þess að hafast að. Nei, ef ekki það hesta, 
þá það næstbesta; svo verður hver 
þrautseigur hardagamaður að hugsa. 
Og svo mun og vera um flesta bann- og 
hindindisvini á landinu.

Enda þótt það kunni að fljúga í huga 
einhvers, að úr því, sem komið er, sje 
best að henda öllu frá sjer, þá má ekki 
fatlast á slíkt fljótræði og óvit, og sann- 
ir vinir þessarar hugsjónar g e t a þ a ð 
e k k i. peir g e t a ekki hent hugsjón- 
inni sjálfri frá sjer fyrir það, að eitt 
vopnið til varnar henni hefir verið sleg- 
ið úr höndum þeim.

Nei, nú er að gera við því sem er, 
nú er að hefjast handa á því stigi, sem 
málið er. pað er málinu vissulega gagn- 
legra en að standa auðum höndum og 
æpa: hefði, hefði!, sem hjeðan af stoð- 
ar ekki baun.

En hvernig getum við nú sameinað 
þetta tvent: annars vegar að sýna, að 
við höfum ekki afnumið bannlögin til 
þess að taka fje fyrir sæmd okkar, og 
hins vegar að styðja þann málstað, sem 
hjer hefir orðið svo harkalega fyrir 
rás viðburðanna?

pað er þetta tvent, sem viðv hv. þm. 
Borgf. (PO) og jeg, höfum viljað sam- 
eina með þessu frv„ sem nú liggur fyr- 
ir. Með því að verja ágóðanum af vín- 
verslun ríkisins og sömuleiðis því, sem 
aðrir greiða fyrir að fá að versla með 
vín, til þess málefnis, er því lýst skýrt 
og skorinort yfir, að ef ríkissjóður þarf 
á fje að halda til almennra þarfa, þá
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vilji bann miklu heldur fara aðrar leið- 
ir til þess að afla sjer tekna þeirra, sem 
hann þarf. Og að því megi af þeim 
ástæðum, hvenær sem er, setja bann- 
lögin í samt lag aftur. Og á hinn bóg- 
inn fæst með þessu allmikið fje til þess 
að starfa að því málefni, sem nú stend- 
ur höllum fæti, vegna þessara tilneyddu 
ráðstafana. Skal jeg fyrst líta ofurlítið 
á það, sem jeg nú nefndi fyr. Eins og 
alkunnugt er, hefir það jafnan verið 
einn örðugasti hjallinn fyrir hannið í 
hverju landi, að það hefir verið talið 
erfitt að bæta ríkissjóðnum upp það tap, 
sem hann verður fyrir við að missa 
tekjur sínar af víninu. Hjer á landi var 
það líkan jafnan ein sterkasta röksemd- 
in á móti banninu áður en það komst 
á. Og það má eiga það víst, að verði rik- 
issjóður lálinn fá stórgróða af áfengis- 
versluninni, þá myndast þar þungur 
straumur gegn því að setja bannið á 
aftur fyrir fult og alt, þegar sá tími 
rennur upp, að það er gerlegt vegna 
sambanda vorra úti um heim. En sje 
á hinn bóginn gróða af vínversluninni 
varið einmitt í þágu þessa málefnis, þá 
er engin hætta á að það verði þröskuld- 
ur í vegi bannsins, því að bannmenn 
munu jafnan skilja, að það er málefn- 
inu gróði að losna við þær tekjur, sem 
af vinverslun og vínnautn leiða.

En þá kynni nú einhver að segja: 
pví á þá ekki að leggja allan ágóða 
af víninjiflutningnum, einnig víntoll- 
inn, í þennan sjóð, sem á að starfa fyr- 
ir bindindis- og bannmálefnin? Já, 
þvi ekki? Jeg vil ekki segja, að það 
mundi vera svo fjarri vilja okkar flm. 
frv. En við erum ekki einráðir um 
þetta mál. Við vitum mæta vel, pð hjer, 
sem annarsstaðar, er vænlegast til sig- 
urs að lenda hvorki í Skyllu nje Karyb-

dis, lenda i hvorugum öfgunum, því að 
þá er alt tapað.

Jeg sje, yð útbýtt hefir verið hjer í 
háttv. deild frv. frá hv. 5. landsk. þm. 
(JJ) um svipað efni og þetta frv. okk- 
ar, og þar er það sama uppi á teningn- 
um. Hann treystir sjer ekki að leggja 
til, að varið verði nema litlum hluta 
fjárins til bindindismálsins, þó að hann 
vilji festa alt fjeð, bæði tolla og ann- 
an ágóða af víninnflutningnum. Við för- 
um þessa leið af því, að hún sýnist svo 
sanngjörn, og skal nú sýna fram á það.

Meðan bannið stóð með fullum krafti 
hafði ríkissjóður talsvert miklar toll- 
tekjur af innfluttum vínum. Að sjálf- 
sögðu aukast þær tolltekjur eitthvað 
við það, að undanþágan er veitt, en þó 
má hafa það í hendi sjer, og þingið get- 
ur jafnan ráðið því máli eftir vild sinni. 
Hjer er því um tekjulið að ræða, sem 
kominn er frá bannlagatímanum, tekju- 
lið, sem kemur inn í áætlun og reikn- 
inga ríkissjóðs, svo að ef ætti að kippa 
honum burt, þá væri þ,að alveg sama 
sem að fara fram á jafnháa fjárveiting 
og þessu nemur, og það vorum við flm. 
hræddir um að eigi yrði litið hýru auga 
á þessum tímum, og að sumu leyti ekki 
að orsa^kalausu, þegar verið er að leita 
með logandi Ijósi að einhverjum lið- 
um, sem hægt væri að spara á. En svo 
er það annar liður, og hann er nýr. Hann 
er ekki kominn inn í neina fjárhagsá- 
ætlun, og því síður orðinn að neinum 
máttarvið í fjárhagsbyggingunni. Og 
það er ágóðinn af vínversluninni. Að 
vísu mun nú svo til ætlast á pappirn- 
um, að hann sje enginn, af því að vín- 
versluninni hefir ekki verið kipt út úr 
Jyfjaversluninni. En samt er nú sagt, 
að ágóði hafi orðið af vínversluninni, 
enda sýnist lítil ástæða vera til þess áð
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halda því fyrirkomulagi, að þótt ekki 
megi græða á lyf javerslun, þá megi ekki 
græða á ólyfjan. J?að ætti ekki að vera 
j.afnnauðsynlegt hvorttveggja fyrir fólk- 
ið.

Hvað mikið af tekjunum af víninn- 
flutningnunr sje tollur, og hvað mikið 
ágóði, er auðvitað á valdi þingsins. pví 
að það er í raun og veru ekki annað en 
nöfn. Og yrði þetta frv. að lögum, væri 
sjálfsagt að ákveða það eða áætla. Að 
minni skoðun ætti tollinum að vera hag- 
að svo, að ríkissjóður hefði nokkurnveg- 
inn þær tekjur, sem hann hefir haft 
af víninnflutiringnunr, svo að það þyrfti 
ekki að valda neinum ruglingi. En hitt 
ætti að takast sem ágóði af versluninni, 
og renna í sjóðinn. Væri þá alveg trygt, 
að tekjur ríkissjóðs af vínsölu yrðu 
ekki þrándur í götu bannsins, og fæ-rt 
væri að endurreisa það aftur.

pá kemur hitt atriðið, um sjálfan 
sjóðinn og hvernig honum skuli varið. 
Eftir því, sem mjer hefir verið sagt, 
er þetta ekkert einsdæmi hjer, þóttsvona 
væri að farið, því bæði Finnar og Svíar 
hafa varið vínágóða sínum i þágu bind- 
indis og banns, og orðið að stórmiklu 
liði. Mjer var þetta að vísu eigi kunn- 
ugt, þegar frv. varð til, en hefir verið 
sagt það síðar, og spillir það eigi að 
hafa góð fordæmi fyrir sjer, enda þótt 
jeg hefði verið því jafnfylgjandi án þess.

Sjóðnum á, eftir frv., að verja „til 
eflingar bindindisstarfsemi í landinu, 
og verndar áfengislöggjöf landsins.“ 
Við flm. hugsum okkur, að þetta sje 
tekið í víðtækustu merkingu orðanna.

Efling bindindisstarfsemi er eigi ein- 
ungis það að fara um og stofna bind- 
indisfjelög og stúkur, heldur hverskon- 
ár fræðsla um áhrif vins og afleiðing-

ar, og alt, sem getur s,tuðlað að því, að 
menn gæti sín fyrir því að falla fyrir 
ófengishættunni. Ætti öllum að vera það 
vel ljóst, hvort sem þeir eru bannmenn 
eða ekki, að slík fræðsla er þörf og 
nauðsynleg, og að það nriðar til þjóð- 
þrifa að hvetja menn til varfærni og 
bindindisstarfsemi.

Hitt ákvæði frv., unr vernd á áfeng- 
islöggjöf landsins, er þó enn þá nriklu 
yfirgripsmeira. Með því er alls ekki ein- 
göngu átt við beina löggæslu, enda þótt 
hún sje nauðsynleg, og hún töluvert 
öruggari og fastari en verið hefir. pað 
er kunnara en frá þurfi að segja, hve 
framkvæmd bannlaganna hefir verið 
ábótavant, þó að b,annlögin hafi raun- 
ar ekki verið nándarnærri eins mikil 
undantekning í því efni eins og oft hef- 
ir verið látið klingja. En þó má eiga 
víst, að i skjóli ljettu vinanna verði hin 
sterkari vín, sem eru bönnuð, enn áleitn- 
ari og erfiðari viðfangs en áður. Sömu- 
leiðis þarf og að hafa gætur á öðrunr 
lögunr og ákvæðum um sölu og veit- 
ingar á vínum í landinu, að eftir þeinr 
sje farið, því pappirslögin eru svo gróf- 
lega gagnslítil ein, ef ekki stendur vald 

- á bak við. En þetta, þessi löggæsla öll, 
er alls ekki það eina, sem átt er við með 
vernd áfengislöggjafarinnar. Undir þann 
lið heyrir einnig það, að losna úr því 
öngþveiti, senr við erunr nýkomnir í, 
að mega ekki haga okkar eigin lögum 
í þessu efni eins og við viljuip. Af fje 
þessa sjóðs er ætlast til, að kosta megi 
viðtæka starfsemi og ötula í þá átt að 
losa oss undan valdi þeirra, er nú hafa 
náð oss í kreppu. En það verður að ger- 
ast bæði með því að vinna senrósleitileg- 
ast að því að gera okkur ólráðari spanska 
fiskimarkaðinunr, og einnig nreð því að 
stuðla að alþjóðasamvinnir gegn kúg-
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un vínþjóðanna á þeim, sem losna vilja 
við vínið.

Jeg býst við, að öllum hljóti að koma 
saman um, að þetta sje ekki einungis 
bannmanna málstaður, heldur allra 
góðra manna málstaður. pað hlýtur 
hverjum manni að renna blóðið til 
skyldunnar, þegar erlend þjóð notar bol- 
magn sitt svo illa og hrapallega gegn 
oss eins og Spánverjar hafa nú gert, og 
undan því hljóta allir að vilja losna. Og 
þá ætti og öllum að koma saman um, að 
fleiri markaða þurfi að leita fyrir fisk- 
framleiðsluna. pað er eigi í þeim til- 
gangi gert að segja skilið við spanska 
markaðinn, því að ef við ættum aðra 
markaði, sem gerðu oss mögulegt að 
hafna þeim spanska, án þess að fara á 
höfuðið, þá kæmi aldrei til þess. pá 
væri afleiðingin eðlilega sú ein, að Spán- 
verjar hefðu mist tök sín aftur.

Okkur fanst rjett og sjálfsagt, að 
Stórstúkan hefði tillögurjett um það, 
hvernig sjóði þessum verður varið. pví 
hún er öllum þessum málum kunnug- 
ust og hefir best vit á, hvað bindindis- 
málinu er fyrir bestu. Hún kemur og 
fram sem æðsti fulltrúi þeirra, er lagt 
hafa fram mesta vinnuna við þetta mál.

Jeg vonast nú til, að jeg þurfi ekki að 
fara mikið fleiri orðum uin þetta. Al- 
þingi liefir oft sýnt það, að það hefir 
viljað meta starfsemi bindindismanna. 
Jeg vil að minsta kosti gera það, þótt 
jeg sje eþki sjálfur í þeim fjelagsskap, 
sem mest hefir starfað að þessu máli, og 
svo' mun um fleiri vera. Og ekki ætti 
þrssu þingi, sem hefir orðið að ganga 
svo mikið á aðra braut í bannmálinu 
en það hefði viljað, að vera vanhugað 
um þennan málstað, að efla hann og 
styðja. Mætti í þvi sambandi á það 
miíma, þó að jeg vilji enganveginn vera

að dásama shkt, að bannið hefir lijer 
crðið landinu stórfeld gróðalind, því án 
þess hefðum við aldrei náð bestu kjara- 
samningi við Spán um fiskinn. Jeg dreg 
þetta eigi fram af því, að jeg álíti, að 
svo hafi í raun rjettri átt að vera, eða 
hefði viljað gera bannið að verslunar- 
vöru, heldur aðeins til þess að minna á, 
að þjóðin ætti ekki að sjá eftir nokkr- 
um skildingum til þess að vinna að 
þessu málefni, sem hefir, fyrir utan alt 
annað, skilað landinu beinlínis eins 
iniklu fje eða meira með þessu einu 
móti.

Vil jeg svo biðja hv. deild að greiða 
götu þessa máls til 2. umr., og geri það 
að tillögu minni, að það verði fengið 
hæstv. allslin. til meðferðar, því þar 
hlýtur það að eiga heima.

Jón Baldvinsson: Jeg sje, að hv. þm. 
eru farnir að renna hýru auga til ágóða 
þess, sem væntanlegur er af sölu 
spönsku vínanna. Eru nú þegar komin 
fram tvö frv., sitt í hvorri deild, sem 
fjalla um ráðstöfun á fje þessu. Jeg 
er sammála hv. flm. frv. hjer í deild- 
inni (MJ), að haganlegast sje að verja 
fjenu á einhvern þann hátt, sem livorki 
ríkissjóði nje einstaklingum yrði til- 
finnanlegt, þótt tekjustofninn fjelli 
burtu. En jeg tel vaf,a á því, að þeim 
tilgangi verði náð með þessu frv.

Flestir þeir, sem barist hafa fyrir 
bindindisstarfsemi hjer á landi, hafa 
eigi.gert það í atvinnuskyni, heldur hafa 
það veríð áhugamenn, sem i alveg óeig- 
ingjörnum tilgangi hafa barist fyrir 
góðri hugsjón, og gleðin yfir því að hafa 
sjeð árangur af starfsemi sinni, hafá 
alt af verið einu launin.

Eftir minni skoðun gæti frv. gert 
breytingu á þessu fyrírkomulagi, <jg það
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á þann hátt, að til ógagns gæti orðið 
allri bindindisstarfsemi. Ef gert er ráð 
fyrir hálfrar miljón króna tekjum af 
vinsölu, þá mætti kosta af því 100 reglu- 
boða með 5000 króna launum hvern, og 
gæti þá farið svo, að í þær stöður veld- 
ust inenn, sem gengjust fyrir hinu láun- 
aða starfi, aðeins vegna peninganna, 
sem þeir fengju í aðra hönd, en ekki 
af áhuga fyrir bindindis- eða bannhug- 
sjóninni. Eins mætti búast við, að þeim, 
sem komnir væru á þetta fasta eldi, yrði 
óljúft að missa af því aftur og að starf- 
semi þeirra í þágu reglunnar færi þá 
eftir því, þ. e. sumir þessara manna — 
heiðarlegar undantekningar yrðu að 
sjálfsögðu — gætu orðið þrándur i götu 
þess, að bannið kæmist á aftur. Eins 
mætti misnota fjeð á pólitískan hátt, 
því að sjálfsagt mætti stofpa laglegan 
kosningasjóð af því, ef ríkisstjórnin og 
bindindisforkólfarnir yrðu sammála um 
það. Frv. þetta fer því í öfuga átt við 
það, sem fyrir hv. flm. þess vakir.

Mitt álit er það, að heppilegast væri 
að verja fjenu árlega í einhverjar þarf- 
ar, verklegar framkvæmdir, sem ekki 
tækju það langan tíma, að fella mætti 
burt þennan tekjustofn, án þess að 
nokkur, hvorki ríkissjóður nje einstak- 
lingar, væru orðnir svo samgrónir f jenu, 
að brottfallið snerti hagsmuni þeirra 
verulega. Og jeg álít, að ekki beri að 
setja ótal vígi í kringum lögin, svo 
sem frv. gengur út á.

Ef þing og stjórn vill á annað bórð 
styrkja bindindisstarfsemina, þá væri 
miklu hagfeldara að lögbjóða í skólum 
fræðslu um skaðsemi áfengra drykkja. 
Yrði það rikinu kostnaðarlitið.

Að endingu læt jeg þá ósk mína í 
ljós, að hv. deild samþykki ekkert frv., 
sem gengur út á það að festa fjeð við

atvinnuvegi, stofnanir eða annað, sem 
síðar gæti staðið i vegi fyrir því, að að- 
flutningsbannið komist á aftur.

Flm. (Magnús Jónsson): Jeg varð 
fyrir vonbrigðum, þegar jeg heyrði 
hvernig háttv. síðasti ræðumaður sner- 
ist við frv., sökum þess, að jeg gekk 
að því sem vísu, að hann yrði einhver 
mesti máttarstólpi þess í deildinni. pá 
kom mjer það eigi síður á óvart, að 
heyra hann lýsa öðru eins vantrausti 
á bannmönnum og fram kom i ræðu 
hans.

pessi hv. ræðumaður (JB) hjelt þvi 
fram, að verja bæri fjenu til einhverra 
þeirra fyrirtækja, sem eigi væru svo 
bundin við einstaklinga eða stofnanir, 
að sjerstök eftirsjón yrði að, þótt tekju- 
stofninn fjelli burt. En þetta er alveg 
óframkvæmanlegt. það er nú einu sinni 
eðli peninga, að þegar þeim er varið til 
einhvers, koma alt af upp einhverjar 
stofnanir eða einhver atvinna, sem ekki 
er hægt að fella burt, án þess að það 
komi við hagsmuni einhverra einstak- 
linga. þá er spurningin aðeins þessi, 
hverjum sje best trúandi til þess að af- 
sala sjer fúslega þessu fje í þágu banns- 
ins, þegar til þess kæmi að koma því á 
aftur. Og við flm. sjáum enga líklegri 
til þess en sjálfa frumkvöðla bannsins 
og mestu forvígismenn þess. Væri fjar- 
stæða að ætla nokkrar aðra leið trygg- 
,ari í þessu efni.

Háttv. ræðumaður (JB) mintist á 
það, að innan reglunnar væru mest- 
megnis áhugamenn, sem störfuðu án 
nokkurra launa. þetta er ekki nema 
hálfsagður. sannleikur, því að jafnan 
þarf fje til þess, að hægt sje að starfa 
að bindindisstarfseminni, ef að veru- 
legu gagni á að verða. Regluboða þarf
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t. d. að kosta, og fleira þess háttar. pað, 
sem mest hefir háð starfseminni und- 
anfarið, er einmitt fjeleysið.

Jeg trúi því v,art, að það hafi verið al- 
vara hjá hv. ræðumanni (JB) að hann 
álíti geta komið til mála, að þeir, sem 
reglan kostaði til að vinna að bindindis- 
starfsemi, myndu vinna á móti þvi að 
bannið kæmist á aftur að fullu — 
þetta með 100 regluboða hygg jeg, að 
hafi aðeins verið vktur dráttur í mynd- 
inni —. Sóma síns vegna gætu þessir 
ménn ekki lagst á móti banninu, að- 
eins vegna þess, að þeir vilji ekki missa 
af laununum. (JB: pá geta þeir borið 
saltfisksmarkaðinum við). Að svo 
konmu vil jeg ekki gera þeim upp þær 
hvatir.

Háttv. ræðumaður (JB) vildi verja 
fjenu í einhver einstök fyrirtæki, sem 
svo væru búin, og fjeð því eigi lengur 
bundið En slíkt er ekki hægt að fram- 
kvæma í raun og veru. pótt fjenu yrði 
t. d. fyrst varið til þess að byggja 
spítala, þá myndi þykja þörf að verja 
fje næsta árs til þess að byggja stúd- 
entagarð, svo mentaskóla, háskóla o. s. 
frv. pað verða engin takmörk nú á 
næstunni fyrir því, sem vjer þurfum 
að láta byggja og framkvæma, og ef 
ætti að fella fjeð burtu, þá yrði ávalt 
einhver flokkur manna, sem myndi 
verða eftirsjón í því, cnda þótt þetta 
fyrirkomulag yrði haft. par sem það er 
nújsýnt, að ávalt myndu hagsmunir ein- 
hverra skerðast við brottfall þessara 
tekna, þá veit jeg enga, sem verða 
myndu fórnfúsari í þessu máli en ein- 
mitt bannmenn, og yrði þvi langheppi- 
Jegast að fela þeim meðferð fjárins, og 
vona jeg, að hv. þm. sjái, að þetta er 
banninu fyrir bestu og þá jafnframt 
þjóðinni. .

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 13 : 1 atkv. 

og til allsherjarnefndar með 13 shlj. 
atkv.

A 33. fundi í Nd., miðvikudaginn 4. 
apríl, var frv. tekið til 2. u m r. (A. 56, 
n. 118 og 127).

Forseti tók málið af dagskrá.

Frv. var ekki á dagskrá tekið framar 
og varð

ekki útrætt.

14- Bæjarstjórn á Siglufirði.

A 13. fundi í Nd., þriðjudaginn 6. 
mars, var útbýtt:

Frumvarpi til laga um breyting á 
lögum nr. 58, 28. nóv. 1919 [Bæjarstjórn 
á Siglufirði] (þmfrv., A. 57).

Á 15. fundi i Nd., fimtudaginn 8. 
mars, var frv. tekið til 1. u m r.

Flm. (Stefán Stefánsson): Frv. þetta 
er samið af bæjarstjórn Siglufjarðar 
Qg flutt samkvæmt tilmælum hennar.

Ástæðurnar fyrir frv. eru teknar að 
mestu leyti fram í greinargerðinni fyr- 
ir því, og sje jeg þess vegna ekki ástæðu 
til að fara mörgum orðum um það að 
sinni. Jeg skal þó aðeins drepa á þær 
helstu þeirra, i örfáum orðum.

Eins og sjá má af frv., fer það fram 
A.að heimilt verði að.leggja útsvat-á
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þá menn á Siglufirði, sem reka þar arð- 
söm fyrirtæki, þótt ekki sje um lengri 
tima en 1 vikur samfleytt. 1 núg/ld- 
andi bæjarstjórnarlögum er tímatak- 
markið á dvöl aðkomandi manpa til út- 
svarsskyldu sett 8 vikur. petta hefir 
orðið til þess, að menn, sem stundað 
hafa þar atvinnurekstur, svo sem versl- 
un eða útgerð, i lítið eitt skemri tíma, 
liafa farið þaðan með allverulegan 
gróða, án þess að bæjarfjelaginu hafi 
að nokkru skinið gott af því. petta kem- 
ur sjer því ver, sem hjer er um ungt 
bæjarfjelag að ræða, sem á erfitt upp- 
dráttar að ýmsu leyti. par þarf mikið 
að leggja í kostnað, sem stafar að miklu 
leyti af aðstreymi fólksins úr öðrum 
hjeruðum, sumarmánuðina, og skal jeg 
sem dæmi þess nefna, að nú er í ráði 
að reisa þar sjúkraskýli, sém verður að 
vera talsvert stærra en ella, sökum 
þessa mikla fjölda aðkomumanna; 
sömuleiðis verður bærinn að kosta 
dýra lögreglu þessa vegna, og svo mætti 
fleira telja. pví er ekki nema eðlilegt, 
þótt þessir menn leggi nokkuð af mörk- 
um til bæjarfjelagsins, sem veitir þeim 
bæði þessi og önnur hlunnindi.

Annað meginatriði frv. lýtur að því 
að koma í veg fyrir að útlendingar eða 
aðrir, sem eiga mjög verðmætar eignir 
við höfnina eða í nánd við han,a, selji 
þær erlendum mönnum án þess að 
bæjarfjelaginu eða innlendum mönnum 
gefist kostur á að kaupa þær fyrir sama 
verð og útlendingum eru þær seldar. 
pess eru dæmi, að slikar eignir hafa 
verið seldar útlendum mönnum án 
þess- bæjarstjómin hafi nokkuð vitað 
fyr en. kaupin voru gengin um garð. 
Frv. gerir þær breytingar á þessu, að 
eftirleiðis skuli þessum mönnum skylt 
að láta bæjarfjelagið eða innlenda

mcnn sitja fyrir kaupunum. Með þessu 
er það trygt, eins og hægt er, að shkar 
eignir verði eign innlendra manna eða 
bæjarins, og er þess full nauðsyn, enekki 
sjáanlegt, að þessu geti verið neitt til 
fyrirstöðu, þar sem ekki er ætlast til, 
að bærinn sitji fyrir kaupum, nema þvi 
að eins, að hann borgi með sama verði 
og aðrir bjóða eða ætla að greiða.

pá ei' enn fremur ákvæði, sem lýtur 
að þvi, að heilbrigðisnefnd bæjarins sje 
veitt nauðsynleg aðstaða til þess, að 
fyrirmælum hennar verði hlýtt. Landi 
er þannig hagað, að á eyrinni eru smá- 
tjarnir og síki, sem valda óheilnæmi á 
sumrum og eru til hins mesta óþrifn- 
aðar. Heilbrigðisnefndin hefir þráfald- 
lega mælt svo fyrir, við lóðareigendur, 
að þeir fylli eða þurki upp þessar tjarn- 
ir og síki, en því ekki verið framfylgt. 
En þessi vanræksla er þeim mun til- 
finnanlegri, sem bein ákvæði eru um 
þetta í lögreglusamþykt bæjarins og 
nefndin því framkvæmir sínar fyrir- 
skipanir í fullu samræmi við hana. pað 
er því fylsta ástæða til að trygt verði, að 
heilbrigðisnefndin geti sjeð um, að fyr- 
irmælum hennar verði fylgt.

Jeg sje svo ekki ástæðu til að orð- 
lengja þetta frekar, en geri það að till. 
minni, að frv. verði, að lokinni þessgri 
umr., visað til allshn.

Hákon Kristóferssonr Jeg stend ekki 
upp til að mótmæla þessu frv. sjerstak- 
lega, heldur til að andæfa þeirri við- 
leitni, sem er að mjaka sjer inn í lög- 
gjöf vora á þessu sviði; þeirri viðleitni, 
að sjálfsagl sje að taka aukaútsvar af 
hverjum manni, þar sem hann rekur ein- 
hverja atvinnu, og það þótt um mjög 
skannnan tíma sje að ræða. Jeg verð 
að líta svo á, að gæta verði meðalhófs
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jafnt á þessu sviði sem öðrum, þvi bæði 
getur það verið mjög vafningasamt að 
liafa hendur í hárí manna, sem í raun- 
inni bara koma. og fara, enda getur og 
slík álagning komið ranglátlega niður, 
ef strangt er farið i sakirnar.

Háttv. flm. (StSt) fórust svo orð sem 
atvinnurekendur á Siglufirði fyndu þar 
jafnan fyrir gull og græna skóga. Jeg 
vildi þá gjarnan mega spyrja hv. þm. 
(StSt), hve þeir muni vera margir, sem 
einungis hafa sótt tap og eignamissi til 
Siglufjarðar. pess ber og að gæta, að 
þótt margur, sem atvinnu rekur á Siglu- 
firði um sumartímann, sleppi við að 
greiða þar aukaútsvar eftir núgildandi 
lögum, þá græðir bæjarfjelagið á veru 
þeirra engu að síður, þar sem eru hin 
margvíslegu viðskifti, sem þeir eiga við 
það. Enda munu þeir verða að borga 
fullu verði alt það, sem þeir, nauðsynja 
sinna ^egna, verða að fá hjá bæjar- 
búum. Vera mörghundruð aðkomu- 
manna á Siglufirði hlýtur að auka versl- 
un bæjarins að miklum mun, og er það 
þá sú verslunaraukning, meðal margs 
annars, er gerir gjaldþol bæjarbúa mun 
betra, og má því segja, að sömu menn 
greiði þar útsvör, þó óbeinlínis sje.

Jeg held yfirleitt, að nú sje svo langt 
komið í þessu efni, að rjett sje að segja 
nú: hingað, en ekki lengra. pað ætti 
og að koma að mestu í sama stað nið- 
ur, hvort útsvarið er tekið í þessum 
staðnum eða liinum. Aðalatriðið er, að 
það kjomi einhversstaðar í þarfir lands- 
ins og sveitarfjelaganna.

Að því er snertir hin tvö atriðin, sem 
I áttv. flm. tók fram í ræðu -sinni, þá 
cr.-alt öðru máli að gegrta uiii þau. par 
er jeg fyllilega samþ. háttv. flm„ en í 
þessu vil jeg bara ekki að farið sje feti 
.. Alþí. 1923, G. (35. löggjafatþing)...........

lengra en núgildandi lög mæla fyrir. pvi 
setjum nú svo, að ástæða gæti verið til 
frábrigða í þessum eina stað. En myndu 
þá ekki aðrir bæir og sveitarfjelög koma 
í kjölfarið og krefjast sama rjettar, og 
vitanlega haf,a sama rjett til sinna óska 
og Siglufjörður.

par sem jeg annars hefi oft áður tek- 
ið fram skoðun mína í þessu efni, tel 
jeg ekki ástæðu til að fara lengra út i 
það að sinni, en vænti þess, að háttv. 
deild athugi vel málið áður en hún geng- 
ur lengra inn á þessa braut en komið er.

Atvinnumálaráðherra (KIJ): pað 
kann að virðast hálfóviðfeldið að 
fara nú að breyta bæjarstjórnarlög- 
um, sem eru ekki eldri en 3 ára. pau 
ættu að vera svo vel undir búin, að 
slíks væri ekki þörf eftir svo stuttan 
tíma. Hins vegar skal jeg þó játa, að 
það stendur nokkuð sjerstaklega á með 
Siglufjörð í þessu tilliti. Eins og mönn- 
um er kunnugt, þá eru síldarveiðam- 
ar þar aðeins reknar um 2 mánaða 
tíma. pað geta því margir af þeim, sem 
þar reka arðsama atvinnu, sloppið með 
fallegan feng frá borði, án þess að greiða 
neitt til bæjarfjelagsins. Um hitt verð- 
ur ekki deilt, hve nauðsynlegt það er 
þessu unga bæjarfjelagi að fá tekjur af 
þessum mönnum. Jeg get þó verið 
sammála háttv. þm. Barð. (HK) um 
það, að ekki sje rjett yfirleitt að lækka 
þetta tímatakmark frekar en orðið er. 
pað hefir nú verið að smálækka síð- 
ustu árin, og er nú svo lágt, að varhuga- 
vert gæti verið að fara lengra. En, eins 
ög jeg tók fram áðan, það stendur al- 
vé-g -sjerstáklega á um Siglufjörð,hvað 
þettá atriði snertir, og get jeg þvi vel fall- 
ist á, að lög þessa bæjarfjelags verði 

' . L. ... - • - 5S...
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frábrugðin öðrum í þcssu efni. pað er 
að vísu óviðfeldið, en það verður svo 
að vera.

Að þvi er snertir 2. atriði þessa máls, 
þá tel jeg það varlegra að athuga það 
í sambandi við stjórnarskrána áður en 
það yrði samþykt. pví ekki er allskostar 
víst, nema það kunni að fara í bága við 
ákvæði hennar.

Að því er snertir 3. atriðið, þá skal 
jeg geta þess, að mig furðaði á, er jeg 
kom síðast til Siglufjarðar, að ekki 
skuli fyrir löngu vera búið að fylla 
upp feræði þau, sem eru þar á eyrinni. 
Er það til vansa fyrir bæjarfjelagið að 
hafa þetta svo, og getur auk þess vald- 
ið hinni mestu óhollustu.

Verð jeg yfirleitt að styrkja þetta 
mál, og legg það til, að því verði vísað 
til nefndar til frekari athugunar.

Flm. (Stefán Stefánsson): Að því er 
snertir ræðu háttv. þm. Barð. (HK) þá 
skal jeg aðeins taka það fram, að hjer 
er ekki um neitt spánýtt að ræða, því 
í okkar sveitarstjórnarlögum hefir 
ákvæðið uin 4 vikna dvöl til útsvars- 
skyldu staðið um langa tíð og verður 
það sjálfsagt framvegis. pað verður því 
ekki sjeð, að neitt hættulegt spor sje 
stigið, þótt ákvæðið sje gert lítið eitt 
yíðtækara að því er snertir þennan 
kaupstað, sem óneitanlega stendur svo 
öldungis sjerstaklega á með.
. Jeg vil svo tjá hæstv. atvrh. (KIJ) 
þakkir fyrir góðar undirtektir hans i 
málinu, en bending b,ans urn það, að 
j'rv. máske gangi of nærri rjettindum 
manna samkvæmt stjómarskránni, 
hygg jeg ekki sje að óttast. Tel jeg svo 
enga ástæðu til að lengja umr. frekar, 
en vil fela nefndinni að athuga bæði

þetta ákva’ði og svo annað, eftir því sem 
þörf krefur.

Hákon Kristófersson: Jeg vil ekki 
lengja umr. frekar, en aðeins taka það 
fram, að jeg hefi ekki sannfærst af 
ræðum þeirra háttv. flm. (StSt) og 
hæstv. atvrh. (KIJ) um nauðsyn þess 
að stytta þetta tímatakmark. Eins og 
jeg tók fram áðan, þá gæti svo farið, 
að þótt með rökum mætti verja þetta, 
þá kæmu fleiri bæjarfjelög á eftir, og 
tel jeg það síður en svo heppilegt. pað 
er þetta atriði, sem jeg vænti að háttv. 
deild athugi vel áður en gengið verð- 
ur til atkv. um frv.

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

atkv. og til allsherjarnefndar með 15 
shlj atkv.

A 50. fundi í Nd., miðvikudaginn 25. 
apríl, var frv. tekið til 2. u m r.

Forseti tók málið af dagskrá.

Á 52. fundi í Nd., laugardaginn 28. 
apríl, var frv. aftur tekið til 2. u m r. 
(A. 57, n. 322).

Frsm. (Gunnar Sigurðsson): pað er 
nú orðið áliðið tímans, svo að jeg slral 
vera mjög stuttorður. Allshn. hefir gert 
breytingar á frv. Leggur hún til að 2. 
til 6. gr. falli alveg burt, en að 4. gr. 
frv. orðist svo, að i stað 8 vikna i nið- 
uriagi 2. málsgr. 19. gr. komi 4 vikur. 
pykir rjett, að Siglfirðingar fái að leggja 
útsvar á inenn, senr leita þangað um 
sildveiðitimann og reka verslun eða
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aðra atvinnu, enda þótt þeir dveljist 
þar ekki lengur en einn mánuð.

En þar sem er sagt nú, að þetta á- 
kvæði sje nú í lögum, þá er 1. gr. brtt. 
4 nál. óþörf, og get jeg því tekið hana 
aftur.

Jón porláksson: Ef 1. brtt. nefndar- 
inhar er tekin aftur, þá leyfi jeg mjer 
að taka hana úpp.

pað er nú orðið svo framorðið, að 
menn eiga orðið erfitt með að átta sig 
á flóknum málum, en mjer skilst svo, 
að ekki komi til mála að þessi brtt. megi 
falla burt.

Frsm. (Gunnar Sigurðsson): Jeg 
bjóst nú ekki við að umr. færu að 
spinnast út af þessu; en jeg hefi sjeð, 
við nánari athugun, að það er mis- 
skilningur að 4 vikna ákvæði sje í lög- 
um nú, og hætti jeg því við að taka 
till. nefndarinnar aftur.

í

Stefán Stefánsson: Jeg ætla aðeins 
að taka það fram, að eftir atvikum hlýt 
jeg að sætta mig við þessar breyting- 
ar háttv. allshn. á frv. En jeg geri þetta 
í fullu trausti þess, að þegar hæjar- 
stjórnarlög kaupstaðanna verða tekin 
til endurskoðunar, þá verði tekið tillit 
hinnar sjerstöku afstöðu Siglufjarðar, 
gagnvart ýmsum þeim málum, er þann 
kaupstað varða.

ATKVGR.
I-rtt. 322, I (ný 1. gr.) samþ. með 16 : 

3 atkv^......... ...
Brtt. 322, II (2.^6. gr. falli burt) samþ. 

með 18 : 1 atkv.

Brtt. 322, III (ný 7. gr., verði 2. gr.) 
samþ. með 19 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 18 shlj.

atkv.

Á 54. fundi i Nd., þriðjudaginn 1. 
maí, var frv. tekið til 3. u m r. (A. 483).

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 13 shlj. atkv. og afgr. 

til Ed.

Á 53. fundi í Ed., miðvikudaginn 2. 
maí, var frv. útbýtt eins og það var 
samþ. við 3. umr. í Nd. (A. 483).

A 54. fundi í Ed., fimtudaginn 3. 
mai, var frv. tekið til 1. u m r.

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

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 10 shlj. 

atkv. og til allsherjarnefndar með 8 
shlj. atkv.

Nefndaráliti allshn. um málið, á þskj. 
611, var útbýtt 11. maí, en frv. var ekki 
á dagskrá tekið framar og varð

ekkiútrætt.
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A 20. fundi í Ed., mánudagiun 19. 
mars, var útbýtt:

Frumvarpi til laga um friðun J?ing- 
valla (þmfrv., A. 166).

A 22. fundi í Ed., miðvikudaginn 21, 
mars, var frv. tekið til 1. u m r.

Flm. (Jónas Jónsson): Hv. 2. þm. 
Rang. (GGuðf) cg jeg höfum tekið að 
okkur að flytja þetta frv. pað er eins- 
kon.ar áframhald á eldri aðgerðum 
þingsins í þessu máli. pað var ekki fyr 
en 1919, að þingið byrjaði að skifta 
sjer af verndun pingvalla. Síðan hefir 
umsjón verið höfð með pingvöllum á 
hverju sumri, og ýmislegt annað, þótt 
smátt hafi verið, hefir verið gert til að 
undirbúa friðun þessa staðar. Aðalá- 
stæðan fyrir því, að frv. kemur nú fram, 
er sú, að 1000 ára hátíð Alþingis er 1930 
og fer því óðum að nálgast. pað er ó- 
hugsandi annað en að þjóðin búi ping- 
velli sæmilega undir atburð þann, sem 
að líkindum verður haldin hátíðlegur 
eftir föngum. 1 hugum Islendinga eru 
pingvellir helgistaður og hljóta að vera 
það, meðan vjer hölduni máli voru og 
meðvitundin um sögu vora er vakandi. 
Að hverjum helgistað þarf að hlúa, ef 
hann á að geta haldið helginni. En nú 
ór það svo, :að á síðarL árum er vafa- 
sanit. hverl stefnir með ásigkomulag 
pingvalla.

Fyrir rás viðburðanna hafa þeir orð- 
ið að skemtistað ogl .sumardvalastað 
Reykvíkinga. pað er ánægjulegt fyrir 
Reykvíkinga að eiga kost á að dvelja um 
tíma á fallegum stað eftir langa veru í 
þessum litla og fátæka bæ. En það

er óhugsandi að láta það fara sam- 
an, að fjöldi manna dvelji þar eft- 
irlitslaust og að staðurinn verði jafn- 
framt varðveittur i sinni fornu mynd. 
An eftirlits yrðu pingvellir einskon- 
ar viðbót við Siglufjörð, að úthverfi 
Reykjavíkur, einskonar Klondyke-hjer- 
að. pað er áreiðanlega ekki vilji þjóð- 
arinnar, og það er óhjákvæmilegt að 
friða staðinn sem fyrst. pað hafa þeg- 
ar orðið þar ýmsar skemdir, auðvitað 
óviljaverk, en það má ekki viðgang- 
ast lengur. Sagnfræðingar vorir eru 
eðlilega óánægðir með ýmislegt, sem 
búið er að gera til að breyta á ping- 
völlum, t. d., að vegurinn skuli vera 
lagður eftir Almannagjá. Brú er bygð 
yfir ána við neðri fossinn og gesta- 
skáli hefir verið reistur þar, sem þing- 
helgi var mest. petta eru skemdir, sem 
þyrftu að Jagast sem fyrst. pó ekki 
verði hcrfið að því ráði að breyta veg- 
inum eða hrjóta steinbogann, þá verð- 
ur sennilega áður langt um líður þjóð- 
vcgurinn fluttur, þannig, að umferð- 
in verði meðfram vatninu og yfir brú 
við árósana.

Ein skemdin enn er hugsanleg á 
staðnum, og það er, að fossinn verði 
virkjaður. petta getur komið fyrir, ef 
þjóðin lætur sjer fátt um finnast feg- 
urð og helgi pingvalla. Og jeg vona, að 
menn sjeu mjer sammála um, að slíkt 
væru spjöll á helgi staðarins.

páð hafa margar stoðir runnið und- 
ir þá hugmynd að friða pingvelli. Sú 
kenning hefir komið fram, að pingvell- 
ir ættu að vera þjóðgarður Islendinga. 
pað getur vel samrýmst, þó að fjöldi 
manna komi þar sjer til skemtunar, ef 
þeir læra að fara vel með staðinn og 
bera virðingu fyrir honum. En eins og 
nú er, virðist þetta ekki fara vel saman.
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Hvernig á þá að gera við því ? Jeg held, 
að flestir, sem um þetta hafa hugsað, 
sjeu sammála um, að friða þurfi alt 
skóglendið milli Almannagjár ogHrafna- 
gjár, frá Armannsfelli og Meyjarsæti og 
alt að vatninu. Láta þar engan búskap 
vera, sljetta vellina og flytja Valhöll 
burtu, en reisa í þess stað stórt og mynd- 
arlegt gistihús á einhverjum stað, þar 
sem það spillir ekki þinghelginni. En 
þó skiftir það mestu, að 'þau spjöll, sem 
þegar eru orðin og fyrirsjáanleg eru, 
verði bætt og hindruð. Og þetta verð- 
ur að gerast nú þegar, því 1000 ára há- 
tíð Alþingis fer í hönd og verður þá stað- 
urinn að vera i sæmilegu standi.

Frv. gerir ráð fyrir, að byrjað verði á 
þann hátt, að það þurfi ekkert að kosta 
ríkissjóð, heldur fáist f je með því að láta 
þá gesti, sem til pingvalla koma, greiða 
ákveðið gjald. Fyrir það fje, sem fæst, 
verður svo að girða hraunið, efla skóg- 
ræktina og ef til vill verja einhverju 
í skaðabætur til Skógarkots, til þess að 
búskap verði þar hætt. Gjaldið er ekki 
hátt og ekki tilfinnanlegt. pað hverfur 
alveg móts við alt það fje, sem eytt er 
í pingvallaferðir.

Formaður fyrir bifreiðastöð hjer í 
bænum hefir sagt mjer, að á einu sumri 
hafi verið eytt milli 120—150 þús. kr. 
í b?freiðar til pingvalla, og þá kost- 
uðu sæti fram og aftur 40—50 kr„ og 
verður þá ekki mikið, þó gestum sje 
gert að greiða 1 kr. á dag fyrir að vera 
þar. peir, sem yrðu um lengri tíma, 
þyrftu ekki að greiða svo mikið.

pá er lagt til í frv., að þriggja manna 
nefnd verði skipuð til þess að hafa yf- 
irumsjón með staðnum til 1930. par 
eru sjálfsagðir fornmenjavörður, höf- 
undur alþingissögunnar og sá, sem nú 
hefir umsjón staðarins. Enn fremur for-

inaður Búnaðarfjelagsins, sem er ein- 
hver mesti skógræktarmaður, sem við 
cigum.

pá vil jeg minnast á eitt atriði, það, 
hvernig erlendir fræðimenn líta á ping- 
velli, og ættum við helst ekki að vera eft- 
irbátar þeirra um skilning á sögustöð- 
unum. Professor Paasche, sem v.ar hjer 
á ferð í sumar leið, hafði orð á því, að 
Norðmenn mundu sjálfsagt heiðra þús- 
und ára afmæli Alþingis með einhverri 
heiðursgjöf. Honum datt í hug, að þeir 
ljetu reisa stafakirkju á J’ingvelli. petta 
sýnir, hve slíkir menn eru fúsir til að 
heiðra pingvelli, og fegurri gjöf gætum 
við v,arla fengið en eina af þessum lista- 
byggingum, sem voru svo algengar í 
Noregi, þegar Alþingi stóð í blóma. En 
úr því að útlendingar hugsa svo mik- 
ið um pingvelli, þá má ekki minna vera 
en að við sjeum sjálfir fúsir til að láta 
eitthvað af mörkum til þess að staður- 
inn haldi áfram að samsvara þeim 
minningum, sem við hann eru tengdar.

Jeg hefi ekki hugsað um það, í hvaða 
nefnd málið á að fara, en vona, að hæstv. 
forseti geri till. um það.

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

atkv. og til allsherjamefndar með 9 
shlj. atkv.

Á 48. fundi í Ed„ miðvikudaginn 25. 
april, var frv. tekið til 2. u m r. (A. 166, 
n. 410 og 411).

Frsm. minni hl. (Guðmundur Guð- 
finnsson): Eins og sjá má á nál., hefir 
nefndin ekki getað orðið samferða um 
þetta mál, og því klofnað. Aðalatriðið, 
sem nefndin klofnaði á, var, hvort rjett
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væri að taka gjald af gestum þeim, er 
hcimsæktu pingvöll, til þess að bæta 
staðinn. Meðnefndarmenn minir gátu 
ekki fallist á það.

Annars vísa jeg til nál. um þetta, en 
skal jafnframt taka það fram, að brtt. 
þær, er því fylgja, eru bygðar á áliti 
fornmenjavarðar.

Frsm. meiri hl. (Jón Magnússon): 
Út af orðum háttv. 2. þm. Rang. 
(GGuðf) skal jeg taka það fram, að 
það var annað atriði, sem greindi meira 
á um í nefndinni en gjaldið, þó jeg vit- 
anlega væri á móti því. En jeg taldi 
heppilegra, að mál þetta væri tekið 
upp af stjórninni, og jafnframt taldi 
jeg það ekki skaða, þó að það biði næsta 
þings, og sömu skoðunar er hæstv. 
forsrh. (SE), sem nefndin hefir talað 
við um þetta, og þó er málinu hlyntur.

pá er eitt atriði, sem rjett virðist að 
athuga í þessu máli, og það er, hvort 
ekki muni þurfa að greiða sveitarfje- 
laginu fje, ef búskapur á tiltölulega 
mörgum jörðum verður takmarkaður 
eða jafnvel lagður niður. pví að það 
hefir verið venja, ef t. d. jarðir hafa 
verið lagðar undir kaupstaði, að greiða 
hlutaðeigandi sveitarfjelagi fyrir þann 
tekjumissi, er það hefir orðið fyrir við
að missa jarðirnar.

pá hefir og komið til orða að setja al-
mennan skóla á stofn á pingvöllum, og i 
tilefni af þvi hefir nefnd í Stúdentafje- 
laginu lagt til, að þetta mál verði látið 
bíða næsta þings, og hið sama hefir forn- 
menjavörður gert áður, því að við það 
tapast ekkert annað en fje það, sem 
inn kynni að koma í sumar af inngöngu- 
eyri.

Hvort friða þurfi svo stórt svæði sem

gert er ráð fyrir í frv., tel jeg efasamt, 
og jafnframt, hvort taka eigi upp þing- 
helgi á þvi öllu, því að hin forna þing- 
helgi mun ekki hafa náð nema frá vatn- 
inu upp að Almannagjá og Flosagjá. 
En ekki um efri vellina.

pá er enn eitt, sem greinir á um, sem 
sje, hvort eigi að leyfa mönnum að búa 
á þessu svæði.

Minni sögulegu tilfinningu er þann- 
ig varið, að mjer finst vel vlð eiga að 
byggja á þessu svæði, eins og Björn 
pórðarson hæstarjettarritari talar um í 
ritgerð sinni. pví að áður voru þarna 
búðir. Og þar var verslað, keypt og selt 
og margt fleira gert. Ekki finst mjer 
því nauðsynlegt, að Valhöll verði flutt 
í burtu þaðan, sem hún er nú. Mjer 
finst beint eðlilegt, að gistihúsið þurfi 
að vera þarna.

Skóginn tel jeg sjálfsagt að friða, og 
jeg er ekkert á móti því, að ríkissjóður 
leggi fram fje til þess. Annars vilja 
vitanlega allir, að pingvellir líti sem 
best út.

En mjer finst svo margt vera í þessu 
máli, sem þurfi vel að athuga, en þó 
sjerstaklega, hve marga menn þurfi að 
taka þarna upp af jörðum sínum. Og 
nú, þegar brauðið er óveitt. er vitan- 
lega sjálfsagt að veita það ekki nema 
með þeim skilyrðum, að ekkert verði 
því til hindrunar, sern gera á, þó að það 
verði veitt. Jeg skal taka það fram, að 
háttv 2. þm. S.-M. (SHK) er mjer ekki 
samdóma að öllu léyti, én hann telur 
þó saklaust, að málið bíði til næsta 
þings. Einnig erum við báðir samdóma 
um, að ekki sje rjett að taka þetta um- 
rædda gjald. Auðvitað er inngangseyrir 
einatt greiddur, t. dí í dýragarða.

Jeg vil því undirstríka það, að jeg
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tel það sjálfsagt, að ef farið verður að 
heimta gjald af gestum þeim, er heim- 
sækja pingvöll, þá verði ríkið að sjá 
fyrir sæmilegri aðbúð gesta þar.

Annars geri jeg það ekki að neinu 
kappsmáli, hvort mál þetta verður af- 
greitt nú, eða látið biða næsta þings.

Forsætisráðherra (SE): Mjer þykir 
leitt að þurfa að tefja þetta mál, en 
samt vil jeg biðja hæstv. forseta að taka 
það út af dagskrá.

Forseti tók máiið af dagskrá.

Á 50. fundi í Ed., laugardaginn 28. 
apríl, var frv. tekið til f r h. 2. u m r.

' Forseti tók málið af dagskrá.

A 55. fundi i Ed., föstudaginn 4. mai, 
var frv. aftur tekið til f r h. 2. u m r. 
(A. 166, n. 410 og 411, 504).

Frsm. minni hl. (Guðmundur Guð- 
finnsson): petta mál hefir nú verið hjer 
lengi á ferðinni og tekið ýmsum breyt- 
ingum. Síðustu brtt. eru á þgskj. 504. 
Jeg hefi borið þær fram, en átti áður 
brtt. á þgskj. 410, en tek þær hjer með 
aftur. petta er gert í samráði við sögu- 
nefndina svo kölluðu og landsstjórnina. 
Aðaláhugamál mitt í þessu efni er að 
friða pingvelli og undirbúa væntanlega 
hátið þar 1930. f>að er eitt atriði i þessu, 
scm hefir valdið deilum, en það er að 
taka gjald af gestum, sem þar koma. 
En nú er það sett á vald stjórnarinnar, 
og vænti-jeg, að hún geri hið besta í 
þessu efni.

ATKVGR.
Brtt. 410 tekin aftur.
Brtt. 504, 1 (ný 1. gr.) samþ. með 8 : 4 

atkv.
Brtt. 504, 2 (ný 2. gi.) samþ. með 8 : 3 

atkv.
Brtt. 504, 3 (ný 3. gr.) samþ. með 8 : 3 

atkv.
7. gr. (verður 4. gr.) samþ. með 8 : 3 

atkv.
Brtt. 504. 4 (fyrirsögn) samþ. með 8 

shlj. atkv.

Frv. vísað til 3. umr. með 9 : 3 atkv. 
með fyrirsögninni:

Frumvarp til laga um friðun ping- 
valla og pingvallaskógar.

Á 56. fundi í Ed., laugardaginn 5. 
maí, var frv. tekið til 3. u m r. (A. 552).

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

Frsm. meiri hl. (Jón Magnússon): 
Jeg ætla ekki að tala langt mál. Vil að- 
eins beina þeim tilmælum til hsóstv. 
foisrh. (SE), að reka ekki prestinn 
burtu frá pingvöllum, nema brýn nauð- 
syn krefji, þótt frv. þetta nái samþykki 
Alþingis. Jeg skil ekki, að það sje á 
neinn hátt nauðsynlegt eða æskilegt, 
þótt jeg hafi vitanlega orðið þess var, að 
sumir vílji það helst.

Forsætisráðherra (SE): Jeg hefi rætt 
þc tta mál við sögunefndina, og hún hef- 
ir eindregið lagt það til, að prestssetrið 
verði Iagt niður á þingvöllum. Og jeg 
get ekki annað en tekið mikið tillit til 
tillagria hennár. En hins vegar veit jeg, 
að útvega þarf prestinum stað til þess
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að vera á, og jafnvel að veita honum 
lán til byggingar.

Annars skal jeg geta þess, að þeir sjer- 
fræðingar, sem jeg hefi talað við um 
þetta mál, leggja mjög eindregið til að 
prestssetrið verði lagt niður á pingvöll- 
u m.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 8 : 4 atkv. og afgr. 

til Nd.

A 58. fundi í Nd., s. d., var frv. út- 
býtt eins og það var samþ. við 3. umr. í 
Ed. (A. 552).

A 59. fundi í Nd., mánudaginn 7. maí, 
var frv. tekið til 1. u m r.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. vís^ð til 2. umr. með 14 shlj. 

atkv. og til allsherjarnefndar með 18 
shlj. atkv.

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

ekki útrætt

Á 23. og 25. fundi í Ed., dagana 22. 
og 23. mars, var frv. tekið tii 1. u m r.

Forseti tók málið af dagskrá.

Á 26. fundi í Ed., laugardaginn 24. 
mars, var frv. enn tekið til 1. u m r.

Flm. (Jónas Jónsson): þetta frv. er 
einskonar viðbót við annað frv., sem 
lagt hefir verið fyrir fjhn., og er um 
meðferð á því fje, sem landinu áskotn- 
ast fyrir áfengi Jeg hefi því ekki ástæðu 
til að fara mörgum orðum um frv.; það 
skýrir sig sjálft. 1 því er gert ráð fyrir, 
að nokkrum hluta af því fje, sem land- 
ið fær fyrir áfengissölu, sje varið til þess 
að berjastámótiáfengisbölinu. peir, sem 
samþykkja það, að eitthvað sje gert til 
þess að hindra útbreiðslu drykkjuskap- 
ar hjer á landi, munu geta hallast að þvi, 
að frv. fái grandgæfilega rannsókn. Ef 
frv. um meðferð þess fjár, er landinu 
áskotnast fyrir áfengi, nær ekki fram að 
ganga, þá er þetta frv. sjálffallið. Álít 
jeg því rjettast, að frv. sje látið bíða eftir 
hinu, og legg jeg til, að því sje vísað 
til fjhn.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 8 :2 atkv. 

og til fjárhagsnefndar með 8 shlj. atkv.

16- Afengissjóður.

Á 20. fundi í Ed., mánudaginn 19. 
mars, var útbýtt:

Frumvarpi til laga um áfengissjóð 
(þmfrv., A. 175).

Nefndarálit kom ekki. — Frv. var því 
aldrei tekið til 2. umr. og v,arð

ekki útrætt.
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17. Póstmeistara- og stöðvar- 
stjóraembætti á Akureyri.

Á 27. fundi í Ed., mánudaginn 26. 
mars, var útbýtt:

Frumvarpi til laga um sameiningu rit- 
símastjóra- og póstmeistarastarfanna á 
Akureyri (þmfrv., A. 214).

Á 29. fundi í Ed., miðvikudaginn 28. 
mars, var frv. tekið til 1. u m r.

Frv. of seint fram komið. — Deildin 
leyfði í e. hlj., að það mætti taka til 
meðferðar.

Flm. (Einar Ámason): Greinargerðin 
fvrir þessu frv. er svo ítarleg, að mjer 
finst engin ástæða til að bæta neinu við 
hana, eins og stendur. Jeg leyfi mjer að 
stinga upp á, að málinu verði vísað til 
allsherj amef ndar.

Atvinnumálaráðherra (KIJ): Jeg 
ætla ekki að segja mikið um þetta frv. 
við 1. umr., en skal aðeins geta þess, 
að það fer í sömu átt og óskir manna í 
fyrrá. j’að mun að vísu ekki hafa komið 
fr,am i þingsályktunarformi, en margar 
raddir heyrðust um það, að sameina 
póst- og símaafgreiðslu sem víðast, þar 
sem því væri hægt við að koma. Út af 
þessu skrifaði jeg aðalpóstmeistara og 
landsímastjóra þann 24. maí i fyrra og 
bað þá um upplýsingar um, hvemig þeir 
litu á málið og hvort þetta væri eigi víða 
gerlegt. Svar landsímastjóra var á þá 
leið, að hann mælti eindregið með að 
koma þessu í framkvæmd, oggetur hann 
þess, að þar sem sameinuð hafi verið 
póst- og símaafgreiðsla, eins og t. d. i

Alþt. 1923, C. (35. löggjafarþing).

Stykkishólmi, þar hafi það gefist vel. 
Frá landsímans sjónarmiði væri ekkert 
að athuga við þetta. Að vísu er það ekki 
eins mikill sparnaður og sumir kunna 
að gera sjer í hugarlund. En þótt starfs- 
mennirnir hafi þannig meira að inna af 
hendi, þá verða þeir betur launaðir og 
verða því ánægðari með kjör sín. Sendi 
landsímastjóri mjer lista yfir síma- 
stöðvar þær, þar sem sameining þess- 
ara sýslana gæti komið til mála. Legg 
jeg til, að í hvert skifti sem slíkar sýsl- 
anir losna á þeim stöðum, þá sje reynt 
að koma sameining á. Aðalpóstmeistari 
var ekki eins meðmæltur þessu og land- 
símastjóri, en hyggur þó, að það geti 
látið sig gera. pótt póstafgreiðslumenn 
geti tekið að sjer símaafgreiðslu, þá sje 
ekki eins auðvelt fyrir stöðvarstjóra að 
taka að sjer póstafgreiðslu. Annars af- 
hendi jeg skjöl þessi til leiðbeiningar 
þeirri nefnd, sem málinu verður vænt- 
anlega vísað til.

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

atkv. og til allsherjarnefndar með 9 shlj. 
atkv.

Nefndaráliti allshn. um málið, á þskj.
341, var útbýtt 13. apríl, en nefndin 
flutti nýtt frv. um sama efni, á þskj.
342. — Frv. var því ekki á dagskrá tekið
framar og varð «

ekkiútrætt.

59>
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1$. Húsnæði í Reykjavík-

A 38. fundi í Ed., fimtudaginn 12. 
apríl, var útbýtt:

Frumvarpi til laga um viðauka við 
lög nr. 50, 27. júní 1921, um húsnæði 
í Reykjavík (þmfrv., A. 326).

Á 40. fundi í Ed., laugardaginn 14. 
apríl, var frv. tekið til 1. u m r.

Frv. of seint fram komið. — Deild- 
in leyfði í e. hlj., að það mætti taka til 
meðferðar.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 8 shlj. 

atkv.

Á 42. fundi i Ed., þriðjudaginn 17. 
apríl, var frv. tekið til 2. u m r. (A. 
326).

Frsm. (Jón Magnússon): Jeg hefi 
ekki ástæðu til að segja annað um þetta 
mál en það, að ef bæjarstjórn Reykja- 
víkur hefir ekki notað sjer heimildina 
fyrir 1. júlí, þá er rjett að hún tapi 
henni. Fari svo, þá má altaf taka mál- 
ið upp á næsta þingi.

Jónas Jónsson: Jeg lít svo á, að þetta 
mál eigi fram að ganga, svo þetta litla, 
sem húsaleigulögin bæta ástandið, sje 
líka felt i burtu. En þetta á fram að 
ganga í samræmi við danska málshátt- 
inn: „jo galere, jo bedre.“

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 8 : 5 atkv., að við- 

höfðu nafnakalli, og sögðu

já: HSn, IHB, JóhJóh, JM, SHK, BK, 
GGuðf, HSt.

nei: JJ, KE, SJ, EÁ, GÓ.
Einn þm. (SE) fjarstaddur.

2. gr. samþ. með 8 shlj. atkv. 
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 8 : 1 atkv.

Á 44. fundi í Ed., föstudaginn 20. 
apríl, var frv. tekið til 3. u m r. (A. 
326).

Frsm. (Jón Magnússon): Nefndinni 
þótti rjett að láta bæjarstjórnina vita, 
að hún gæti ekki haldið öllu lengur 
heimild þeirri, er henni var veitt með 
lögum nr. 50, 27. júní 1921, um hús- 
næði í Reykjavík, nema hún notaði hana 
bráðlega. En hin eldri húsaleigulög 
skulu þó standa til 1. júlí 1924, eða sama 
sem gilda til 1. október s. á. Nefndinni 
fanst eitthvað verða að gera í þessu 
máli, og fanst því rjett að fara þessa 
leið, að taka heimildina af bæjastjórn- 
inni, ef hún notaði hana ekki innan 
þessa tíma.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 8 : 5 atkv., að við- 

höfðu nafnakalli, og sögðu

já: HSn, IHB, JóhJóh, JM, SHK, BK, 
GGuðf, HSt.

nei: GÓ, JJ, KE, SE, EÁ.
Einn þm. (SJ) fjarstaddur.

Frv. afgr. til Nd.

Á 46. fundi í Nd., s. d., var frv. út-
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býtt eins og það var samþ. við 3. umr. 
í Ed. (A. 326).

Á 48. fundi í Nd„ mánudaginn 23. 
apríl, var frv. tekið til 1. u m r.

Enginn tók til máls.

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

atkv. og til allsherjamefndar með 15 
shlj. atkv.

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

ekki útrætt

19- Legkaup í Reykjavík.

A 44. fundi í Ed., föstudaginn 20. 
apríl, var útbýtt:

Frumvarpi til laga um breyting á lög- 
um nr. 38, 3. nóv. 1915, um afhending 
á landi til kirkjugarðs í Reykjavík (þm- 
frv., A. 393).

Á 46. fundi i Ed., mánudaginn 23. 
apríl, var frv. tekið til 1. u m r.

Frv. of seint fram komið. — Deildin 
leyfði í e. hlj., að það mætti taka til 
meðferðar.

Frsm. (Einar Árnason): Við 2. umr. 
fjáraukalaganna fyrir 1921 hjer í þess- 
ari háttv. deild, upplýstist það, að 
kirkjugarðurinn hjer í Reykjavík væri 
allþungur baggi á rikissjóði, og kom 
þá fram, að á síðastliðnum árum hefði 
hann kostað rikissjóð 30—40 þús. kr.

Enn fremur kom það fram, að á næstu 
árum myndi ríkissjóður verða að greiða 
til hans enn þá meira fje en hann væri 
þegar búinn. Fjárveitinganefndinni 
fanst því nauðsyn til bera að reyna að 
Ijetta þessum bagga af ríkissjóði, og 
þá helst með því að hækka legkaupið.

Lög, sem ákveða legkaupið, eru frá 
1915, og er þar ákveðið, að legkaup 
fvrir börn yngri en 2 ára skuli vera 2 
kr., en 4 kr. fyrir aðra. petta legkaup 
gildir fyrir 25 ár. Og vilji maður helga 
sjer grafreit í 50 ár, þá skal greiða 8 
kr. fyrir hvern legstað. En vilji mað- 
ur helga sjer grafreit meðan kirkjugarð- 
urinn stendur, þá skuli greiða 16 kr. 
fyrir hvern legstað.

pessar upphæðir hefir nefndin hækk- 
að rúmlega til helminga. Auk þess bætt 
við nýju ákvæði um legkaup fyrir múr- 
uð grafhýsi.

í núgildandi lögum er ákveðið, að leg- 
kaupið renni til Reykjavíkurdómkirkju, 
en nefndinni fanst rjettara, að það rynni 
til ríkissjóðs, úr því hann á að kosta 
viðhald garðsins.

Nefndin getur ekki sagt um, hvortþessi 
hækkun á gjöldunum muni duga fyrir 
uppfyllingunni á garðinum. En þar sem 
þetta gjald verður 10—12 kr. á hvem 
legstað, má búast við að það hrökkvi 
langt og kostnaðurinn við uppfylling- 
una verði því ekki tilfinnanlegur fyrir 
ríkissjóð.

par sem mál þetta erkomið frá nefnd, 
virðist ekki þörf að vísa því til nefnd- 
ar. Vænti jeg því, að það fái að ganga 
til 2. umr. nefndarlaust.

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

atkv.
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Á 48. fundi í Ed., miðvikudaginn 25. 
apríl, var frv. tekið til 2. u m r. (A. 
393, 444).

Frsm. (Einar Árnason): Við nánari 
athugun á 1. gr. frv., sýnist nefndinni 
rjett að breyta máli á tveimur siðustu 
málsliðum greinarinnar, til þess að það 
geti ekki valdið neinum misskilningi. 
Hefir nefndin því borið fram brtt. á 
þskj. 444, sem skýrir þetta. Vænti jeg 
því, að mábð á 1. gr. verði svo greini- 
legt og ljóst, að það geti ekki valdið 
misskilningi, ef brtt. verður samþykt.

ATKVGR.
Brtt. 444 samþ. með 9 shlj. atkv.

1. gr„ svo breytt, samþ. með 10 shlj. 
atkv.

2. —3. gr. samþ. með 11 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 10 shlj. 

atkv.

Á 49. fundi i Ed„ föstudaginn 27. 
apríl, var frv. tekið til 3. u m r. (A. 
452).

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 12 shlj. atkv. og afgr. 

til Nd.

Á 51. fundi i Nd„ s. d„ var frv. út- 
býtt eins og það var samþ. við 3. umr. 
í Ed. (A. 452).

Á 53. og 55. fundi í Nd„ dagana 30. 
apríl og 2. mai, var frv. tekið til 1. 
u m r.

Forseti tók málið af dagskrá.

Á 57. fundi í Nd„ föstudaginn 4. niaí, 
var frv. enn tekið til 1. u m r.

Magnús Kristjánsson: Jeg leyfi mjer 
að leggja til, að málinu verði vísað til 
fjhn.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 15 : 1 

atkv. og til fjárhagsnefndar með 15 
shlj. atkv.

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

ekki útrætt.

20. Almennur ellistyrkur.

Á 46. fundi í Ed„ mánudaginn 23. 
apríl, var útbýtt:

Frumvapi til laga um breyting á 
lögum nr. 17, 9. júlí 1909, um almenn- 
an ellistyrk (þmfrv., A. 409).

A 48. fundi í Ed„ miðvikudaginn 25. 
apríl var frv. tekið til 1. u m r.

Frv. of seint fram komið. — Deildin 
leyfði í e. hlj„ að það mætti taka til 
meðférðar.

Frsm. (Jón Magnússon): Jeg vildi að- 
eins mælast til, að mál þetta fengi að 
ganga áfram til 2. umr„ og er engin 
ástæða til að fjölyrða um það að svo 
komnu, þar sem í greinargerðinni er 
skýrt frá, af Kverju það hefir komið 
fram, pað er bygt á útreikningum dr.
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Ólafs Daníelssonar. Jeg skal geta þess, 
að komið hefir til orða í nefndinni, 
hvort óhugsandi væri að taka bjarg- 
ráðasjóðinn og leggja við ellistyrktar- 
sjóðinn. Jeg hefi talað um það við ýmsa 
hv. þm., og framar vonum mínum hef- 
ir því verið vel tekið. 'f’að er efasamt, 
hvort bjargráðastyrkur komi að tilætl- 
uðum notum sem slíkur, en á hinn bóg- 
inn væri tilgangurinn með honum ekki 
borinn fyrir borð, ef hann væri lagður 
við ellistyrktarsjóðinn, því ellistyrkur er 
líka bjargráð. Annars er rjett, að þetta 
sje síðar athugað; jeg vildi aðeins minn- 
ast á það, af þvi að það hafði komið 
til tals. Jeg vona að deildin leyfi mál- 
inu að svo komnu að ganga til 2. umr. 
pá geri jeg líka ráð fyrir, að sá mað- 
ur í nefndinni, háttv. 2. þm. Rang. 
(GGuðf), sem sjerstaklega er styrknum 
fylgjandi, skýri máhð betur.

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

atkv.

með að sjá, hversu mikið gagn yrði að 
þessari hækkun nú sem stendur, þar 
sem jeg get ekki lagt fram skilriki fyr- 
ir styrkveitingum úr sjóðnum nú. Jeg 
þekki til í einum hreppi, þar sem elli- 
styrkur nemur nú einu ómagaframfæri, 
en eftir útreikningum prófessorsins 
mundi það að 40 árum liðnum svara 
framfæri 3 ómaga. Jeg hefði haft til- 
hneigingu til að ganga lengra og hækka 
gjaldið meira, en vildi þó ekki gera það. 
Hvort sem sjóðurinn væri aukinn með 
hærri gjöldum eða gripið til annara úr- 
ræða til þess að auka hann, þá tel jeg 
það ekki illa farið. Vona jeg svo, þar 
sem allir sjá, hversu gætilega er af stað 
farið, að deildin samþykki frv. eins og 
það liggur nú fyrir.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 12 shlj. atkv.
2. —3. gr. samþ. með 12 shlj. atkv. 
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 12 shlj. 

atkv.

A 49. fundi í Ed., föstudaginn 27. 
apríl, var frv. tekið til 2. u m r. (A. 
409).

Frsm. (Guðmundur Guðfinnsson):
Jeg þarf ekki að orðlengja um frv. þetta 
og get aðeins vísað i greinargerðina fyr- 
ir þvi, þar sem alt er tekið fram, er 
máli skiftir. Jeg hefði kosið að kynna 
mjer nánar f járhag og eignir ellistyrkt- 
arsjóðanna, eins og nú er, en ekki tek- 
ist, sakir timaskorts, og ekki getað feng- 
ið þær upplýsingar, er jeg þurfti. það 
lítur svo út sem pTÓf. Eiríkur Briem 
hafi kynt sjer þetta mjög nákvæmlega, 
en sá galli er á, að menn eiga erfitt

Á 51. fundi í Ed., mánudaginn 30. 
apríl, var frv. tekið til 3. u m r. (A. 
409).

Einar Árnason: Jeg vildi aðeins gera 
grein fyrir atkv. mínu. Jeg neita því 
ekki, að frv. kunni að vera gott að 
suinu leyti, en á_ hitt ber lika að lita, 
að það eru takmörk fyrir því, hve lengi 
má hlaða á útgjaldabyrði manna. Flest- 
um þykir hún orðin fullþung, og jeg 
tel ekki á hana bætandi. Jeg mun því 
greiða atkv. á móti frv.

Frsm. (Guðmundur Guðfinnsson): 
pað er Vitanlega rjett hjá hv. 2. þm.
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Eyf. (EÁ), að bætt er við útgjöldin með 
frv. En á hinn bóginn er ljett á þeim, 
því fátækrastyrkur yrði minni, ef frv. 
kæmi til framkvæmda. Frv. er því ekki 
eins hættulegt og hv. þm. (EÁ) vildi 
gera það.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 9 : 1 atkv. og ,afgr. 

til Nd.

Á 53. fundi í Nd., s. d., var frv. útbýtt 
eins og það var samþ. við 3. umr. i 
Ed. (A. 409).

Á 54. fundi í Nd., þriðjudaginn 1. 
maí, var frv. tekið til 1. u m r.

Of skaml var liðið frá útbýtingu frv. 
— Afbrigði leyfð og samþ. með 15 shlj. 
atkv.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 20 shlj. 

atkv. og til allsherjarnefndar með 19 
shlj. atkv.

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

e k k i ú t r æ 11.

Á 18. fundi i Nd., mánudaginn 12. 
mars, var frv. tekið til 1. u m r.

Flm. (Jakob Möller): Um frv. þetta 
er eigi annað að segja en stendur í grein- 
argerðinni, og vona jeg að háttv. þm. 
hafi nú þegar kynt sjer það. 1 því eru 
þó tvö nýmæli, er jeg vil sjerstaklega 
benda háttv. þm. á. Annað nýmælið 
er það, að ýmsum mönnum, er af sjer- 
stökum orsökum hafa orðið að njóta 
sveitarstyrks, er nú veittur rjettur til 
bæjarstjórnarkosningar hjer og annara 
kosninga i þarfir bæjarins. I öðru lagi 
er fjarstöddum kjósendum á kjördegi 
nú veittur kostur á að kjósa á sama 
hátt og gildir um alþingiskosningar.

Jeg vona, að nefnd sú, er frv. þetta 
gengur til, athugi, hvort ákvæði frv. 
um að nota gildandi kjörskrá til alþing- 
is, ásamt viðaukakjörskrá, yfir aðra, 
er rjett hafa til bæjarkosninga, en ekki 
eru alþingiskjósendur, muni eigi geta 
komið að fullum notum. Fer jeg svo 
eigi frekar út i einstök atriði, en óska 
eftir, að frv. verði vísað til 2. umr. og 
til allshn.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 18 shlj. 

atkv. og til allsherjarnefndar með 20 
shlj. atkv.

21. Kosningalög fyrir Reykjavík.

Á 17. fundi í Nd., laugardaginn 10. 
mars, var útbýtt:

Frumvarpi' til kosningalaga fyrir 
Reykjavík (þmfrv., A 95).

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

ekki útr ætt.
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22- Vínsala og veitingar.

Á 13. fundi í Nd., þriðjudaginn 6. 
mars, var útbýtt:

Frumvarpi til laga um sölu og veit- 
ingar vína (þmfrv., A. 58).

Á 15. fundi í Nd., fimtudaginn 8. 
mars, var frv. tekið til 1. umr.

Forseti tók málið af dagskrá.

Á 17. fundi í Nd., laugardaginn 10. 
mars, v,ar frv. aftur tekið til 1. u m r.

Flm. (Magnús Jónsson): pó að hjer 
sje um langan lagabálk að ræða, hygg 
jeg, að ekki sje ástæða til að þreyta 
háttv. deild á langri ræðu, og þrátt fyr- 
ir það, að frv. þessu fylgi ekki löng 
greinargerð, vænti jeg, að háttv. þm. 
hafi getað áttað sig á því, hvað hjer er 
á ferðinni. pað er nefnilega gamall 
kunningi, sem hefir verið i útlegð í all- 
langan tíma og er að koma heim aft- 
ur. pað eru sem sje lögin frá 11. nóv. 
1899, er fjellu úr gildi með bannlög- 
unum, og voru því óþörf. En þar sem 
nú, því miður, hefir orðið að veita und- 
anþágu frá bannlögunum, getur það 
verið álitamál, hvort sömu reglur um 
veitingar vína ættu eigi að gilda áfram. 
pó er hjer sjerstaklega ástatt nú, er að- 
eins vín með 21% áfengis, og þar und- 
ir, eru heimil til innflutnings, og svo er 
í öðru lagi einkasala rikisins á vínun- 
um. Jeg ætla mjer ekki að hefja lang- 
ar umræður um petta, en bið háttv. 
pm. að greina vel á milli aðal- og auka- 
atriða í "þessu máli. pað eru ýms auka- 
atriði, er jeg skal játa að standa til hóta

í frv. þessu og jeg vænti, að háttv. þm. 
þá taki til athugunar, ef með þarf.

En svo eru tvö aðalatriði í þessu 
máli, sem jeg mælist til, að háttv. þm. 
athugi vel og jeg Iegg mikla áherslu á. 
Hið fyrra er, að ríkið fari e k k i með 
smásölu vínanna, eins og stjómin ætl- 
ast til með reglugerðinni frá 18. júlí 
1922. pað fyrirkomulag verður alt of 
þunglamalegt bákn í meðferðinni og 
sýnilega Ijettara fvrir ríkið að fela ein- 
stökum mönnum rekstur smásölunnar. 
Fullmikið hefir verið gert af hálfu 
stjórnarinnar i því að ota fram vinun- 
um, en það er gagnstætt reglugerðinni 
frá 1922, og takmarkanir þær á vínsöl- 
unni, sem þar eru heimilaðar, hafa 
reynst pappírsákvæði ein. pað er rjett- 
ara að h,afa aðeins fáa menn við vín- 
verslun ríkisins, en fela smásöluna held- 
ur einstökum mönnum, er greiði ákveð- 
ið gjald í ríkissjóð fyrir söluleyfið.

Annað aðalatriðið er það, að ekki sje 
þröngvað vínsölu eða vinveitingum upp 
á sjerstök hjeruð eða bæi, og tilgangur- 
inn með þessu frv. er sá, að sjálfsákvörð- 
unarrjettur sveita og bæjarstjóma fái 
að njóta sín eins og áður var. petta er 
vitaskuld aðaltilgangur frv.. og það fram 
komið beinlínis vegna hans.

Skal jeg nú ekki þreyta háttv. deild 
meira að sinni, en þó er eitt atriði enn, 
er jeg þarf að drepa á. Jeg fæ ekki sjeð, 
þó að frv. þetta verði að lögum, að það 
rekist á neinn hátt á samninga vora við 
Spánarstjórn eða geti staðið markaði 
vorum á Spáni fyrir þrifum. pessi und- 
anþága frá bannlögunum var veitt vegna 
samninga vorra við Spán, og það er 
sjálfsagt að halda gerð,a samninga, eins 
og hverjum manni er vitanlegt, en það 
er lika sjálfsagt að halda hinum aðllj—
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anum að því að efna samninginn til 
fulls. Og af Spánverja hálfu var einskis 
krafist nema þess, að innanlands ráð- 
stafanir gerðu ekki undanþáguna að 
engu. En það verður á engan hátt sagt, 
að þetta frv., þótt það verði að lögum, 
geri undanþágu þá, er vjer veittum 
Spánverjum, að engu. það er og vitan- 
legt, að það var ekki aðalatriðið, að 
hjer yrði flutt inn mikið af spönskum 
vínum, þegar undanþágan var veitt — 
enda líklega minst af því víni frá Spáni, 
er hingað hefir flust — heldur hitt, að 
Spánarstjórn fengi viðurkenning á sín- 
um grundvallarreglum og innflutning- 
ur vínanna yrði leyfður.

Fjölyrði jeg þetta ekki meir, en vænti 
þess, að frv. þetta fái góðar undirtekt- 
ir hjer í deildinni, og geri það að tillögu 
minni, að því verði vísað til allshn. um 
leið og það verður samþykt til 2. umr.

Jón Baldvinsson: það eru sumir menn 
þeirrar skoðunar, að gömlu lögin um 
sölu og veitingar vína innanlands sjeu 
enn í gildi. En jeg skal þó ekki mæla 
á móti þvi, að einstök atriði gömlu lag- 
anna verði tekin upp aftur. En þó eru 
ýmisleg ákvæði í þessu frv. athugaverð 
og sem jeg get ekki fallist á, svo sem 
að leyfa vínsölu á skipum o. fl„ en sem 
jeg ætla þó ekki að gera að umræðu- 
efni nú. pað er eitt atriði í greinargerð 
frv., sem kom mjer til að taka til máls, 
þar sem það er sagt, að dýrara verði að 
rikið hafi smásöluna á hendi heldur en 
hún verði í höndum einstaklinga o. s. 
frv. það er stöðugt verið að stagast á 
því, að rikissalan sje dýrari í rekstri en 
rekstur einstaklinga, og vil jeg ekki láta 
þessu ómótmælt. Jeg vonast til að þetta, 
s'em hv. flm. frv. (MJ) talaði um, að 
ríkistrekstur sje ávalt þunglamalegt

bákn, eigi ekki við flm. (MJ), en hann 
er sjálfur lifandi ríkisfvrirtæki, sem 
embættismaður ríkisins. Vitanlega má 
ýmislegt finna að rekstri ríkisfyrir- 
tækja, einkum í byrjun. En jeg spyr: 
Eru ekki misfellur í rekstri fyrirtækja 
einstakra manna. Jeg fullyrði, að miklu 
meiri misfellur eigi sjer stað þar held- 
ur en hjá opinberum fyrirtækjum, og 
þau mundu áreiðanlega græða á þeim 
samanburði. pað var algerður óþarfi af 
hv. flm. (MJ) að koma fram með þessar 
aðfinslur í greinargerð þessa frv. og í 
ræðu sinni, og jeg vil ekki láta því 
ómótmælt.

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

atkv. og til allsherjarnefndar með 14 
shlj. atkv.

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

ekki útrætt

23. Vörutollur (frv. JS og PO).

A 7. fundi í Nd., þriðjudaginn 27- 
febr., var útbýtt:

Frumvarpi til laga um breyting á lög- 
um nr. 38, 27. júní 1921, um vörutoll 
(þmfrv., A. 39).

. Á 10. fundi í Nd., föstudaginn 2. 
mars, var frv. tekið til 1. ji m r.

_ Fhn» (Jén Sigurðsson): Enda þótt frv. 
þetta ræði um toll, þá er það þó eigi i 
eðlj sínu tekjuaukafrúmvarp. pað er
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eigi fram komiÖ til þess að afla land- 
sjóði beinna tekna. peir tollar, er hjer 
ræðir um, eru verndunartollar. Tilgang- 
ur frv. er í fám orðum sá, að vernda 
nokkrar greinar ísíenskrar framleiðslu, 
og þá einkanlega þær greinar, sem eru 
mikilsverðastar eða eru á byrjunarstigi.

Fyrst er þá að athuga, hvort nokkur 
þörf sje á slíkri vemd.

Áður en heimsstyrjöldin skall á, var 
sú skoðun algeng, bæði hjer á landi og 
annarsstaðar, að þá væri fjárhag hvers 
lands borgið, ef innfluttar vörur næmu 
eigi meira verði en útfluttar. Um það, 
hvernig gengi til með skifti innanlands, 
skifti eigi miklu máli, ef verslunarjöfn- 
uður væri við önnur riki.

Styrjöldin mikla sýndi mönnum aft- 
ur á móti fram á sannleikann í máltæk- 
inu „holt er heima hvað.“ pær þjóðir 
eru nú best staddar, er best hafa getað 
fullnægt eigin þörfum. Erlendar þjóðir 
hafa látið sjer reynslu þá, er stríðið 
færði þeim, sjer að kenningu verða. 
Til dæmis hafa frændur vorir Norð- 
menn komið á hjá sjer svipuðum toll- 
lögum og hjer er um að ræða.

Eigi er svo, að reynslan hafi ekkert 
kent oss nú á þessum erfiðu tímum. En 
vjer höfum ekkert aðhafst enn þá, þrátt 
fyrir gjaldeyrisvandræðin, sem valda 
svo miklum erfiðleikum með innflutn- 
ing erlendrar vöru.

Enginn neitar því, að nauðsyn sje á 
því að hefjast handa nú, vinna að auk- 
inni ræktun landsins og reyna að gera 
frámleiðsluna fjölbreyttari.ag verðmæt- 
.ari. Hvorttveggja er dauðadæmt, ef er- 
lendar þjóðir bola okkur burt á okk- 
ár eigin innlenda markaði. TiLdæmis 
skaf jeg geta þess, að islenskum bænd- 
um er ókleift að framleiða kjöt fyrir

Alþt 1923, C. f35..1öggjafarþ.iag). „ .___

sama verð og Astralíu- og Argentínubú- 
um eða fyrir það verð, er það seldist 
í fyrra á enskum markaði. pað er líka 
erfitt fyrir okkur að keppa við þjóðir, 
sem hafa enn lægra gengi; má þar til 
nefna samkepni okkar við Frakka um 
gráðaostinn.

Ef aukin ræktun og fjölbreyttari á 
að verða annað en fálm út í loftið, þá 
verður að vernda hana. Ýmsar erlend- 
ar þjóðir eru nú aftur farnar að gripa 
til verndunar framleiðslu sinnar á þenn- 
an hátt. Jafnvel Englendingar, þar sem 
fríverslunin hefir lengst og mest drotn- 
,að, eru nú að hverfa að þessu ráði.

Nú, þegar aðrar þjóðir eru farnar að 
gera oss erfitt fyrir, með þvi að leggja 
innflutningstoll á afurðir vorar, svo sem 
kjöt, ull o. s. frv., þá verðum vjer að 
grípa til ráða þeirra, er næst liggja: 
leggja innflutningstoll á þær vörur, er 
vjer megum helst án vera og fram- 
leiða má í landinu sjálfu. pað getur orð- 
ið oss stórhættulegt að hafa dyrnar upp 
á gátt, þegar aðrar þjóðir loka þeim fyr- 
ir oss, að minsta kosti í hálfa gátt.

Jeg ætla mjer eigi að ræða um ein- 
staka liði frv.

Vörur þær, er hjer ræðir um, er, eins 
og jeg hefi þegar tekið fram, hægt að 
framleiða allar hjer á landi og gæti því 
tollurinn gert tvent: fleytt framleiðslu- 
greinum þeim, er nú eru í byrjun, yfir 
erfiðustu árin, og jafnframt verið lands- 
mönnum hvöt til þess að framleiða 
sjálfir það, sem erfitt er að ná annars- 
staðar. En gæta verður þess að verka 
alla vöru sem best, og eigi siður en út- 
lendingar gera, ef unt er; markmiðið 
á að vera, að innlend framkiðsla full- 
nægi sem flestum þörfum okkar.

Alitamál er það, hvort eigi bæri að 
_ 60.
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taka fleiri vörutegundir, svo sem jarð- 
epli, með í frv. I tillögum, sem Bún- 
aðarfjelag Islands sendi stjórnarráðinu, 
er gert ráð fyrir að jarðepli verði tekin 
með. pað er nú vitanlegt, að landið get- 
ur farmleitt næg jarðepli til nevslu inn- 
anlands, og eigi vansalaust meðan svo 
er eigi. En eins og stendur, mun fram- 
leiðslan eigi vera næg til verslunar inn- 
anlands, en jarðepli ein af helstu nauð- 
synjavörum. pótti oss því eigi rjett að 
tolla þau að þessu sinni.

Sumum kann ef til vill að þykja toll- 
urinn of lágur. Viö flm. höfum í flest- 
um liðum verið fyrir neðan það, er Bún- 
aðarfjelagið lagði til, álitum heppilegra 
,að fara hægt á stað og láta reynsluna 
skera úr. Hægt að hækka eða lækka 
siðar, ef ástæða verður til.

Að endingu vil jeg taka það fram, 
að þó að við höfum felt þetta inn í vöru- 
tollslögin, er það eigi gert í því skyni 
að villa mönnum sýn, heldur af því, að 
css þótti það heppilegra.

Fleira mætti um þetta segja, en þetta 
læt jeg nægja í bráðina. Ef til vill verð- 
ur ástæða til að minnast frekar á það 
síðar.

Jón Auðunn Jónsson: Jeg er sam- 
mála háttv. flm. þessa frv. um það, að 
nauðsyn sje á þvi að hefta innflutning 
óþarfrar vöru. Við frv. þetta get jeg 
þó eigi felt mig að öllu leyti; finst 
mjer það ganga of langt í sumu, en of 
skamt í öðru. Með svona lágum tolli 
er eigi hægt að hefta innflutning á 
dýrri vöru, svo sem t. d. niðursoðnum 
fiski og kjöti. Aftur á móti er tollur á 
•niðursoðinni mjólk óhæfilegur, þvi 
dósamjólk er nú mikið notuð i kanp- 
stöðum, sökum þess, að íslensk mjólk 
er' ðfáanleg. Tel jeg Jrvi rjett að sleppa

niðursoðinni mjólk, uns farið er að 
sjóða niður mjólk í landinu sjálfu, er 
nægt gæti til neyslu innanlands, en þess 
mun langt að bíða.

Jón Baldvinsson: Jeg- get ekki látið 
frv. þetta fara mótmælalaust til 2. umr.

Auðvitað er það gott og blessað að 
geta framleitt í landinu það, sem við 
þurfuin að nota.

En að fara nú að koma á verndar- 
tolli, mundi áreiðanlegá verða til bölv- 
unar fyrir landbúnaðinn, sem flm. bera 
fyrir brjóstinu og ætla sjer að vernda 
með þessu frv. Miklar breytingar hafa 
orðið til hins verra, síðan stríðið skaU á. 
Sjerstaklega hefir vöruvöndun minkað. 
Nú er t. d. varla hægt að fá sæmilega 
gott íslenskt smjör, siðan rjómabúin 
lögðust niður. Sumar vörutegundir fuU- 
nægja eigi nálægt því eflirspurninni, t. 
d. mjólkin. Sá skattur er því alveg ófær. 
Háttv. frsm. (JS) gat þess, að tollur- 
inn væri of lágur; mjer finst hann of 
hár. Mjer hefir reiknast svo til, að hann 
verði 5 aurar á hverja mjólkurdós, og 
dregur það sig saman fyrir þá, sem mik- 
ið þurfa að kaupa af þeirri vöru.

Vitanlega ætti landið að geta fullnægt 
mjólkurþörfinni, en það gerir það eigi 
enn, og því of snemt að tolla mjólkina.

Bjarni Jónsson: Háttv. síðasti ræðu- 
maður hjelt því frarn, að frv. þetta 
myndi spilla fyrir vöruvöndun í landinu 
og að Islendingar vönduðu nú eigi vöru 
sina svo sem áður hafa þeir gert. Er 
þetta munnfleipur eitt og skrök, og alt 
gripið úr lausu lofti. Vöruvöndun hefir 
sifelt farið vaxandi i landinu, og er nú 
vari það kot til, að eigi.framleiði betra 
smjör en hið danska herragarðssmjör, 
sem hjer hefir svo mjög verið rómað.
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Annars er það einkennilegt, hversu 
sumir menn hafa tamið sjer þá hugs- 
un, að ekkert megi það vera hjer, sem 
útlendingum leyfist eigi að gína yfir, og 
að alt skuli vera hjer opið fvrir öllum. 
petta kemur þeim einkennilega fyrir 
sjónir, er ferðast hafa utanlands, t. d. í 
Noregi. Hvar sem maður ferðast þar, rek- 
ur maður sig alstaðar á auglýsinguna: 
„Köb norske varer“. Hjer sjest slíkt 
hvergi, og er það meðal annars vottur 
um óþjóðrækni Islendinga. Jeg vil ekki 
beinlínis vemdartolla, en óvist, að hægt 
sje að komast hjá þeim.

Jakob Möller: Jeg tek í sama streng 
og háttv. samþingismaður minn (J- 
B), og stóð jeg i rauninni upp til 
þess að þakka honum fyrir þá drengi- 
.legu vöm, sem hann hefir haldið hjer 
uppi fyrir frjálsri samkepni, og felst 
jeg fyllilega á rök þau, er hann taldi 
fyrir áhrifum hennar á vöruvöndunina.

Að öðru leyti er ekki ástæða fyrir 
mig að fara út í umræðumar, fyrst gert 
er ráð fyrir, að frv. verði vísað til nefnd- 
ar, sem jeg á sæti í. Aðeins vil jeg taka 
fram um eitt atriði, að hv. flm. (JS) 
tókst ekki að rjettlæta til’ögu sína með 
því, að nóg væri framleitt af þessum 
vömm i landinu. En svo er, eins og 
hv. 2. þm. Reykv. (JB) tók fram, að 
um sumar vömrnar er þannig ástatt, 
að engin ástæða er til áð vernda fram- 
leiðslu þeirra, með því að framleiðend- 
nrnir sýna engan áhuga. Skal jeg t. d. 
.nefna egg. Yfirleitt geta menn fram- 
Jcitt þau án verulegs kostnaðar, og er 
það fyrir áhugaley.si__£itt,_ að._ekki .er 
meira aðþyj gert.Hins vegar.Iit j?g svo 
á, að þegar vemdartollar leggjast á nauð- 
synjávöm, Jeiði aðeins iii af því, peir

auka dýrtíðina i landinu og koma fram- 
leiðendum sjálfum í kol!.

Flm. (Jón Sigurðsson): Jeg þarf litið 
að svara þeim aðfinslum, sem frv. hef- 
ir mætt. þær hafa í raun og veru snú- 
ist um aukaatriði. Hv. þm. Isaf. (JAJ) 
drap á nokkrar vörutegundir, sem var- 
hugavert væri að tolla, svo sem niður- 
soðna mjólk, þvi á ýmsum stöðum á 
landinu væri ekki hægt að fá innlenda 
mjólk, og ekkert gert til að bæta úr því. 
það mun rjett vera, að það hefir ekki 
verið gert, en nú er fjelag í Borgarfirði, 
sem hefir soðið niður rjóma, en er nú 
í þann veginn að breyta til og taka fyrir 
niðursuðu á mjólk. Hygg jeg, að það sje 
víðar í undirbúningi. pessa viðleitni vilj- 
um við styðja. pað er nóg mjólk til í 
landinu, ef hægt væri að koma henni 
á markaðinn, en það hefir ekki verið 
hægt að þessu; samgöngulevsið haml- 
að því. En fyrst svo er, er sjálfsagt að 
fullnægja þörfinni á þann hátt, að flytja 
mjólkina inn niðursoðna.

pá gat sami hv. þm. (JAJ) þess, að 
tollur á kjöti mundi vera of lágur, en 
jeg sje ekki ástæðu til að hafa hann 
hærri. Hann er svipaður og á spaðsölt- 
uðu kjöti i Noregi, en hærri en á stykkj- 
uðu kjöti.

pá hefir því yerið hreyft, sem aðal- 
mótbáru, að þetta mundi draga úr vöru- 
vöndun í Iandinu. Bæði 1. og 2. þm. 
Reykv. (JakM og JB) hjeldu því fram, 
en rök þeirra sannfærðu mig ekki, og 
jeg hygg, að reynslan sýni, að svo verði 
e_kkL..pó_svo, væri. sem háttv. 2. þm. 
Reyky_ (JB) sagði, að smjörið væri nú 
vej’ra. en áður, .þá sannar þaðekkert, 
því verkunaraðférðín er önnur nú en á 
þeim tima, er hann vitnaði til. Hann bar 
saman hermaverkaðsmjör og rjómabús-
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smjör. En það er ekki rjettur saman- 
burður. Rjómabú fara ,að koma upp aft- 
ur, og mun þá sýna sig, að vara þeirra 
stendur ekki að baki hinni útlendu. pá 
hefir því verið hreyft, að ekki yrði fram- 
leitt nóg af sumum vörutegundum. Og 
mun það ef til vill rjett um egg og 
osta, en það verður aðeins í bili. Jeg geri 
fastlega ráð fyrir, að meira kapp yrði 
lagt á þessa framleiðslu, ef tollvernd 
kæmist á, svo að við gætum innan 
skams fullnægt þörfum okkar, einnig á 
þessum sviðum. pað var til að ná þessu 
markmiði, að þessar vörur voru tekn- 
ar með. Mjer er að vísu ekki fullkunn- 
ugt um, hvort framleiðsla þessi hefir 
átt örðugt vegna erlendrar samkepni, en 
þær upplýsingar, er jeg hefi fengið, 
benda þó í þá átt.

Hátlv. 1. þm. Reykv. (JakM) benti á 
þær afleiðingar, að varan yrði dýrari, 
og er hugsanlegt að svo yrði í bili. En 
reynslan er sú, að þegar framleiðslan 
eykst, lækkar verðið vegna samkepn- 
innar innanlands. Sje jeg svo ekki 
ástæðu til að fjölyrða meira um þetta. 
Vona jeg, að frv. verði vísað til 2. umr. 
og fjhn.

Jón Raldvinsson: pað var háttv. þm. 
Dala. (BJ), sem vefengdi umsögn mína 
um að gæðum íslenska smjörsins hefði 
hrakað á seinni árum. Hv. þm. þekk- 
ir hjer auðsjáanlega ekki til. Nú er það 
t. d. svo, að þeir, sem kaupa smjör frá 
þeim fáu rjómabúum, sem starfa, verða 
að gæta hinnar mestri varúðar til að fá 
ógallað smjör. Veit jeg til, að maður, 
áem ætlaði að kaupa eitt smjörkvartil 
siðasfliðið sumar, þurfti að opna sex 
kvartíl áður en hánn fengi ógallað 
smjör. petta sýnir, hve óvönduð varan 
<er orðin, og getur þetta einnig nægt sem

svar til hv. flm. (JS), sem áleit, að sam- 
anburðurinn væri ekki rjettur hjá mjer. 
Um heimatilbúið smjör talaði jeg ekki. 
Svipað má segja um innlendu eggin. 
peim er safnað saman í langan tíma á 
heimilunum, og geymd í misjafnlega 
góðum geymslum. Og þegar.þau svo 
eru seld, reynast þau oft skemd.

Háttv. samþm. minn (JakM) mót- 
mælti þessu frv. mjög kröftuglega. En 
það var alveg óþarfi af honum að ætla 
að nota tækifærið til að kippa mjer inn 
í sinn flokk. Og hin „frjálsa samkepni“ 
hlýtur að vera ofarlega í honum, fyrst 
honum datt hún í hug í sambandi við 
verð á mjólk og kjöti í Reykjavík!

Vona jeg, að hv. deild'felli mál þetta 
umsvifalaust.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 15 : 1 

atkv. og til fjárhagsnefndar með 15 
atkv.

A 21. fundi í Nd., föstudaginn 16. 
mars, var frv. tekið til 2. u m r. (A. 
39, n. 123).

Frsm. (Magnús Guðmundsson): Frv. 
á þskj. 39 hefir tekið nokkrum breyt- 
ingum hjá fjhn. og þá aðallega verið 
aukið við það, en síður, að dregið hafi 
verið úr því. pó er feldur niður einn 
liður: að hækká tollinn á niðursoðinni 
mjólk. Nefndin sá sjer ekki fært að gera 
það, vegna kaupstaðanna, og þá sjer- 
■staklega Reykjavíkur, því að þar er vit- 
anlega engin leið að komast af án nið- 
ursoðinnar mjólkur. En þegar svo er 
komið, að jafnan verður auðið að fá 
nægilega. mjólk hvar sem er, telur 
nefpdití sjálfságt að vernda þá fram-
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leiðslu með tolli. Nefpdin er þvi ekki 
ósamþykk stefnu frv., en telur þetta of 
snemt og ekki tímabært. Annars er frv. 
i heild sinni tekið óbreytt upp í tillögur 
nefndarinnar á þskj. 123.

Nefndin jók við frv. að hækka vöru- 
toll á fleiri tegundum en þar voru tald- 
ar. Mest er hækkunin á vefnaðarvöru, 
upp í 75 aura á kg. petta er mjög mikil 
hækkun, og býst jeg við, að nefndin 
hefði aldrei hugsað sjer að mæla með 
jafnmikilli hækkun, ef ekki hefði vak- 
að fyrir henni að reyna að draga úr út- 
flutningsgjaldinu.

Jeg vona, að ekki verði ágreiningur um, 
að þær vörutegundir, sem nefndin hef- 
ir bætt við, sjeu ekki nauðsynjavörur, 
og að sumar mætti jafnvel tolla hærra 
en nefndin hefir lagt til.

Hækkun þessi eða aukning vörutolls- 
ins af vefnaðarvörum mun nema 2— 
3 kr. á karlmannsfatnaði. Raunar fer 
þetta eftir þyngd hans, en miklu mun- 
ar það ekki frá þessu. þessi brtt. nefnd- 
arinnar ber jafnframt að skoða sem 
álit hennar um verðtollsfrv. stjórnar- 
innar. Nefndin sá sjer ekki fært að 
hafa hvorttveggja.

pótt verðtollur sje sanngjamari en 
vörutollur, þá eru svo miklir erfiðleik- 
ar á framkvæmdinni, að nefndin sá sjer 
ekki fært að aðhyllast þá leið.

Hv. 1. þm. Reykv. (JakM) hefir gert 
aths. við nál., og mun sennilega ekki 
greiða frv. atkvæði sitt, enda þótt hann 
vilji lækkun útflutningsgjaldsins. Fjöl- 
yrði jeg svo ekki meira að sinni.

Jakob Möller: Jeg hefði getað greitt 
atkvæði með sumu i frv. þessu, en 
mörgu ersvo varið, að jeg get ekki greitt 
því atkv., og vegna þess, að ekki mun

hægt ,að aðgreina þetta, verð jeg að 
greiða atkvæði móti frv. í heild.

Frv. þetta er fram borið til verndar 
innlendri framleiðslu. Hefi jeg sam- 
hygð með því að ýmsu leyti, en vil 
þó ekki kaupa það svo dýru verði, að 
auka með því dýrtíð í landinu, sem það 
bersýnilega gerir. Er um flestar þess- 
ar vörurtegundir svo, að framleiðslan 
er ekki næg í landinu. Að visu gildir 
þetta ekki um kjöt og fisk, og þar gæti 
jeg fallist á till. frv., en hins vegar er 
víst, að mikið vantar á, að framleiðsla 
af mjólk, smjöri og eggjum sje nægi- 
leg. Er mjólk og smjör flutt inn í stór- 
um stíl, en sem ekkert út. Markaður er 
því nægur í landinu fyrir það, sem fram- 
leitt er, og því engin þörf tollverndar. 
Um heyið er það að segja, að þótt fram- 
leiðsla þess í landinu sje mikil, þá er 
samt svo, að á flestum árum verður 
heyskortur.

Er dálítið einkennilegt, að þm. Rorgf. 
(PO) skuli flytja frv. þetta, þar sem 
hann hefir manna mest barist á móti 
því, að íbúum bæjanna verði gert mögu- 
legt að afla sjer heys úr sveitum. En 
hvernig eiga þeir þá að afla sjer þess, 
er þeir mega ekki heldur kaupa það frá 
útlöndum.

Anars held jeg, að afkoma bænda 
með hey mundi ekki verða góð sum 
árin, ef þeír ætla að birgja bæina upp 
með hey, því að kunnugt er, að iðulega 
hefir þurft að kaupa mikla matbjörg 
til að forða fjenaði frá horfelli. petta 
innflutningsgjald er því í meira lagi hjá- 
kátlegt.

pá hefir nefndin bætt vefnaðarvör- 
unni við. Er þó vitanlegt, að langt er 
frá því, að svo mikið sje unnið af ull 
í landinu, að nægi vefnaðarvöruþörf;
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landsmanna. Er því hjer um augljósa 
tollhækkun að ræða, en ekki tollvernd.

Hv. frsm. (MG) sagði, að tolli þess- 
um ætti að verja til lækkunar útflutn- 
ingsgjaldinu. pað er út af fyrir sig gott, 
en það gagnar litið að afnema ilt með 
þvi að láta annað ekki betra koma í 
staðinn.

Útflutningsgjaldið kemur niður á 
framleiðendum, en þetta kemur niður á 
öllum almenningi. Jeg er þeirrar skoð- 
unar, að útflutningsgjaldið eigi að falla 
burt, en beinn skattur að koma í stað- 
inn, ef nokkuð þarf að koma í staðinn. 
Sje jeg ekki, að frv. þetta eigi rjett á 
sjer í þessari mynd, sem vemdartolls- 
frv. En eigi að skoða það sem nýjan 
aðflutningsskatt, þá er jeg einnig á 
móti því.

Eiríkur Einarsson: pað eru tvö atriði 
í þessu máb, sem jeg vildi gera að 
umtalsefni. Hækkun vörutolls á vefn- 
aðarvöru er jeg ekki beinlínis mótfall- 
rnn, en jeg álít, að stíga verði þetta 
spor með varfærni og jeg treysti mjer 
ekki til að greiða atkvæði með því, fyr 
en jeg hefi fengið upplýsingar um, 
hvernig horfir við um innlendan ull- 
ariðnað, hvort útht sje fyrir, að hann 
verði bráðlega svo mikill, að klæðaþörf 
landsmanna sje borgið. pví ef svo skyldi 
ekki vera, er fyrirsjáanlegþ að þetta 
mundi auka dýrtíð i landinu, og það 
einkum meðal hinna fátækari i kaup- 
stöðunum. Samkvæmt fyrirmælum síð- 
asta þings var skipuð þriggja manna 
öefnd, til að athuga ullariðnaðinn. Hef- 
ir síðan verið hljótt um þetta. Óska jeg 
nú að fá upplýsingar um starf þessarar 
nefndar, og vona, að stjórnin gefi þær 
án sjerstakrar fyrirspumar. En atkv. 
mitt um toll á vefnaðarvörum er háð

því, hvernig ullariðnaðarmálið horfir 
við.

Hitt atriðið er í r,aun rjettri annar 
þáttur sama máls; á jeg þar við till. 
um aukinn toll á innfluttum skófatn- 
aði. Er komin hreyfing á áð hefjast handa 
í þessu efni og reyna til þess að vera 
sjer sjálfum nógur um skóefni, en enn 
þá getur þessu máli varla verið komið 
í svo gott horf, að jeg treysti mjer til 
þess að greiða atkvæði með tollhækkun- 
inni. Einnig í þessum efnum vildi jeg 
sjá hverju fram vindur. Hefir Slátur- 
fjelag Suðurlands nú forgöngu i sútun- 
armálinu. Er það ósk margra, að þing- 
ið styðji það vel í þessari nauðsynlegu 
sjálfsbjargarviðleitni. En varlegt er að 
tolla mjög skóefnin meðan við getum 
ekki veitt okkur sjálfir það, sem við 
þarf.

Gunnar Sigurðsson: Jeg hefi getið 
þess áður í sambandi við þetta mál, að 
nokkrir menn innan Framsóknarflokks- 
ins hefðu haft i huga að bera fram frv. 
um verndartolla á nokkrum vöruteg- 
undum. En nú hafa till. hv. fjhn. snú- 
ist í þessa átt, og getum við því vel sætt 
okkur við þær. Einungis harma jeg, að 
ekki skyldi vera lækkaður tollur á 
silki og glysvarningi, en slíkt mætti gera 
með hrtt. við 3. umr. málsins.

Jeg tel gott, ef þessi tollur yrði til 
þess, að útflutningsgjaldið yrði lækkað 
í framtíðinni, því það er óeðlilegt og 
ósanngjarnt gjald, þótt nauður hafi rek- 
ið til þess að halda því til þessa.

Fjármálaráðherra (MagnJ): Brtt. hv. 
fjhn. á frv. snúast flestar um þær vöru- 
tegundir, sem stjfrv. hafði lagt til að 
verðtollur kæmi á, í stað þungatolls. 
Hefir. hún því tekið þá afstöðu að
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reyna ekki að afljetta vörutollinum, þar 
sem hann kemur verst við, og setja verð- 
toll i staðinn. Ástæða hennar er sú, að 
svo mikil vandkvæði sjeu á framkvæmd- 
irini. J?að er satt, að vandkvæði eru 
nokkur, en þó minni þar, sem aðeins er 
að ræða um verðtoll á takmörkuðum 
vörutegundum, heldur en ef um almenn- 
an verðtoll væri að ræða.

Eru vandkvæðin líka minni, þegar 
bæði þunga- og verðtollur eru á sömu 
vörutegund. Eftirlitið verður þá ljett- 
ara. J?að er að visu rjett, að þungatolli 
má koma svo fyrir, að rjettlátur sje, 
en þá verður að fara fram nákvæm vörri- 
flokkun og setja upp heila toll-„tariff“, 
en þá verður þungatollurinn umsvifa- 
mikill.

Jeg vil skjóta hjer inn í viðvíkjandi 
heytollinum, að um hann finst mjer 
vera töluvert álitamál. Flestir aðrir 
toll-liðirnir eru hugsaðir sem vemd- 
artollar, þannig, að þeir draga úr inn- 
flutningi vörunnar fremur en að vera 
tekjutollar. Um heytollinn er það að 
segja, að það geta komið fyrir þau til- 
felli, að heyinnflutningur verði nauð- 
synlegur, t. d. í harðindum og sam- 
gönguleysi. En þá mætti komast fram 
hjá honum með bráðabirgðaráðstöf- 
unum, þegar svo stendur á. Annars álit 
jeg, að heysalar, sem ekki. framleiða 
hey, ættu helst að kaupa það innan- 
lands; en heysala hjá bændum sjálf- 
um ætti helst ekki að eiga sjer stað; og 
mjer er í barnsminni, að það voru verstu 
búslóðamir, sem seldu hey, og efast jeg 
um, að rjett sje að vemda shkt.

Viðvíkjandi því, sem sagt hefir ver- 
ið um verðtollinn, J>á höfum við ekki 
verið að hugsa um það með þeim ýmsu 
frv., sem fyrir liggja, að afla frekari 
tekna sjerstaklega, heldur hitt, að tekj-

ur lækkuðu ekki, og að það, sem inn 
kæmi og ynnist á einum lið, gæti kom- 
ið í staðinn fyrir það, sem lækkaði á 
öðrum, svo að tekjurnar hjeldu sjer.

En ef á að fara að hreyfa við útflutn- 
ingsgjöldum, sem jeg reyndar býst ekki 
við að þetta frv. gefi ástæðu til, þá álít 
jeg betra að færa þau eitthvað niður, 
en vil ekki láta fella þau alveg burtu. 
En ef það telst rjett, að áliti nefndar- 
innar, þá vil jeg víkja að því, hvaða 
kcsti þetta fyrirkomulag hefir viðvíkj- 
andi allri „statistik“, þar eð maður veit 
samstundis um útflutning vara, hverju 
hann nemur, þó að það sje auðvitað 
ekkert aðalatriði.

Jón Sigurðsson: Við flutningsmenn 
getum verið þakklátir nefndinni fyrir 
meðferð hennar á frv. Að vísu er þar 
eitt atriði, sem við hefðum kosið að hún 
hefði ekki felt niður, þ. e. tollinn af 
niðursoðinni mjólk, en það er þó ekk- 
ert meginatriði, fyrst nefndin styður 
frv. að öðru leyti. pví er þó ekki að 
leyna, að þó að tollur af niðursoðinni 
mjólk verði feldur niður nú á þessu 
þingi, verður það óhjákvæmilega tek- 
ið upp síðar. pað er vöknuð svo sterk 
hreyfing fyrir því, að þingið styðji at- 
vinnuvegina, beint og óbeint, og efli 
þannig framleiðsluna, að hún mun tæp- 
lega hjaðna niður á næstu árum. Enda 
væri það stórlega misráðið, ef þingið 
styddi ekki tilraunir til þvílíks iðnað- 
ar í landinu, sem miðar að því að gera 
framleiðsluna fjölbreyttari og spara 
erlendan gjaldeyri. Jeg býst því við, að 
þessi liður komi á næsta þingi, ásamt 
öðrum vörutegundum, er við höfum 
gengið fram hjá að þessu sinni.

Eitt atriði er það, sem komið hefir 
berlega fram hjá öllum, sem talað hafa
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móti frumvarpinu, sem jeg get ekki 
stilt mig um að benda á: peir telja all- 
ir nauðsynlegt að styrkja framleiðsl- 
una, en þó telja þeir öll tormerki eða 
jafnvel fráleitt að styðja hana meðan 
hún er svo skamt komin sem nú er. 
þeir vilja með öðrum ,orðum ekki 
styrkja framleiðsluna fyr en hún er orð- 
in svo mikil og öflug, að vafasamt er 
að hún þurfi þessa stuðnings með. 
Óneitanlega mjög góður stuðningur! 
pað er reynsla erlendis, að meðan fram- 
leiðsla í einhverjum atvinnugreinum er 
í bernsku, þá þarf að styrkja hana, en 
síður, þegar hún er búin að vinna inn- 
lenda markaðinn. Við flm, leggjum þvi 
áherslu á það, af þessum ástæðum, að 
Stvrkja nú þegar i upphafi niðursuðu og 
ýmsa aðra framleiðslu, t. d. á osti og 
eggjum, vegna þess, að við teljum ekki 
nöga framleiðslu á því í landinu. Er það 
þá nokkuð annað en slagorð hjá and- 
stæðingum frv., þetta, að vilja styðja 
framleiðsluna í landinu? Nei! pví þeir 
vilja ekkert á sig leggja, þegar til al- 
vörunnar kemur.

pá vil jeg ögn minnast á heyið sjer- 
staklega. Samkvæmt verslunarskýrslum 
fyrir árið 1919 var flutt inn hey fyrir 
kr. 1557.00, og ef jeg man rjett, mun 
það Vera svipað frá fyrri árum, og get- 
ur það ekki talist mikið. Við tókum 
ekki heyið með af því, að það skifti 
miklu máh fjárhagslega, eins og sakir 
standa nú, heldur af því, að það er 
óeðlilegt að flytja inn þá vöru, þann 
jarðargróða, sem mest er framleitt af 
í landinu. Hæstv. fjrh. (MagnJ) sagði, 
að þetta gæti verið hættulegt i harðind- 
um og samgönguleysi. Heldur hæstv. 
ráðherra, að ljettara sje að koma heyi 
en öðru fóðri, þegar hafís legst fyrir 
landi og illfært um sveitimar sökum

ófærðar? pau harðindaár, sem komið 
hafa í seinni tíð, hefir lítið eða ekkert 
verið flutt inn af heyi, en mikið af fóð- 
urbæti, og sýnir þessi reynsla ljóslega, 
hver þörf er á útlendu heyi, enda er 
það of rúmfrekt í flutningi, samanbor- 
ið við næringargildi, þegar þörfin er 
mest á hjörg í harðindum.

Hv 1. þm. Rang. (GunnS) talaði um, 
að Framsóknarflokkurinn hefði óskað 
eftir samvinnu við okkur í þessum efn- 
um. Við biðum þess og væntum athuga- 
semda þaðan, en það kom ekkert fram, 
svo að við gátum ékki beðið lengur.

Fjármálaráðherra (MagnJ): Jeg vil 
aðeins leiðrjetta misskilning hjá háttv. 
2. þm. Skagf. (JS) viðvíkjandi því, sem 
hann sagði um heyin í harðindunum og 
samgönguleysi. pað stendur á saina, 
hvaðan heyið er, þegar þörf er á því, 
en það getur verið erfitt að flytja inn- 
lent hey í harðindum, vegna ófærðar, 
fjallvega o. s. frv. pær tálmanir ná 
ekki til útlenda heysins. það getur verið 
auðveldara og ódýrara að fá það á hafn- 
ir hjer við land.

Jón Auðunn Jónsson: Mjer heyrðist 
hv. frsm. (MG) halda fram, að tollur- 
inn hækkaði 2—3 krónur á einum föt- 
um, ef frv. næði fram að ganga. petta 
vildi jeg leiðrjetta. Jeg hefi athugað, 
hvað góð föt eru þung, og samkvæmt 
því hækkar tollurinn aðeins um kr. 1.15 
til 1.30, og af vönduðu fataefni nemur 
hækkunin 20—28 aurum á hvern metra 
frá því sem nú er.

Jeg játa, að jég var i dálitlum vafa 
um heyið. En þar sem stjómin hefír 
heimild til ívilnunar á tolli, samkvæmt' 
lögum frá 1921, skiftir þetta ákvæðí 
ekki miklu máli. Jeg greiði þessu atkv.
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í fullu trausti þess, að stjórnin lækki 
tollinn niður i sama og 2. flokk, nær 
sem ástæður eru til innflutnings.

Jón Baldvinsson: pað er rjett að rifja 
upp, hvað nú er verið að gera í þing- 
inu og á hverju bólar. Hjer er samtimis 
verið að verðlauna innlenda framleiðslu 
og setja verndartoll á innflutta vöru. 
pað, sem jeg á hjer við, eru verðlaun 
á gráðaosti, sem nýbúið eraðsamþykkja, 
og beiðni sú um styrk til sölu á nokkr- 
um hluta af kjöti landsmanna. Jeg er 
ekki fráhverfur því að styðja þetta, en 
tel ranga og óþarfa ásælni af bændum 
að leggja verndartolla á innflutta nauð- 
synjavöru. Hjer liggur fyrir t. d. brtt. 
um að leggja háan toll á grænmeti, sem 
einkum kaupstaðafólk kaupir mikið af. 
petta er óþarfi og breytir litlu um tekj- 
ur fyrir ríkissjóðinn, en gerir nauðsyn- 
lega vöru of dýra. Sama má segja um 
toll á nýjum ávöxtum, og enn fremur 
um ost og egg. pað er 10 aura verð- 
munur á góðum útlendum eggjum og 
innlendum eggjum, sem þó má ekki 
treysta að sje góð vara. Hitt get jeg 
látið hlutlaust, þótt tollaðar sjeu nið- 
ursuðuvörur. pær eru meira keyptar 
af efnamönnum, og snertir það minna 
almenning.

Til þess að gera auðveldari samþykt 
á tollunum samkv. frv. þessu, viU hv. 
fjárhagsnefnd verja því, er þar vinst á 
tekjum, til lækkunar á útflutningsgjald- 
inu. Jeg tel ekki fráleitt að lækka nokk- 
uð útflutningsgjaldið, en hitt vil jeg 
láta sitja í fyrirrúmi, að hægt sje að 
leggja niður sykurtollinn.

Mjer finst varla geta komið til mála, 
að þetta frv. gangi gegnum þingið 
óbreytt og greiði þess vegna fyrst um 
sinn atkvæði móti þvi, en geri þó

Alþt. 1923, C. (35. löggjafarþing).

ráð fyrir því, ef það heldur áfram, að 
gera síðar nauðsynlegar brtt. við það.

Hv. 2. þm. Skagf. (JS) var að harma 
það, að nefndin hefði felt úr frv. toll- 
inn á niðursoðinni mjólk. Jeg skil ekki, 
hvernig honum hefir getað dottið í hug 
að halda honum fram, þegar um svo 
mikla nauðsynjavöru er að ræða. Hvaða 
gagn er Reykjavíkurbúum að þvi t. d., 
þótt nóg mjólk sje til norður í Skaga- 
firði eða austur i Árnessýslu, með þeim 
samgöngum, sem nú eru.'

pessi átvinnugrein, niðursuða á 
mjólk, er ekki til hjer enn þá, en ver- 
ið getur, að einhverjir hafi í huga að 
koma slíkum iðnaði á fót. Að vísu hef- 
ir verið gerð tilraun í þessa átt ein- 
hversstaðar uppi í Borgarfirði, og 
„flöskumjólk“ þaðan er hið eina, sem 
komið hefir á markaðinn af innlendri 
niðursoðinni mjólk; en hún er þó miklu 
dýrari en útlend mjólk.

Háttv. sami þm. (JS) hjet góðu um 
það, að þó þessi tollur kæmist ekki á 
nú, þá mundi það verða á næsta þingi; 
en þá verður eitt af tvennu, að ástæð- 
ur breytast frá því, sem nú er, eða 
ranglæti verður beitt við fjölda fólks 
í landinu. Jeg skal ekkert fullyrða um, 
nema það geti átt sjer stað, að þessi 
mjólkurframleiðsla komist hjer á i 
framtíðinni sem innlendur iðnaður; en 
það er alls ekki komið að því enn þá, 
og þess vegna er engin ástæða til að 
tolla útlendu mjólkina, til verndar þvi, 
sem ókomið er, þegar sá tollur leiðir 
aðeins til þess að auka dýrtíðina i land- 
inu.

Stefán Stefánsson: Ekki efast jeg um, 
að tilgangurinn með frv. þessu sje i alla 
staði sem bestur, og það hafi vakað fyr- 
ir þeim, sem að því stóðu, &ð efla og
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styðja íslenska framleiðslu og iðnað. 
En að það sje mjög æskilegt og þarft, 
býst jeg við að allir geti verið sammála 
um, en hinu verð jeg að halda fram, 
að nefndin hafi í sumum atriðum geng- 
ið óhæfilega langt. Hún tekur upp, t. d., 
toll af erlendum fatnaði og vefnaðar- 
vöru, setur hann úr 18 aurum upp í 75 
aura á hvert kg., og tel jeg það mjög 
vanhugsað af nefndinni, þegar þess er 
gætt, að einmitt fátækasta fólkið, fjöl- 
skyldumennirnir, verða að neyðast til 
að kaupa þá vöru. Verður tollur þessi 
fyrir þær sakir þung byrði á hinum fá- 
tækari og kemur að því leyti ranglát- 
lega niður. Sumum atriðum frv. hefði 
jeg fúslega greitt atkvæði, eins og jeg 
á hinn bóginn hlýt að greiða atkvæði 
á móti frv., sje t. d. þessi till. nefnd- 
arinnar um toll á erlendum fatnaði, 
ekki færð niður, svo nokkru nemi. pví 
er líka svo varið, að verksmiðjur okk- 
að hafa fullkomlega nógan markað fyr- 
ir sína vefnaðarvöru og þurfa því ekki 
á neinum verndartollum að halda, tolli, 
sem hlyti að gera sitt til þess að auka 
á dýrtíð í landinu, ef svo keyrir úr hófi 
sem allsherjarnefnd ræður til.

pá kem jeg að þeim lið brtt. og frv. 
að setja 6 kr. toll á hver 100 kg. af 
innfluttu heyi. Jeg hefi þá skoðun, að 
þetta sje alger ógerningur. Eða finst 
hv. þdm. yfirleitt ástæða til að styðja 
að því að bændur selji hey sín? Jeg 
efast mjög um það. Sennilega mundi 
svo hár tollur leiða til þess að hækka 
mjög heyverðið í einstökum tilfellum, 
og væri þá vel hugsanlegt, að of miklu 
yrði fargað, svo heysalinn sjálfur hefði 
ekki nóg handa skepnum sínum. Auk 
þessa er útlent hey allmiklu ódýrara 
enn innlent; vissi jeg til þess, að á Norð- 
urlandi var munurinn um eitt skeið
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nálægt 8—10 au. á hvert kg. Væri þvi 
frv. samþykt, gæti afleiðingin eðlilega 
orðið sú, að ýmsum þurrabúðarmönn- 
um við sjó yrði fyrirmunað að hafa 
1—2 kýr sjer til framfærsluljettis, því 
ekki er alt af jafn auðvelt að taka sig 
upp að sumrinu og verða áð fara jafn- 
vel í aðrar sveitir til heyskapar, fá svo 
máske heyin skemd vegna óþurka og 
óhæfilega dýr, þvi um það leyti er kaup- 
gjald manna venjulegast hæst. Nei. petta 
finst mjer óheppilegt, og sje ekki, að 
landbúnaðinum sje neinn greiði gerð- 
ur með slíkri tillögu. Jeg get ekki greitt 
frv. atkvæði mitt, nema breyting fáist 
eða feldir verði burt þessir tveir liðir, 
sem jeg hefi minst á.

Jón porláksson: pað voru aðeins fá- 
ein orð viðvíkjandi því, sem hv. 2. þm. 
Skagf. (JS) sagði um mjólkurtollinn. 
Hann var að lofa oss því, að þó vernd- 
artollurinn kæmist ekkiá strax,þá mundi 
hann koma síðar, og taldi hann sjálf- 
sagðan, strax er farið væri ,að fram- 
leiða niðursoðna mjólk innanlands i 
stórum stil. En þetta er svo mikil fjar- 
stæða og svo öfgakent, að rjettast er 
að kveða það niður strax. Niðursuðu- 
mjólk er mikið keypt og alveg nauð- 
synleg þurrabúðarfólki og fjölskyldum 
i kaupstöðum, því mjólkurskorturinn 
er þar víða tilfinnanlegur. Og þó vísir 
til niðursuðu á mjólk kæmist hjer á, 
og jafnvel þó hún væri í „stórum stíl,“ 
eftir íslenskum mælikvarða, þá mundi 
samt verða löng bið á því, að hún yrði 
fullnægjandi fyrir landið. pessi iðn 
kynni að vera stuðningsverð af hálfu 
hins opinbera, ef það reyndist heppi- 
legra að hagnýta innlenda mjólk á þenn- 
an hátt, heldur en vinna úr henni smjör 
og ost. En sá stuðningur á að koma frá
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landinu öllu, en ekki nær eingöngu frá 
fátækum fjölskyldumönnum í kaup- 
stöðum og sjóþorpum. J?að er sýnilega 
órjettlátt að láta þá bæði leggja fje 
þessum iðnaði til stuðnings og auk þess 
greiða háan toll af útlendri mjólk. Slíka 
leið, til stuðnings íslenskum iðnaði, má 
ekki fara.

Annars má svo segja, að frv. sje orð- 
ið í höndum nefndarinnar að versta 
hrærigraut. pað er samsuða af tekju- 
aukafrv. og verndartollafrv. En það 
er ilt að sameina þetta tvent svo vel 
fari, enda hefir nefndinni tekist það 
illa. Jeg lýsti því hjer við annað tæki- 
færi, að ef ástæða þætti til að þyngja 
enn meir tollbyrðina á mönnum i 
þessu skattþjáða landi, þá ætti að leggja 
fyrst og fremst tolla á þær útlendar vör- 
ur, sem menn helst gætu sparað við sig. 
Fjhn., sem hafði þetta til meðferðar, 
hefir þó fundist þetta vera of erfið leið, 
og því tekið það ráð að stinga tekju- 
aukagreinunum inn í verndartollafrv. 
Auk þessa hefir nefndin orðið harla 
óheppin í tillögum sínum. pað er t. d. 
bersýnileg fjarstæða að ætla sjer að 
fara að setja mjög háan toll á útlenda 
vefnaðarvöru eftir þyngd, þar sem bún 
innifelur svo mjög mismunandi verð- 
mæti. Með þessari aðferð verður tollur- 
inn á dýrustu vörunum, sem helst ætti 
að spara, mjög lágur í samanburði við 
tollinn á verðminstu vörunum. pessa 
gætir enn meir við uppt,alninguna á 
matvælum (2. liður). par er gert ráð 
fyrir 50 au. tolli á hvert kg. innan þess 
flokks. Svo ójafnt er þarna á komið, að 
í sumum tilfellum verður tollurinn 
2—3-falt innkaupsverð, t. d. á sumum 
ávöxtum á þeim tímum, sem þeir eru 
ódýrastir. parf engum blöðum um það 
að fletta, hvað þetta er órjettmætt. pað

virðist næsta ósanngjarnt að meina 
mönnum hjer, á þessu kalda ávaxta- 
snauða landi, að ná sjer í ávexti á þeim 
árstímum, þegar þeir eru svo ódýrir í 
nágrannalöndunum, að fólk fær að 
hirða þá fyrir lítið verð eða ekkert. 
pað er ekkert á móti þvi að segja, þó 
nokkur verðtollur sje lagður á, en þá 
er of langt gengið, þegar hann nemur 
margföldu innkaupsverðinu. Sama er 
að segja um grænmeti og fleiri slik- 
ar vörur, sem geta verið ómissandi, 
eins og t. d. sumum sjúklingum. petta 
sýnir, að það er óframkvæmanlegt að 
tolla þessar vörur eftir þyngd, svo rjett- 
látlega komi niður, nema með marg- 
falt meiri sundurgreiningu en þeirri, 
sem hjer á sjer stað, og vrði þó erfitt 
að koma henni við.

Annars má svo segja, að ein stefna 
komi fram í frv. nefndarinnar, og er 
hún í fullu samræmi við frv. flm., nefni- 
lega sú,.að vandlega er sneytt hjá tolli 
á þeim vörum, sem landbændur og land- 
búnaður þarf við, en er nær eingöngu 
settur á þær vörur, sem þurrabúðar- 
fólk neytir, og þá jafnt þeir efnaðri sem 
fátæklingarnir. Stefna þessi kann að 
hafa eitthvað til sins máls, en of langt 
má fara í þessu efni, og mun fleirum 
en mjer sýnast svo. Jeg sje, að tveir 
þm., þeir hv. þm. Ak. (MK) og Isaf. 
(JAJ) hafa treyst sjer til að mæla með 
þessu, og kann þá að vera, að erfitt sje 
fyrir aðra þurrabúðarfulltrúa að setja 
sig á móti þessu. En hjer er of langt 
gengið.

í 2. lið b er gert ráð fyrir 20 au. tolli 
á hvert kg. af osti og eggjum. pað ligg- 
ur í augum uppi, að tollur á þessnm 
vörutegundum í verndarskyni er óþarf- 
ur, og leyfi jeg mjer þvi að skoða hann 
frá öðru sjónarmiði. Hjer er alt keypt
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upp, sem framleitt er af þeirri vöru í 
landinu. Yfirleitt eru það samgöngu- 
vandræðin, sem hamla framleiðslunni, 
en ekki markaðsleysið. Hjer hagar sam- 
göngum víða svo til, að ekki borgar sig 
að flytja vöruna frá framleiðslustað 
til neytenda. En hitt er jafnvist, að á 
þeim annmörkum verður engin bót ráð- 
in með vemdartollum.

pá var það till. um heytollinn, og veit 
jeg satt að segja ekki, hvernig á að líta 
á hana. Hv. 2. þm. Skagf. (JS) skoðar 
það sem verndartoll. Jeg held aftur á 
móti, að hjer verði seint framleitt svo 
mikið af heyi, að sú framleiðsla þurfi 
á verndartolli að halda. Sjái menn sjer 
hag í því að ala skepnur, t. d. í kaup- 
túnum, á útlendu fóðri, þá er það 
skammsýni að hamla því. Miklu frem- 
ur ber að líta á útlent skepnufóður sem 
iðnaðarþjóðir líta á hráefni, því það er 
í sjálfu sjer óunnið efni eða hráefni til 
mjólkurframleiðslu. Og íslenskum land- 
búnaði tel jeg hollast, að reynt sje sem 
mest til þess að afla nauðsynlegs fóð- 
urs, hvort sem það er útlent eða innlent.

Frsm. (Magnús Guðmundsson): Jeg 
gekk að því vísu, að raddir mundu heyr- 
ast gegn frv., og þá sjerstaklega frá hv. 
þm. Reykv. það er ekki í fyrsta sinn, 
að þeim finst höggvið nálægt Reykja- 
vík. Var það svo um daginn, er skatta- 
málin voru til umræðu, og svo er" það 
enn. Annars skil jeg ekki ástæðuna fyr- 
ir því, hvað altaf er komið við hjarta 
þeirra í þessum málum.

Jeg tók svo eftir, að hv. 3. þm. Reykv. 
(JJ?) þætti hart ákvæðið um tollinn á 
ávöxtum. En jeg vil minna hann á, að 
hann þarf ekki að vera svo hár til þess 
að nema tvöföldu til þreföldu innkaups- 
verði þeirra, ef þeir, eins og honum

sagðist frá, fást fyrir lítið eða ekkert 
í nágrannalöndunum. Sje jeg heldur 
ekki, hvaða gagn sje gert með innflutn- 
ingi þeirra, og nemur það fje þó allmiklu 
árlega, sem þar er á glæ kastað. Vissi 
jeg til þess, að í vetur komu 10 tonn 
af appelsínum með sama skipi og til 
sama mannsins. Yrði tollurinn máske 
til þess, að fólk hætti að kaupa ávext- 
ina, og sje jeg ekki, að með því sje skaði 
skeður.

Sami þm. (Jp) talaði um, að til mála 
gæti komið að ganga inn á verðtolla- 
brautina. En margir erfiðleikar eru á 
því, og fyrst og fremst með innheimt- 
urnar. pað er nærri því ómögulegt að 
hafa eftirlit með því, að alt fje komi 
fram, sem innheimt er, eða alt inn- 
heimtist. En allur þessi innflutningur 
er í þann veginn að sliga þjóðina. Við 
berjumst í bökkum, og þó útflutning- 
ur sje mikill, er innflutningurinn sí- 
felt meiri.

Hvað viðvíkur heyinu, þá er það rjett, 
að enn sem komið er, er lítið flutt inn 
af því. En ákvæðið í frv. er komið fram 
til þess að fyrirbyggja eða hindra það, 
að honum haldi áfram eða hann auk- 
ist. pað er fjarstæða að halda því fram, 
að i harðindum til sveita komi útlent 
hey að notum. Til þess eru flutnings- 
vandræðin of mikil. Og það er ómögu- 
legt, að landið hafi gott af því, að mik- 
ið útlent hey sje flutt inn til kaupstað- 
anna. Flest kauptún hafa góð upplönd 
og geta fengið hey þaðan. Er raunar 
nokkuð sjerstaklega ástatt fyrir Reykja- 
vík og líkt því mun vera um ísafjörð. 
pað er rjett hjá hv. 3. þm. Reykv. (JJ>), 
að það er einkenilegt, að þm. Ak. og 
Isaf. skuli geta verið með þessu. peir 
eru ekki eins hörundssárir og hann. 
Rjett er það hjá honum, að frv. hefir
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tvennskonar tilgang. Við höfum í huga, 
bæði að afnema toll, sem er óvinsæll, 
og draga úr ónauðsynlegum innflutn- 
ingi, og í þriðja lagi að vernda inn- 
lenda framleiðslu.

Hv. 1. þm. Eyf. (StSt) talaði um það, 
að fátæklingar keyptu meira af erlend- 
um fatnaði en aðrir. petta er vitanlega 
ekki rjett, og býst jeg við að það sje 
sagt í athugaleysi. En annars á hann 
hægt með að greiða frv. atkvæði sitt 
til 3. umr. og koma þá með brtt. Und- 
irtektir hans með heyið hygg jeg stafi 
af umhyggju hans fyrir Siglfirðingum. 
En þeim er tiltölulega auðvelt að afla 
sjer heyja nálægt sjer, og er því ekki 
hægt að segja, að þeir verði hart úti.

Hv. 2. þm. Reykv. (JB) hjelt þvífram, 
að það gjald, sem fyrst af öllu þyrfti 
að lækka, væri sykurtollurinn. En hann 
er orðinn tiltölulega lægstur. Er hann 
jafnhár nú og hann var í striðsbyrjun, 
og í samanburði við ávaxtaskattinn til- 
tölulega lágur. Mjer komu þó þessi um- 
mæli hans ekki á óvart, því jeg veit, 
að það er siður hans að berjast á móti 
öllum tekjulindum rikissjóðsins, hversu 
holt sem það annars kann að virðast.

pví hefir verið haldið mjög á lofti, 
að sami tollur væri á slitfötum og silki. 
Og þetta er satt, ef tillit er tekið til 
þungans eins, og þar sem þessar vörur 
eru seldar eftir metratali, er og auð- 
sætt, að fleiri metrar muni koma í 10 
kg. t. d. af silki heldur en af slitfata- 
efni. En þar á móti má benda á, að þeg- 
ar kaupmenn verðleggja vörur sínar, 
fara þeir ekki nákvæmlega eftir vöru- 
tollinum í einstökum atriðum, heldur 
jafna þeir tollinum niður eftir þvi, 
hvernig vörurnar muni seljast. Mikið 
af ósanngirni vörutollsins hverfur því
í álagningu kaupmanna.

Viðvíkjandi ræðu hv. 1. þm. Árn. 
(EE) þarf jeg ekki að segja margt. 
Hann þóttist ekki geta ákveðið afstöðu 
sína til þessa máls meðan ekki væri vist 
um ullarverksmiðjuna á Suðurlands- 
undirlendinu, og get jeg ekki við því 
gert, þó jeg sjái hins vegar ekki það 
mikla samband, sem á að vera þarna 
í inilli, eins og nú stendur að minsta 
kcsti.

Að þvi er snertir hv. 1. þm. Reykv. 
(JakM) skal jeg heldur ekki lengja umr. 
með því að svara honum, þó mig undri 
nokkuð, hversu harðskeyttur hann var 
í g,arð þessa tolls. Meginmeiningarmun- 
inn milli okkar höfum við rætt áður, 
og get jeg fyrir mitt leyti visað til þess, 
því ekkert nýtt hefir komið fram frá 
hv. þm. (JakM), sem ekki hefir áður 
heyrst. Annars er þessi mótspyrna á 
móti þessu máli einskonar sjúkdómur 
á hv. þingmönnum Reykvíkinga og verð- 
ur sjálfsagt ekki læknaður, þó umræð- 
urnar haldi lengur áfram en orðið er.

Forseti (BSv): Með því að allmargir 
þingmenn hafa enn kvatt sjer hljóðs, 
verður umræðunni frestað, nema þeir 
vilji falla frá orðinu.

Pjetur Ottesen: Jeg fell frá orðinu, 
ef hinir, sem þegar hafa kvatt sjer 
hljóðs, gera það líka.

Björn Hallsson: Jeg sömuleiðis, með 
sömu skilyrðum.

Jakob Möller: Jeg geri það ekki.

Forseti (BSv): Með því að ekki fæst 
samkomulag um þetta atriði, er um- 
ræðunni frestað.

Umr. frestað,
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Á 24. fundi í Nd„ þriðj udaginn 20. 
mars, var f r a m h a 1 d i ð 2. u m r. 
um frv. (A. 39, n. 123, 152).

Björn Hallsson: pað er orðið nokk- 
uð langt síðan þetta mál var á dagskrá 
síðast. Jeg var þá víst einnþeirramanna, 
sem höfðu kvatt sjer hljóðs, og vil þvi 
fara nokkrum orðum um frv. og þær 
hrtt., er fram hafa komið, þótt jeg á 
hinn bóginn væri fús um daginn að falla 
frá orðinu, ef hinir, sem kvatt höfðu 
sjer hljóðs, gerðu slíkt hið sama; en af 
samkomulagi varð ekki, frekar en vant 
er, þegar gera á tilraun til þess að stytta 
umræður í þessari hv. deild.

Hvað sjálfu frv. viðvíkur, þá verð jeg 
að segja það, að jeg er mjög hlyntur 
þeirri stefnu, sem þar kemur fram. Tel 
rjett stefnt að setja verndartolla á, þann- 
ig, að hækka tollana að mun á þeim teg- 
undum, sem vernda á, og jafnframt ó- 
þörfum vörum, sem ættu ekki að sjást 
i landinu.

Okkar efnum er svo farið, að þjóð- 
inni er það lífsnauðsyn að líta alvarlega 
kringum sig, ef hún á ekki að fljóta 
sofandi að feigðarósi. pjóðir girða sig 
sem mest með allskonar verndartollum 
nú á síðustu tínium; þarf ekki annað en 
minna á kjöttollinn í Noregi og ullar- 
tollinn í Ameriku, sem vjer höfum þeg- 
ar fengið að kenna á allóþyrmilega. 
pannig mun tollhækkunin á ull okkar 
í Ameríku nema eins miklu og verði 
ullarinnar undanfarið. Virðist því sá 
markaður tapaður að svo komnu. Ef 
við gerum ekkert til þess að vega upp 
á móti þessu, gæti svo farið, að það 
kæmi oss illa í koll, og tími kominn til 
að athuga það. pað er þvi sýnilegt, að 
það er nauðsynlegt að taka hjer upp 
verndartolla i einhverri mynd, en þá

verður líka að sjá við því, að þeir 
valdi sjálfum oss tjóni, og má þvi ekki 
setja verndartolla á aðrar vörur en þær, 
sem vjer getum framleitt nóg af í land- 
inu sjálfu, eða þá það, sem er alveg 
óþarft.

pað eru aðallega tveir liðir á þing- 
skjali 123, sem jeg vil dálítið athuga. 
Er annar liðurinn raunar ekki stór póst- 
ur, nefnilega tollur á heyi, sem er sett- 
ur 6 kr. á hver 100 kg., og upplýstist 
það við siðustu umræðu, að innflutt hey 
hefir numið c. 1500 kr. á ári. pað kann 
að virðast óviðeigandi og óeðlilegt að 
ílvtja hey inn i landið, þar sem búnað- 
ur og grasrækt er annar aðalatvinnu- 
vegurinn, en jeg vil samt láta það vera 
undanþegið tolli. Jeg tel ekki rjett að 
íþyngja kaupstaðabúum með það að fá 
mjólk handa börnum sínum. Gengur oft 
illa fyrir þeim að afla heyja handa 
kúm. Er því sú Ieið stundum farin, að 
fá útlent hey. pað er oft blátt áfram 
ekki hægt að fá keypt hey í kringum 
kaupstaðina, og bændur þar telja plágu 
fyrir sig heyvandræðin í kaupstöðun- 
um seinni part vetrar, af því þeir mega 
ekki missa heyin. Hins vegar dugar ekki 
eingöngu kraftfóður handa gripunum, 
heldvr þurfa þeir heysins líka með, ef 
þeir eiga að halda lífi. Jeg þekki dæmi 
þess, að í sumum kauptúnum austan- 
lands, eins og t. d. Sevðisfirði, að það 
er niiklum vandkvæðum bundið að afla 
heyja úr sveitum, og hefir oft orðið 
lið að því að fá útlent hey, sem hefir 
auk þess reynst oft ódýrara en t. d. hey 
ofan af Hjeraði eða fjörðum i kring. 
Jeg verð því, eins og sakir standa, að 
leggja á móti þessum tolli, enda hefir 
það sýnt sig, þó hart sje að þurfa að 
segja það, að okkur skortir nálega ár- 
lega fóður, þrátt fyrir það, að það er
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annar aðalatvinnuvegur okkar að fram- 
leiða gras. Úr því svo er í raun og veru, 
þá finst irrjer ekki rjett að leggja háan 
toll á aðkeypt hey. Að vísu játa jeg það, 
að aðflutt hey bjargar okkur ekki í harð- 
indum, heldur kraftfóður, en í einstaka 
tilfellum getur úlenda heyið hjálpað 
mönnum, og þá vil jeg ekki leggja þar 
stein í götuna, úr því innlenda fram- 
leiðslan dugar ekki á annað borð. Hitt 
viðurkenni jeg fyllilega, að „princi- 
pielt“ væri tollurinn í alla staði rjettur, 
því að við ættum að geta framleitt nóg 
gras.

Hinn Iiðurinn, sem jeg hefi ástæðu 
til að minnast á, er tollhækkun á vefn- 
aðarvöru og fatnaði. En það er sá lið- 
ur á landhagsskýrslunum, sem mjer er 
verst við; nam hann árið 1919 um 9 
milj. króna, en þá fluttum við ull út 
fyrir 7 miljónir. petta er -vægast sagt 
mjög athugaverð stefna, þegar þess er 
gætt, að vjer flytjum út mestmegnis alla 
okkar ull og seljum hana mjög lágu 
verði. En enn er ekki svo komið fyrir 
okkur, að vjer getum lagt strangar 
hömlur á þetta, og erlendur fatnaður 
getur verið okkur nauðsynlegur á með- 
an við framleiðum ekki nóg af fatnaði 
sjálfir. En á meðan verksmiðjunum 
fjölgar ekki svo í landinu, að þær full- 
nægi þörfinni, er hæpið að setja háan 
toll á þær vörur. Hann er settur í till. 
fjhn. fjórfalt hærri, þó liðlega, en ver- 
ið hefir, eða úr 18 au. pr. kg. í 75 aura, 
og er aðgætandi, hvort hann mundi ekki 
verða til þess, að þær innlendu verk- 
smiðjur, sem vjer nú höfum, okruðu 
enn þá meira á sinni vinnu en verið hef- 
ir. Aftur eru aðrar óþarfavörur, svo sem 
silkifatnaður og fleira rusl, sem gjarn- 
an mætti missa sig, og því ekki nema 
æskilegt, að þær væru tollaðar hátt. Jeg

gæti því fylgt tollhækkun á vefnaðar- 
vörum, en finst þetta nokkuð mikið i 
einu. pað ýtir undir menn gð framleiða 
nreira sjálfir að hækka toll á þessum 
vörum, en á meðan við erum ekki lengra 
komnir en nú er í iðnaði, verðum við 
að fara þar gætilega.

pað, sem vjer þurfum að gera, er að 
koma klæðaverksmiðjum okkar í gott 
horf og efla heimilisiðnað, enda mun 
tilgangurinn vera sá, með þessum tolli, 
að flýta fyrir því. Fyr en svo er komið, 
finst mjer ekki gerlegt að hækka svo 
stórkostlega tollinn á útlendum fatnaði, 
og býst því ekki við að greiða þessum 
lið atkv. mitt, þótt jeg, eins og jeg tók 
fram áður, sje að öllu leyti hlyntur 
þeirri stefnu, sem hjer er gengLð inn á. 
Er kostur á að koma fram með brtt. 
um þetta við 3. umr.

Fleira finn jeg ekki ástæðu til að taka 
fram, og greiði hiklaust atkv. með mál- 
inu til 3. umr., því að jeg er að öðru 
leyti en þessum 2 liðum samþykkur frv., 
og legg ekki svo mikið kapp á að fá 
þeim breytt, að jeg greiði fyrir það at- 
kvæði á móti frv.

Pjetur Ottesen: Tíminn er raunar orð- 
inn mjög takmarkaður, en mig langar 
þó til að fara nokkrum orðum um 
málið.

Jeg hefi komið fram með brtt. við 
brtt. nefndarinnar, þá, að sykraðir 
ávextir verði feldir i burtu. Jeg hefifeng- 
ið upplýsingar um, að þeir heyri undir 
14. liðinn í 1. gr. tolllaganna, sem sje 
brjóstsykurs- og konfekttegundir. Aft- 
ur tók jeg hjer upp lakkris, sem þó er 
í sjálfu sjer lítið atriði.

Annars get jeg ekki stilt mig um að 
minnast á það, að mjer finst undrum 
sæta, hvað frv. þetta hefir mætt mikilli
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mótspymu. pað verður þó að álítast að 
vera hyggindi, sem í hag koma, fyrir 
hverja þjóð, að reyna að búa sem 
mest að sínu og vera sjálfri sjer nóg, 
svo sem kostur er, um allar nauðsynj- 
ar. petta viðurkenna menn hjer lika, að 
minsta kosti í orði kveðnu.

pað sem við flm. frv., hv. 2. þm. 
Skagf. (JS) og jeg, höfum viljað vinna 
á með frv., er það að vernda innlenda 
framleiðslu og gera tilraun til þess að 
koma í veg fyrir, að menn haldi áfram 
að kaupa þær vörur frá útlöndum, sem 
framleitt er nóg af í landinu sjálfu, og 
heima fyrir fást, bæði betri og ódýr- 
ari. En í frv. okkar eru aðeins teknar 
þær vömr, sem svo er ástatt um.

Nefndin hefir nú yfirleitt tekið vel í 
þetta, en þó hefir hún felt niður toll- 
hækkunina á niðursoðinni mjólk. Nú er 
það svo, að nóg er til í landinu sjálfu 
af mjólk, þó sumstaðar sje erfitt, vegna 
erfiðra samgangna, að fullnægja mjólk- 
urþörfinni i hverjum stað. Tilgangur 
okkar var því sá, að þessi tollvemd 
mundi ýta undir, að meiri rekspölur 
kæmist á mjólkurniðursuðu hjer, og 
fullnægja þannig smátt og smátt þörf- 
inni. pað, sem áynnist við það, er, að þá 
fengju menn góða, næringamiikla og 
ósvikna mjólk, i stað ljelegrar mjólk- 
ur og jafnvel mjólkurstælingar, eins og 
víst er um, að sumt af þeirri mjólk, 
sem hingað er flutt frá útlöndum, er, 
eins og líka best sjest á þvi, að hún 
yfirleitt er óhæf handa ungbömum. En 
innflutt mjólk árið 1919 nam á 700 þús. 
kr. pað er því gleðilegur vottur, að 
á mjólkurniðursuðu hefir verið byrjað 
hjer á einum stað, í Borgarfirði, og þó 
það sje enn þá fyrirtæki í smáum stíl, 
þá mun það vera full alvara þeirra, 
sem að því standa, að færa út kvíamar;

hafa þeir leitað atbeina þingsins i þvi 
efni, sem jeg vænti, að vel verði tekið. 
Og austanfjalls munu menn einnig hafa 
hug á því sama.

Aftur á móti hefir nefndin gengið 
nokkru lengra en við flm., þar sem 
hún hefir hækkað nokkuð toll á vefnaðar- 
vöru og svo ávöxtum og þessháttar. Um 
ávextina má fullkomlega taka undirþað, 
semhv. frsm. (MG) tók fram,aðþeireru 
í flestum tilfellum „luxus“-vörur, sem 
fjöldi manna smakkar aldrei og lifir þó 
engu verra nje óánægðara lífi fyrir. 
Hvað vefnaðarvörur snertir, þá fram-' 
leiðum við meira en nóga ull til að 
klæða alla landsbúa. En okkur vantar 
það, að unnið sje úr þessari ull, þó kraft- 
arnir sjeu nógir til þess í landinu. pað 
v.Tðist annars vera orðinn nokkuð rót- 
fastur hugsunarháttur, sem mest ber á 
í kaupstöðum, og þar á hann upptök sin, 
en sem svo hefir borist út um landið, 
að það sje svo miklu fínna að nota efni, 
sem keypt er frá útlöndum, og klæðast 
erlendum fatnaði. Menn eru að tala um, 
að verksmiðjur vanti, en hvernig var það 
áður fyr? pá gengu menn alment í 
heimaunnum fötum, vel unnum og vel 
gerðum, hlýjum og skjólgóðum, og þá 
voru þau ekki að minsta kosti síður hæf 
til að vernda heilbrigði manna og lík- 
amsþol. pá voru engar verksmiðjui. 
Nei. Sannleikurinn er þessi, að auk þess 
sem við liöfum nóga ull í landinu, þá 
höfum við einnig nógan vinnukraft tií 
að hagnýta hana. Og þó heimaunnin 
vaðmál þyki t. d. ekki svara til þeirra 
krafa, sem nú eru gerðar um fatnrð 
eða efni til fatnaðar, þá höfum við verk- 
smiðjur, sem vinna dúka, sem ekkert 
standa að baki erlendum dúkum, en það 
eitt, að þeir eru innlendir, unnir í land- 
inu sjálfu, það eitt er nóg til þess, að
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gengið er á snið við þá og útlend efni 
tekin í staðinn.

En hugsunarhátturinn þarf að breyt- 
ast, ekki sist. Hugsum okkur, hversu 
mikið gæti áunnist i þessu efni, ef t. d. 
alt það fólk, sem daglega drepur tím- 
ann hjer í Reykjavík, með kaffihúsaset- 
um og bíóferðum og öðrum slæpings- 
hætti, í stað þess notaði tímann til þess 
að vinna úr íslensku ullinni góðar og 
þarflegar flíkur. Og hugsum okkur, 
hvort væri þjóðnýtara.

Og menn þurfa ekki annað en að líta 
í heilbrigðisskýrslumar nýútkomnu til 
að sannfærast um það, að þessi ósiður 
er farinn að gripa um sig og festa ræt- 
ur út á ystu annesjum, þvi jafnvel norð- 
ur á Langanesi gengur kvenfólkið nú 
orðið í útlendum grisjusokkum, sem 
eru alveg eins og silunganet, það er ná- 
kvæm eftirstæling af því, sem nú er 
hæstmóðins hjer i höfuðstaðnum, jafnt 
hjá körlum og konum, og það er ef til 
vill af því, að sú tíska er mjög uppi hjá 
kvenfólkinu hjer í bænum að ganga í 
stuttpilsum, að geta á þann hátt aug- 
lýst sem best þessa þjóðrækni, og þess 
má fullkomlega vænta, að það liði ekki 
á löngu, að karlmennirnir sníði neðan 
af buxnaskálmunum sínum i sama til- 
gangi. Mjer virðist því, að að því leyti 
sem hækkun á vörutolli af vefnaðar- 
vöru gæti orðið til þess, að fremur væri 
farið að leggja meiri rækt við að vinna 
flíkur og plögg úr ullinni okkar, þá sje 
tollhækkunin rjettmæt og ekki ófyrir- 
synju gerð.

pá hefir verið ráðist á tollinn á að- 
fluttu heyi og honum andmælt allfrek- 
lega, svo sem slikt væri hin mesta fjar- 
stæða. póttist t. d. hv. 1. þm. Reykv. 
(JakM) undrast það mest, að slík til- 
laga væri frá mjer komin eða að jeg

Alþt. 1923, C. (35. löggjafarþing).

skyldi ljá henni fylgi mitt, og bygði hann 
það einkum og sjerstaklega á því, að 
jeg hefði á undanförnum þingum vilj- 
að íþyngja þeim kaupstaðabúum, sem 
heyskap stunda, með útsvarsálagningu. 
petta, að jeg hafi komið fram með til- 
lögur um að íþyngja þessum mönnum 
nokkuð, er vitanlega fjarstæða einber 
op ekkert annað, eins og jeg hefi svo 
oft sýnt fram á áður. pað er ekkert 
annað eji dreifing útsvarskyldunnar, án 
þess það þurfi eða eigi að valda neinni 
hækkun hins raunverulega útsvars. En 
úr því þm. (JakM) undrast þetta svo 
mjög, þá mun hann líklega ekki undra 
það síður, þegar jeg segi honum það, 
að þetta er flutt hjer í samráði við og 
eftir ábendingu og tillögum mjög merks 
manns hjer í Reykjavík, manns, sem 
er landskunnur að þvi, að vera glögg- 
skygn á þau hyggindi, sem í hag koma 
fyrir þjóðarheildina. pessi maður er 
Guðjón Guðlaugsson, fyrv. landskjörinn 
þingm.

Hann hefir árlega, síðan hann kom 
hingað til Reykjavíkur, fengist við hey- 
skap, keypt slægjur, og er því einn af 
þessum, sem þingm. (JakM) segir að 
jeg hafi verið að íþyngja, og hefir hann 
haldið nákvæma reikninga yfir allan 
kostnað við heyskapinn.

Síðastl. sumar heyjaði hann bæði 
flæðiengjahey, venjulegt mýrarhey, og 
svo töðu af túni þvi, sem fylgir hýli 
hans hjer suður við Öskjuhliðina, og 
kostaði hvert pd. af þessu heyi upp og 
niður, þegar allur kostnaður var reikn- 
aður, 10 aura, en til samanburðar má 
geta þess, að það útlent hey, sem nú er 
nýkomið hingað, kostar 16 aura pd. 
Geta menn nokkuð sjeð af þessu, hvort 
ekki muni vera eins hyggilegt og gott 
að reyna að afla nauðsynlegra heyja

62
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innanlands, þó sjerstaklega, þegar þess 
er gætt, að mikið af slægjum verður úti 
á hverju ári, eg það því fremur sem það 
má framleiða það svona miklu ódýr- 
ara hjer en hægt er að fá það frá út- 
löndum. J?ví það sem hv. 1. þm. Eyf. 
(StSt) sagði, að verið væri með hey- 
tollinum að meina kaupstaðarbúum að 
hafa eina eða tvær kýr, er svo mikil fjar- 
stæða, að það er engan veginn svara vert, 
og svo var yfirleitt alt það, er hann hafði 
fram að færa til andmæla þessum hey- 
tolli. Og yfirleitt virðist mjer í öll- 
um andmælunum gegn þessum tolli 
kenna alt of mikillar og beinlínis sær- 
andi vantrúar á landinu, og bið jeg guð 
að náða framtíð landhúnaðarins, ef það 
á að fara að framfleyta búpeningi á heyi 
frá útlör.dum, sem þá vitanlega ekki 
byggist á öðru en þvi, að vanrækt er að 
nota þau gæði, sem landið hefir að bjóða 
í því efni. petta segi jeg af því, að það 
er engu líkara en að þeir, sem eru að 
andmæla þessum hevtolli, líti svo á, að 
með þvi sjeu möguleikarnir til búfjár- 
ræktar í landinu svo ægilega skertir.

Hitt er vitanlega alveg rjett, sem einn 
hv. þm. (BH) tók fram, að ef á annað 
borð yrði fóðurskortur á einhverjum 
stað, svo að grípa yrði til aðflutts fóð- 
urs, mundi heldur verða flutt inn kjarn- 
fóður en hey, svo þetta ákvæði verður 
þessu ekkert að meini, enda eru ákvæði 
í vörutollslögunum, sem heimila að fella 
tollinn niður með öllu, ef svo stendur á.

Annars miðar öll starfsemi á sviði 
landbúnaðarins að því að tryggja bú- 
peningi landsmanna nægt fóður, bæði 
með aukinni ræktun landsins og gæti- 
legum ásetningi.

Andmælin gegn þessum tolli af hey- 
inu eru því þess eðlis, að þau eru eng- 
an vegin þess verð að byggja á þcim

andstöðu gegn þessum tolli. Jeg vænti 
þess, að háttv. deild taki því frv. þessu 
vel og greiði götu þess. pað miðar að 
því að draga úr innflutningi á þeim vör- 
um, sem við erum okkur sjálfir nógir 
um og okkur eru hollastar og nota- 
drýgstar, cg getum við á þann hátt spar- 
að okkur gjaldeyri, og auk þess styður 
það að því, að lögð sje meiri rækt en 
ella við það að auka og hæta framleiðsl- 
una.

l'mr. frestað.

A 26. fundi í Nd., fimtudaginn 22. 
mars, var enn f r a m h a 1 d i ð 2. 
u m r. um frv. (A. 39, n. 123, 152, 177).

Lárus Helgason: J?að er nú orðið svo 
langt síðan jeg bað mjer hljóðs, að jeg 
hcfi nú litið að segja, því jeg vil ekki 
taka upp það, sem aðrir hv. þm. hafa 
sagt af því, sem jeg hefði minst á.

Jeg vil aðeins taka það fram, að jeg 
er fylgjandi frv. eins og hv. nefnd gekk 
frá því. En eins og það var i fyrstunni 
gat jeg ekki fylgt því, einkum að því 
er snerti tollinn á niðursoðinni mjólk. 
Jeg tel líka vafa á um vefnaðarvörum- 
ar, því þær eru líka nauðsynlegar. Jeg 
mun því fylgja hrtt. um að undanskilja 
vefnaðarvörurnar frá tollhækkun.

Skal jeg svo ekki fjölyrða um málið 
að sinni.

Magnús Pjetursson: Af því að jeg er 
eini læknirinn í deildinni, fanst mjer 
ekki rjett, að jeg gengi þegjandi fram 
hjá tillögunni um það að banna svo að 
segja innflutning á ávöxtum og græn- 
meti. pví það liefir beinlinis verið sagt, 
að aðaltilgangur hins háa tolls á þessum 
vörum væri sá, að hefta innflutning
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þessara vörutegunda. En það gengur 
skrælingjahætti næst að ætla sjer að 
banna innflutning á ávöxtum í ávaxta- 
lausu landi. pað hefir verið sagt, að 
menn hafi kofnist af hjer án þeirra áð- 
ur. Menn komust líka af áður án eins 
mikils kornmatar og nú er, en samt 
dettur engum í hug að hanna innflutn- 
ing á korni. Sannleikurinn er sá, að lifn- 
aðarhættir manna hafa breyst og kref j- 
ast nú ýmislegs, sem ekki var áður 
tíðkað, og fram hjá því verður ekki 
gengið. Og meðal þess eru einmitt ekki 
hvað síst nýir ávextir. Og það er því 
betra, sem meira er flutt inn af þeim, 
þannig, að fólk geti notað þá. Jeg held, 
að það væri góðra gjalda vert, þó ekki 
væri annað en það, að börnin fengju 
rneira af nýjum, hollum ávöxtum en 
nú, í stað brjóstsykursins og annars 
slíks, sem þau leggja sjer til munns. 
Jeg vænti þess því, að hv. deild sýni 
þann menningarþroska að banna ekki 
á þennan hátt innflutning nýrra ávaxta.

Jakob Möller: Jeg vil fyrst vekja at- 
hygli á því, að þar sem sagt er í þessu 
máli, að verndartollastefnunni vfirleitt 
sje að aukast fylgi út um lönd, þá er 
þetta eiginlega ekki rjett. par sem eitt- 
hvað í þessa átt á sjer stað, er það ein- 
göngu sprottið af samkepninni við þau 
lönd, sem hafa svo lágt gengi, að þau 
geta framleitt miklu ódýrari vörur en 
annars. En hjer er ekki um neitt slíkt 
að ræða. Og í rauninni er ekki hægt að 
kalla þetta verndartolla, vegna þess, yf- 
irleitt, að ekki er til nægilegt af þess- 
um vörum, sem um er að ræða, í land- 
inu sjálfu, t. d. vefnaðarvörum. pví það 
er ekki nóg að ullin sje nægileg, fyrst 
ekki er unnið úr henni. Nokkru öðru 
máli hins vegar að gegna, ef talað væri

uin það, að leggja aðeins (toll á ullar- 
vörur, en þær eru ekki nema lítill hluti 
vefnaðarvaranna. Svo verða menn enn 
fremur að gæta þess vel, hvort það muni 
vfirleitt borga sig að auka þannig dýr- 
tíðina til þess að vernda innlenda fram- 
leiðslu.

par sem talað hefir verið um það t. d. 
í þessu sambandi að vernda þyrfti hjer 
framleiðslu á niðursoðinni mjólk, ef 
mjólkurniðursuða kæmist á til muna, 
þá er það dálítið undarlegt að sumu 
leyti, ef það er t. d. borið saman við 
aðrar svipaðar framleiðslutegundir. T. d. 
hafa smjörlíkisframleiðendur aldrei far- 
ið fram á það að fá slíka vernd, og 
standa þeir þó það ver að vígi en mjólk- 
urniðursuða, að þeir þurfa að fá all- 
mikið af hráefnum utanlands frá. En 
ef smjörlíkisframleiðslan getur staðist 
óvernduð, því skyldi þá mjólkursuð- 
an ekki geta það líka? En ef um eitt- 
hvað slíkt væri annars að ræða, og þörf 
á því, lægi nær að veita þessum atvinnu- 
greinum einhvern styrk. — L’m ávextina 
þarf ekki að tala meira, því háttv. þm. 
Str. (MP) hefir gert það rækilega.

Út af því, sem hv. þm. Borgf. (PO) 
sagði, að menn ættu að nota hjer inn- 
lenda sokka og Reykvíkingar ættu að 
kemba, spinna og prjóna í stað þess að 
sitja inni á kaffihúsum og eyða þar fje 
sínu, þá get jeg verið háttv. þm. sam- 
mála um, að þetta væri mjög heppilegt. 
En það er þrátt fyrir það ekki til neins 
að vera með slíkar bollaleggingar. 
fyrst og fremst kann fjöldi manna hjer 
alls ekkert til slíkrar vinnu — eins og 
sveitamönnum mun best kunnugt, er 
hún ekki lærð í einu hendingskasti. Auk 
þess eru lifnðarhættir manna hjer á 
Iandi svo breyttir nú, að vart er að ætla, 
að slíkri venju vrði á komið. Menn eru
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nú svo vanir oðnir þessum útlenda 
klæðnaði, í bæjunum að minsta kosti, 
að hæpið er, að hann verði niður lagð- 
ur. pað eru því engar líkur til þess, að 
tollhækkun þessi yrði til nokkurra bóta. 
Hún yrði aðeins til að hækka verðið á 
þessum vörutegundum. Má vera, að eitt- 
hvað örlítið yrði keypt minna af þeim.

Að því er snertir heytollinn, þá vil 
jeg minna hv. þm. Borgf. (PO) á af- 
stöðu hans til útsvarsskyldu á slægjum, 
sem um var rætt hjer í deildinni í 
fyrra. pá kvartaði hann sárlega yfir 
þvi, að slægnaleigur til kauptúnanna 
væru að eyðileggja nærsveitirnar. Taldi 
hann þetta slíkt skaðræði fyrir land- 
búnaðinn, að nauðsyn bæri til að koma 
þeirri venju af sem fyrst. pað er eins 
og þessi hv. þm. (PO) þá tók fram, alt 
annað en glæsilegt búskaparlag að reka 
slíka rányrkju á sveitajörðunum. En 
þeim mun meira furðar mig nú á af- 
stöðu þessa háttv. þm. til þessa máls. 
J?vi auðsætt er, að þessi verndartollur 
fer mjög í bága við þá stefnu. Hann 
neyðir einmitt kaupstaðarbúa til að 
snúa sjer eingöngu til sveitabænda, þeg- 
ar þá vanhagar um hey. petta væri nú 
gott og blessað, ef nóg væri af heyi. En 
svo er ekki. Að vísu vantar ekki sjálft 
grasið, en það vantar menn i sveitirn- 
ar til að ná því. Af þessum rökum er 
órjett að banna innflutning á heyi, því 
þá verður meiri eftirspurnin eftir þessu 
heyi, sem sveitimar mega svo illa vera 
án. Starfskraftarnir í sveitinni eru, eins 
og menn vita, mjög takmarkaðir ein- 
mitt um sumartímann. (J?orlG: pað er 
af því, að menn nenna ekki að vinna). 
Nei. pað er af þvi, að þá býðst mönn- 
um önnur vinna, betur borguð. Auð- 
vitað er, sem hv. 1. þm. Skagf. (MG) 
tók fram, að of seint er að ná i útlent

hey í harðindum, er fellir er fyrir dyr- 
um. En óbeinlinis getur þó stafað hætta 
af þessu. pví ef bannaður er innflutn- 
ingur á heyjum, þá verður nær gengið 
heyafla landsins til að fullnægja þörf- 
um þurrabúðarmanna í kauptúnunum. 
Hjer við bætist svo, að ef rjett er, eins 
og sá hv. þm. (MG) tók fram, að inn- 
flutningur á heyi sje sáralitill, þá hefir 
þetta enga „praktiska“ þýðingu, hvort 
tollurinn á því er hækkaður. pess gætti 
yfirleitt hvergi, en yrði bara ósanngjam 
skattur á þeim fáu mönnum, sem hey 
kaupa. Hvað það snertir, að óviðfeldið 
sje fyrir þjóð, sem framleiðir svo mikið 
hey, að flytja það inn, þá hefir slíkt 
ekkert að segja. pað hagar nú einu sinni 
svo til hjá oss, að þessa getur verið 
þörf, og er það því vægast sagt misskil- 
inn metnaður að risa gegn þvi af þeirri 
sök.

Háttv. 1. þm. Skagf. (MG) gat þess 
áðan, að tilgangur meiri hl. fjhn. væri 
sá, að ljetta af útflutningstollum, að 
svo miklu leyti sem unt væri, ef vöru- 
tcllsfrv. þetta næði fram að ganga. 
Kvaðst hann vænta þess, að margir 
þm. myndu mikið vinna til þess, að 
þetta næði fram að ganga. pað mun 
rjett vera. Að minsta kosti vil jeg mikið 
til vinna, en ekki með þessum hætti. 
Útflutningstollurinn á að vinnast upp 
með beinum sköttum, en ekki þvi, að 
leggja á annan toll, enn ranglátari. pað 
er yfirleitt rótgróin skoðun mín, að 
beinu skattarnir eigi að bola tollunum 
burt. Tollamir eru og verða altaf handa- 
hóf. Og hvað vernd þá snertir, sem þeir 
veita innlendu framleiðslunni, gegn að- 
fluttum varningi, þá lít jeg svo á, að 
sá innflutningur eigi að minka af 
sjálfu sjer eftir því, sem þörfin minkar, 
en ekki fyrir slíka tolla. pó sá tollur,
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sem hjer er um að ræða, sje ekki hár, 
þá er „principielt“ ekki hægt að ganga 
að honum. Auk þess býst jeg við, að 
ekki hafi verið athugað til hlitar, hvaða 
afleiðingar tollur á vefnaðarvöru gæti 
haft i för með sjer fyrir verslunina i 
landinu. Innlenda vefnaðarvörufram- 
leiðslan er samkepnisfær, svo langt 
sem hún nær, og þarfnast því engra 
verndartolla. Að því leyti yrði því toll- 
ur þessi áhrifalaus. En hann gæti haft 
áhrif á öðru sviði. Hann mundi reyn- 
ast stórverslunum verndartollur gagn- 
vart smáverslununum, eins og slíkir 
tollar ávalt gera. petta yrði til þess, að 
verslunin kæmist á fárra manna hend- 
ur, og gæti það haft drjúgum meiri 
áhrif á verð vörunnar en sem nemur 
vörutollinum sjálfum. Jeg álít þetta at- 
riði svo athugavert, að rjett sje að drepa 
á það.

Að þvi er snertir orð hæstv. fjrh. 
(MagnJ) um útflutningsgjaldið, þá get 
jeg ekki fallist á skoðun hans. Jeg álít, 
að best væri að það yrði afnumið um- 
svifalaust. Annars skal jeg ekki fara að 
ræða um það nú, en vil bíða betri tíma.

Frsm. (Magnús Guðmundsson): Jeg 
skal geta þess, að nefndin hefir í hyggju, 
ef hún fær þessar brtt. samþyktar, að 
bæta við enn einni tegund ávaxta, vín- 
berjum. pað var aðeins fyrir gleymsku, 
að þau voru ekki tekin með. Jeg er hv. 
þm. Str. (MP) ósamþykkur að því er 
snertir nytsemi nýrra ávaxta fyrir oss. 
Jeg tel mjög lítið gagn að þeim. Má vera, 
að sjúklingar noti þá eitthvað, en aðal- 
lega munu þeir fara í börn og unglinga. 
Er það leiðinleg sjón að sjá börn standa 
á götum úti og eta skemda ávexti, sem 
hafa verið keyptir ránverði. pví auð- 
vilað er það, að helmingur þeirra

ávaxta, sem hjer eru seldir, eru meira 
eða minna skemdir, svo illa sem þeir 
þola geymslu. Vil jeg sjerstaklega mæl- 
ast til þess, að till. nefndarinnar verði 
samþyktar að því er þetta snertir.

Viðvíkjandi því, sem hv. frsm. minni 
hl. (JakM) talaði um tollana, þá vil 
jeg taka það fram, að jeg lít svo á, að 
verði þessi tollhækkun á vefnaðarvöru- 
tegundunum ekki samþykt, þá verður 
naumast auðið að lækka útflutnings- 
gjaldið. pað var einmitt tilætlun nefnd- 
arinnar að skifta á þessu. Háttv. frsm. 
minni hl. (JakM) tók það rjettilega 
fram, að slíkir tollar yrðu aldrei rjett- 
látir. Jeg er honum fyllilega samdóma 
um það. En hjer ber á að lita, að þessa 
tolls gætir svo. lítið, að varla er ómaks- 
ins vert að gera slíkt veður út af hon- 
um.

Mjer þykja merkilegar þær umræð- 
ur, sem hafa orðið um heytollinn, og 
líkastar deilunni um skegg keisarans. 
Innflutningur á heyi er nú sáralítill. 
En borist hafa sagnir um það, að í ráði 
sje að auka hann að mun, og fyrir það 
átti að byggja með þessu.

Jeg veit ekki, hvort háttv. þm. Borgf. 
(PO) hefir í hyggju að svara því, sem 
háttv. frsm. minni hl. (JakM) skaut að 
honum um slægjuafnotin. Jeg get frætt 
háttv. þm (JakM) á því, að það var 
viðvíkjandi aukaútsvarsálagningu, sem 
orð hv. þm. Borgf. (PO) fjellu í fyrra. 
Kvað hann tekjustofninn eyðilagðan 
með þessu, en ekki jarðirnar Jörð þarf 
ekki að skemmast neitt, þó selt sje burt 
af henni heyið i stórum stil, ef til dæm- 
is er um flæðiengi að ræða. pá er þetta 
ágætis tekjugrein fyrir bóndann, sem 
sjálfsagt er að hagnýta sjer. Getur hann 
haldið jörðinni í fullri rækt fyrir því, 
þótt hanu selji það hey.
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Háttv. 1. þm. Revkv. (JakM) sagði, 
að lækkun útflutningsgjaldsins yrði að 
koma niður í beinum sköttum. Hann 
veit þó, hversu erfitt það var hjer fyrir 
skemstu að halda í horfinu um þann 
eina eiginlega beina skatt, sem vjer höf- 
um, tekju- og eignarskattinn. Jeg sje 
því ekki, hvernig hann getur búist við 
þessu. Og hvernig myndi þá sækjast að 
koma á nýjum sköttum? Sami háttv, 
þm. kvartaði undan því, að vörutollur- 
inn myndi gera það að verkum, að smá- 
salarnir hættu að standast samkepni 
við þá stærri. pað kvað við annan tón 
hjá honum er tóbaksfrv. sæla var á 
ferðinni; þá taldi hann fært vegna smá- 
salanna að hækka tollinn.

Magnús Kristjánsson: Jeg hafði fyr- 
ir nokkru kvatt mjer hljóðs til að víkja 
nokkrum aths. að hinuin og þessum 
háttv. þm. En hjeðan af er ástæðulítið 
fyrir mig að taka til máls, því aðrir 
hafa tekið margt af því fram, sem jeg 
ætlaði að segja. Jeg vil þó bæta við 
nokkrum orðum. pað gerir hvorki til 
nje frá, því verði jeg ekki til þess að 
eyða tíma þingsins, þá gera aðrir það. 
Jeg kann ekki við, að örfáir menn hafi 
nokkurskonar forrjettindi til að evða 
tima þingsins með mælgi sinni. Jeg 
álít, að það kvnni að geta orðið til lækn- 
ingar á þessum leiða þingkvilla, ef all- 
ir tækju upp þann sið, um nokkurn 
tíma, að tala sig dauða i hverju máli. 
pessi orð mín koma að vísu ekki mál- 
inu við, en eins og ástandið nú er, álít 
jeg þau ekki með öllu óþörf.

Háttv. 1., 2. og 3. þm. Revkv. (JakM, 
JR og Jp) eru á móti þessu frv. Svo 
er og um háttv. 1. þm. Eyf. (StSt), 
háttv. 2. þm. N.-M. (BH), háttv. þm. 
Str. (MP) og fleiri, sem jeg nenni ekki

upp að telja. Jeg' fæ ekki annað sjeð^ 
en að það, sem allir þessir háttv. þm. 
hafa haft fram að færa gegn frv., sje 
svo líkt hvað öðru, áð jeg geti svarað 
þeim öllum í einu, og á þann hátt spar- 
að mjer að nafngreina hvern út af fyr- 
ir sig.

pað kemur hálf-undarlega fyrir, þeg- 
ar menn, sem halda því fram, að skil- 
yrðið fyrir f járhagslegri velmegun þjóð- 
arinnar sje það, að hún læri að bjarg- 
ast sem mest við það, sem hún sjálf 
getur framleitt, að einmitt slíkir menn 
skuli taka svo í þetta mál sem raun er 
á orðin. Jeg býst við því, að allir þess- 
ir háttv. þm. hafi þessa skoðun, sem jeg [ 
mintist á. Að minsta kosti hefir hún s 
kcmið íram hjá þeim flestum. En nú 
litur út fvrir, að þeir ætli að verða á í
móti þessu máli, og þá fer að verða j
nokkuð torskilið samræmið milli orða j 
þeirra og athafna.

Með frv þessu er gerð tilraun til að 
minka innflutning á óþarfa-vörum, en í 
nota fremur það, sem landið sjálft gef- 
ur af sjer. Jeg fæ ekki sjeð, að á nokk- j 
ui n hátt sje hjer óhóflega að verið, hvað } 
snertir hækkun innflutningsgjaldsins á 
þessum vörutegundum. Málið er ekki 
heldur óaðgengilegra eftir að nefndin 
hafði það til meðferðar. pað hefir að : 
vísu verið hækkað aðflutningsgjald á [ 
ávöxtum, sem háttv. iæknir deildarinn- í 
ar hefir nýlega lagt svo mikið upp úr, i 
vegna heilsu landsmanna. Jeg held nú, j 
að sú kenning hans hafi fremur verið 
fram sett í því trausti, að enginn treyst- j 
ist til að andmæla hinum sjerfróða j
manni. Hann sagði, þessi háttv, heil- j
brigðisfulltrúi, að það gengi næst skræl- j 
ingjahætti að fara að takmarka inn- j 
flutning á þesari vöru. Jeg vil þó halda • 
því fram, að það stappi nær akrælingja- j
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hætti ástandið, sem hjer hefir verið að 
undanfömu. pað hlýtur að vekja eft- 
irtekt allra hugsandi manna að sjá alla 
glugga í hverri húðarholu þessa bæjar 
fulla af þessum varningi og börnin um 
allar götur með fullan gúlinn af þess- 
um meira og minna skemdu ávöxtuin. 
í þessu liggur stórfje, og þetta er hrein- 
asla tálbeita fyrir marga fáráðlinga, 
enda fjöldinn, sem bítur á hana. Verst 
er þó, að mikið af þessum vörum er 
flutt inn án allrar fyrirhyggju. Talsvert 
af andvirðinu er ógreitt og sumt greið- 
ist aldrei. Bíða erlendir viðskiftamenn 
tjón við þetta, og er það siðspillandi og 
þjóðinni til minkunar. Hjer við bætist 
svo, að þessi varningur er undirorpinn 
miklum skemdum við geymsluna. Ekki 
má miða við það, þótt furðanlega hafi 
slarkast af í ár, þar sem nú er svo óvana- 
lega góður vetur. En svo er ekki ávalt, 
og margur hefir hjer hlotið stórtjón af 
slíkum vöruskemdum. pegar svo er 
komið, er þessum vamingi, stórskemd- 
um, otað að almenningi, sem svo glæp- 
ist til að kaupa hann, sjer til efnatjóns 
og heilsuspillis.

Eins og tímarnir eru nú, verða tak- 
mörkin einhversstaðar að vera á þvi, 
hvað menn geti veitt sjer af því, sem 
þeir óska helst. Alt tal um það, hversu 
þungbært þetta yrði almenningi, ef fram 
nær að ganga, er ekki annað en blekk- 
ing þeirra manna, sem vilja láta líta 
svo út sem þeir sjeu að vernda hags- 
muni þjóðarinnar með því að forða 
henni frá tollhækkun, en þess verður 
þá jafnframt að gæta, að hjer er að- 
eins um tollhækkun á ónauðsynlegum 
vörum að ræða. Mjer er sama, hvort 
þessi andróður gegn þessari umbóta- 
viðleitni kemur fram í blöðunum eða

því er haldið á lofti í þingsalnum, blekk- 
ing ein er það og ekkert annað. pað er 
margbuið að sýna fram á það, að þessi 
tollhækkun á vefnaðarvöru nemur mjög 
litlu. pessu máli til skýringar skal jeg 
geta þess, að þegar nefndin fjekk þetta 
frv. til meðferðar, gekk hún svo langt, 
að hún útvegaði vog, og nefndarmenn 
klæddu sig nálega úr hverri spjör, og 
vógu föt sín; sýnir þetta samviskusemi 
og áhuga nefndarmanna fyrir því að 
fá sem nákvæmastar upplýsingar og 
komast að sem rjettastri niðurstöðu í 
málinu. Niðurstaðan af þessum rann- 
sóknum nefndarinnar varð sú, að 
skatturinn nemur sem svarar einni 
krónu á meðal-karlmannsfatnaði. pað 
er þessi skattur, sem enginn á að geta 
risið undir; hreinn og beinn barnaskap- 
ur, sem jeg á bágt með að trúa, að al- 
þýða þessa lands sje svo skyni skropp- 
in að gleypa við, svona alveg ómelt. Er 
því sýnt, að þessar mótbárur hafa við 
alls engin rök að styðjast, og að þessu 
er aðeins slegið fram, til að sýnast fyr- 
ir niönnum. Tel jeg því óþarft að fara 
lengra út í þessi atriði, og þori vel að 
taka á mig áhyrgð þá, sem af þessu leið- 
ir, þótt öðrum kunni að vaxa hún í aug- 
um.

pegar farið er að tala um það, að 
ýmiskonar hluta verði ekki aflað í land- 
inu sjálfu, t. d. vefnaðarvörur ýmsar 
o. fl„ vil jeg benda mönnum á, að þessi 
tollhækkun stuðlar einmitt að því að 
styðja innlendan iðnað, því, sem all- 
ir þykjast vilja vinna að. pá vil jeg og 
sýna fram á, að margskonar vefnaður 
er unninn hjer á landi, einnig úr öðr- 
um efnum en ull, og stendur sá iðnað- 
ur, þótt heimilisiðnaður sje, alls ekki að 
baki útlendum iðnaði af því tagi, nema
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síður sje. Vil jeg því biðja háttv. þm. 
að athuga einmitt þetta, hvort hjer sje 
ekki einnig um stuðning fyrir íslensk- 
an iðnað að ræða.

Jeg álít, að það sje sannanlegt, að mik- 
ill hluti af þvi, sem flutt er inn, bæði 
af vefnaðarvörum, ávöxtum, o. fl., sje 
í raun og veru óþarfi. Jeg vil og bæta 
því við, enda þótt sumum kunni að 
þykja fáránlegt, að svo mun víðast hvar 
haga til, hvar sem er á hnettinum, að 
framleiða megi það, sem þarf til lífs- 
ins viðurhalds. Og þótt hjer hagi alt 
öðruvísi til en t. d. á Suðurhafseyjum, 
þar sem menn geta nær eingöngu lifað 
á ávöxtum og öðruin jurtagróðri, þá 
held jeg, að þjóð vor veslist vart upp, eða 
dragi mjög úr þroska hennar, þó minna 
sje flutt inn af þessum hlutum. Læt jeg 
þess getið, þrátt fyrir það, að hinn eini 
læknir vor hjer i deildinni og einasti 
heiihrigðisráðunautur vor deildarmanna 
sje á gagnstæðri skoðun. pað þýðir held- 
ur alls ekki að vera að halda því fram, 
að þetta sje sama og að banna innflutn- 
ing þessara hluta, því það á sjer eng- 
an stað. En hitt teldi jeg skaðlaust, þótt 
hann kynni að minka eitthvað.

Jeg ætla svo ekki að fara lengra út 
í þetta að sinni, enda býst jeg við, að 
bráðum muni koma einhver demban 
yfir mig, til að reyna að hrekja þessar 
kenningar mínar, án þess að jeg búist 
við að það hafi mikil sannfærandi áhrif 
á mig. pað er ekki ómögulegt, að mjer 
gefist tækifæri til að taka aftur til máls 
um þetta efni, ef nauðsyn krefur.

Jakob Möller: Jeg verð að vekja at- 
hygli hæstv. forseta á því, að jeg er 
minni hluti nefndarinnar og þarf því 
ekki að binda mig við neina stutta at-

hugasemd. (Forseti BSv: Jeg geri held- 
ur ekki ráð fyrir því). pó ætla jeg að 
vera mjög fáorður.

Háttv. 1. þm. Skagf. (MG) skildi ekki 
í því, að jeg gæti ekki fallist á svona 
óverulega hækkun á tollinum. Jeg skil 
þar ekki hugsunarhátt þingmannsins. 
Jeg vil helst enga tolla hafa, því jeg 
hefi haldið fram, að allir tollar væru 
að meira eða minna leyti ranglátir, og 
þess vegna vil jeg heldur enga tollhækk- 
un; tollarnir verða auðvitað þvi tilfinn- 
anlegri, sem þeir eru hærri. Hann mint- 
ist á tóbakið, og að þegar það mál var 
á döfinni, hafi jeg ekki verið hræddur 
við verðhækkunina, nje heldur þá hugs- 
að svo mjög um að vernda smásalana. 
pá er því þar til að svara, að af tvennu 
illu velur maður jafnan það skárra, og 
þegar um einokun eða einkasölu var 
að ræða annars vegar, áleit jeg það 
skárra að hækka tollinn. Hins vegar er 
þar um svokallaða munaðarvöru að 
ræða, sem alment er fallist á, að leggja 
megi á tolla. Hjer er því ekki um neitt 
ósamræmi að ræða i fari mínu.

Iívað viðvikur ræðu háttv. þm. Ak. 
(MK), veit jeg ekki, hvort hann meinti 
það til mín, að jeg færi með blekking- 
ar i þvi efni, að tollhækkunin væri of 
þungbær; þá kemur þetta i berhögg við 
það, sem jeg hefi sagt um máhð. Jeg 
lagði aðaláhersluna á grundvallarregl- 
una — „principið“ — að jeg er á móti 
öllum tollum. petta er alt saman nokk- 
uð skrítið hjá hv. þm. (MK), því sam- 
kvæmt áliti hans sjálfs ætti ekki að 
leggja skatta á þá, sem hafa tekjur und- 
ir ca. 5 þús. kr., en þessi tollur getur 
þó orðið nokkur skattur á fátækari fjöl- 
skyldum, og tekjuskatturinn þvi orðið 
þeim tilfinnanlegri fyrir bragðið.
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Hvað snertir grisjusokkana Borg- 
firðingaþingmannsins, kemur þessi toll- 
ur þar að engu haldi; á sliku hismi eins 
og silki, eða jafnvel bómullargrisju, 
verður tollurinn auðvitað sama og ekk- 
ert, er það er svo ljett efni í sjer. Á 
mörgum nauðsynjavörum verður hann 
aftur á móti alltilfinnanlegur.

Háttv. þm. Ak. (MK) talaði um, að 
það ætti að vernda baðmullariðnað 
þann, sem hjer væri hafinn; þar hygg 
jeg, að alt sje í svo smáum stíl, að varla 
taki að hafa orð á slíku, enda nær ein- 
göngu um heimilisiðnað að ræða.

Hins vegar fer þvi fjarri, að hjer sje 
um slíka vemd að ræða, því að efni til 
þeirrar iðju er jafnt tollað og það, sem 
úr því er unnið. En bómull vex ekki 
hjer á landi, svo jeg viti. þá eru um- 
mæli sama háttv. þm., um það, að hvar 
sem er á hnettinum megi framleiða það, 
sem menn þarfnast; slíkt má að visu 
altaf segja, en lifnaðarhættir og venj- 
ur manna eru nú orðnar svo breyttar 
frá þvi, sem áður var, að vart mun auð- 
velt að koma þeim í það horf, sem þm. 
(MK) hugsar sjer, og síst verður það 
gert með lögum.

Magnús Pjetursson: Jeg bjóst ekki við 
að þurfa að fara að skattyrðast að þessu 
sinni, en get ekki látið ræðu háttv. þm. 
Ak. (MK) hlutlausa, og skil jeg ekki, að 
nefndin standi hjer uppi berskjölduð, 
eftir þvi sem hann lýsti störfum nefnd- 
armanna. Jeg þurfti engra upplýsinga 
með frá háttv. þm. (MK), eða öðrum, 
um að ávextir skemdust; jeg hefi ávalt 
vitað það, því það er alkunna, að ávext- 
ir geta skemst. En mjer finst ekki 
ástæða til að banna innflutning á þeim 
fyrir því. (MK: pað er alls ekki ver-

Alþt. 1923, C. (35. Iöggjafarþing).

ið að banna það). pað er að minsta 
kosti verið að bægja öllum almenningi 
frá notkun þessarar fæðu, sem spamaður 
gæti verið i, ef notaðir væru alment, og 
eru þetta því í sjálfu sjer þarfar vörur. 
Ætti fremur að byrja á vörum, sem 
skaðlegar eru heilsu manna, en ekki á 
því, sem öllum kemur saman um að sje 
gagnlegt. J’á var þm. (MK) að tala um, að 
vart mundu menn veslast upp fyrir það, 
þó ávextir flyttust eigi inn í landið. 
petta hefir enginn sagt og er alt ann- 
að en þó hinu hafi verið haldið fram, 
að þeir gæti verið nauðsynlegir. því er 
ekki talað um að tolla innflutning á kar- 
töflum ? pær er hægt að framleiða hjer, 
en alls eigi ávextina, og væri því frá 
þessu sjónarmiði nær að tolla þær, þó 
jeg auðvitað myndi ekki geta mælt með 
sliku, en það ætti að falla nefndinni vel 
í geð.

Jón Auðunn Jónsson: Háttv. 2. þm. 
Reykv. (JB) var hissa á því, hversu þm. 
bænda, eða bændur, væðu uppi i nefnd- 
inni, og eitthvað þessu líkt undraðist 
háttv. 3. þm. Reykv. (Jp) framferði 
þm. kaupstaðabúa. En nú vill svo til, 
að það er aðeins einn bóndi í nefnd- 
inni. Jeg vil taka það fram, að jeg er 
fremur hlyntur bændum, en vil þó ekki 
ívilna þeim neitt sjerstaklega; en ef það 
á að fara að takmarka eitthvað inn- 
flutning á miður nauðsynlegum vörum, 
lendir það oftast harðast á íbúum bæj- 
anna; sama er og um tollhækkun á slik- 
um vörum. Jeg veit ekki betur en báð- 
ir þessir háttv. þm. (JB og Jþ) játi, að 
það ætti að draga úr innflutningi á 
ónauðsynlegum varningi og að þetta 
frv. fari í þá átt, svo og hitt, að ná 
tekjum í ríkissjóð. pá hefir verð sagt,

6£
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að hjer væri verið að banna innflutn- 
ing á grænmeti og mikið talað um nauð- 
syn þess og nytsemi, og því er jeg sam- 
þykkur, en eins og frv. ber með sjer, 
er slíkt ekki tilgangurinn. En sultuðu 
og niðursoðnu grænmeti má og á að1 
hækka tollinn á, því það er ekki nauð- 
synlegt, vegna þess, að þurkað græn- 
meti má fá á flestum tímum árs. Ann- 
ars veit jeg ekki til, að fátækari alþýða 
neyti mikiis af þessu tæi, minsta kosti 
er það ekki tíska í mínu kjördæmi. Aft- 
ur er það egg og ostur, sem eru meiri 
nauðsynjavörur. pað má gera ráð fyr- 
ir að ca. 18 egg vegi 1 kg., og nemur þá 
tollhækkunin sem svarar 1 til l^i eyri 
á hvert egg.

Margir hafa talað um, að vefnaðar- 
vörutollurinn komi harðast niður á erf- 
iðisfatnaði og ódýrari fataefnum. petta 
er misskilningur, því kaupmenn munu 
i engum tilfellum leggja tollinn á vör- 
una eftir þunga, heldur taka hverja 
„faktúru“ með hinum ýmsu tegundum 
vefnaðarvöru, og leggja tollinn á vöruna 
eftir hundraðsgjaldi (%) af innkaups- 
verði. Löggjafarvaldið hefir ávalt verið 
að leita eftir leiðum til að tolla hátt 
silkivefnað og aðra miður nauðsynlega 
vefnaðarvöru, en altaf strandað á eftir- 
litsörðugleikunum. Jeg er viss um, að 
tollurinn kemur mest niður á dýrari 
vörum, ef frv. nær fram að ganga, og 
þykist hafa fært fullar likur fyrir því, 
með því að benda á álagningsaðferð 
kaupmanna.

1 sambandi við tollinn á vefnaðarvör- 
um vil jeg enn benda á það, að mjög 
mikið meira mætti nota af íslenskum 
fatnaði en gert er, og þá einkum nær- 
fatnaði. Nú er mjög kvartað yfir at- 
vinnuleysi hjer á landi á vetrum, eink- 
um í kaupstöðum, og Islendingar eru

ekki orðnir það illa að sjer enn, að 
þeir kunni ekki að tæja föt úr ull. Auk 
þcss er það víst, að íslensk föt verða 
ódýrari, fyrir utan það, hve miklu skjól- 
betri og endingarbetri þau eru.

Viðvíkjandi hevtollinum vil jeg end- 
urtaka það, að jeg ætlast til, að stjómin 
megi nota sjer heimild, sem hún hefir 
í Iögum nr. 38, frá 27. júní 1921, til 
að færa tollinn niður. Háttv. þm. Borgf. 
(PO) var ekki alveg fallinn frá því, að 
leggja toll á niðursoðna mjólk, en jeg 
vil benda honum á það — án þess, að 
jeg vilji draga úr íslenskum framleiðslu- 
möguleikum — að sjálfsagt verður ekki 
hægt að framleiða niðursoðna mjólk 
hjer á landi fyrir það verð, sem bændur 
geta fengið fyrir mjólkina á annan hátt. 
Nú munu þær verksmiðjur, er framleiða 
niðursoðna mjólk utanlands, gefa 27— 
29 aura fyrir litrann, en á tekjuskatts- 
framtali bænda reikna þeir sjer mjólk- 
urpottinn á 30—10 aura, og ætla jeg, 
að það sje mjög í samræmi við það verð, 
sem nú er á smjöri og öðrum mjólkur- 
afurðum.

Jón Baldvinsson: Háttv. þm. ísaf. 
(JAJ) neyddi mig til að segja nokkur 
orð. En fyrst jeg er á annað borð stað- 
inn upp, ætla jeg að gera athugasemdir 
við ræður nokkurra háttv. þm., frá því 
málið var hjer síðast til umr.

Háttv. frsm. meiri hluta fjhn. (MG) 
vildi mæla gegn því, að tollur af sykri 
væri mjög hár, en um það verður ekki 
deilt, að hann er mjög tilfinnanlegur 
fyrir alþýðu manna. Hann mintist og 
á, að jeg væri á móti öllum óbeinum 
tollum og vildi fella þá burtu, en væri 
jafnframt á móti því, að beinir skattar 
væru lagðir á. pað er alveg rjett, að 
jeg er á móti óbeinum sköttum, en jeg
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hefi ávalt haldið fram beinum sköttum, 
svo það er rangt hjá þm. Og jeg skyldi 
ekki hafa á móti þeim skatti, sem nú 
er ákveðinn af lægstu tekjum manna, 
ef allir óbeinir skattar væru látnir nið- 
ur falla.

Háttv. sami þingmaður (MG) gaf og 
í skyn, að jeg væri á móti tollálagning- 
um, sökum þess, hve vinsælt það væri 
meðal kjósenda. En jeg vil benda hon- 
um á það, að með sama hætti má segja, 
að hann, sem þingmaður bændakjör- 
dæmis, sje að vinna til þakklætis kjós- 
enda sinna, með því að reyna að þyngja 
skatta á kaupstaðarbúum sjerstaklega. 
pá ljet hann og á sjer heyra, að jeg 
væri ekki mikill sparnaðarmáður, en 
líklega má deila um það, hvor okkar sje 
betri að því leyti, og það ætla jeg óvíst, 
að hann haldi sparnaðarmenskuorðinu 
út þetta þing. Fjáraukalögin frá 1920— 
1921 eiga eftir að koma til umræðu hjer. 
Og þá gefst mönnum á að líta sparnað 
hans.

Jeg ætlaði mjer að koma með brtt. 
við 3. umr., en háttv. þm. Str. (MP) 
tók af mjer ómakið, þótt ekki gangi 
hans tillaga eins langt og jeg hefði ósk- 
að.

Háttv. þm. Borgf. (PO) benti á ýmis- 
legt í ræðu sinni, sem þörf væri á að 
koma í framkvæmd, ef hægt væri, svo 
sem að fólk það, sem nú sækir bíó og 
kaffihús, settist að iðnaði heima hjá sjer 
á kvöldin. En það er hjer sem annars- 
staðar töluvert annað að geta bent á 
galla og fundið ráð við þeim og að 
koma þeim ráðum í framkvæmd.

Háttv. þm. Ak. (MK) taldi tollinn, sem 
frv. færi fram á„vera hóflegan, en jeg 
veit ekki hvar á að setja mörkin fyrir 
því, hvað hóflegt skuli teljast, þegar 
tollur af sumum vörutegundum samkv.

þessu frv. nemur meiru en innkaups- 
verði vörunnar. Munu fleiri en jeg telja 
slíkt háan toll.

Háttv. þm. Isaf. (JAJ) talaði um það, 
að hvert land ætti að bjargast við sín 
gæði. pað getur nú verið gott og bless- 
að, svo lengi sem hægt er að framleiða 
í landinu sjálfu þau gæði, sem menn 
þurfa, til þess að lifa sómasamlegu lífi. 
En því eru viðskifti milli þjóðanna, að 
ein hefir það, sem aðra brestur, og þessi 
viðskifti bæta lifið og gera það fjöl- 
skrúðugra og þægilegra. Hjer er t. d. 
ekki hægt að framleiða ávexti, og verð- 
ur því að fá þá erlendis frá. Mig minnir 

'einnig, að einhver hjeldi því fram, að 
hjer fengist nóg grænmeti, en það er 
alls ekki rjett. pótt hjer kunni að vaxa 
t. d. skarfakál, hundasúrur, eða hóf- 
blöðkur, þá telst slíkt vart til grænmetis.

Iláttv. þm. Isaf. (JAJ) áfeldist þau 
orð, að bændur væru famir að gerast 
ágengir, þar er þeir heimtuðu bæði 
verndartolla og verðlaun fyrir útfluttar 
afurðir. Hann hefir þó orðið mjér sam- 
mála um það, að nokkuð langt væri 
gengið með því að tolla niðursoðna 
mjólk, því f jhn., þar sem hv. þm. á sæti, 
feldi það niður úr hinu upprunalega frv., 
sem hjer var borið fram.

Sami háttv. þm. (JAJ) hjelt því fram, 
að í nál. háttv. fjhn., á þskj. 123, beri að 
skilja orðin „niðursoðnum ávöxtum og 
grænmeti“ og „syltuðum ávöxtum og 
grænmeti“ svo sem „niðursoðnum“ og 
„syltuðum“ætti þar einnigvið grænmetí. 
petta er mjög óljóst orðað, ef það á 
að skiljast svo, þvi samkvæmt málvenju 
eiga umrædd orð einnig við hverskönar 
grænmeti. pessu þarf því að breyta, ef 
fyrirbyggja skal, að tollur verði lagður 
á grænmeti, sem ekki er niðursoðið eðá 
sultað. -

... - -1
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Jeg vil ekki deila við hv. þm. Isaf. 
(JAJ), hve mörg egg sjeu i kílóinu; 
nefndin hefir verið svo samviskusöm, 
að hún hefir klæðst úr hverri spjör, til 
þcss að afla sjer upplýsinga. Svo mun 
þó alment talið hjer, af verslunarmönn- 
um, að eigi sjeu eins mörg egg í hverju 
kílógrammi sem háttv. þm. segir, en 
sem sagt, um þetta má deila, enda eggin 
misþung.

J’á þykir mjer og alltilfinnanlegur 
tollur, sem leggja skal á ostinn, eða 20 
aura á hvert kílógramm.

Jeg vona, að háttv. deild sjái, að eigi 
er sanngjarnt að samþykkja þetta frv., 
en verði það gert, þá vona jeg, að það 
verði með breytingum samkv. brtt. hv. 
þm.. Str. (MP), en best þætti mjer, að 
alt væri felt.

Frsm. (Magnús Guðmundsson): Jeg 
vil benda háttv. 2. þm. Reykv. (JB) á 
það, að það er hægt fyrir hann að segj- 
ast ætla að vera á móti beinu sköttun- 
um, uns búið er að ljetta af öllum óbein- 
um sköttum. Háttv. þm. veit vel, að þeim 
sköttum er ómögulegt að Ijetta af, nema 
bemu skattarnir sjeu smátt og smátt 
auknir, uns þeir geta alveg tekið við af 
hinum. f þessu máli er því háttv. þm. 
á móti sinni eigin stefnu.

Misskilningur er það hjá sama háttv. 
þm., að orðin „niðursoðnum“ og „sylt- 
uðum“ í nál. eigi ekki við grænmeti 
jafnt og ávexti; ómögulegt að fá annað 
út úr orðunum, í því sambandi, sem þau 
standa, en að þau eigi jafnt við græn- 
meti, enda var svo ætlast til af nefnd- 
inni.

Óþarfi var af þessum háttv. þm. að 
bregða mjer um það, að jeg hefði borið 
honum kjósendadekur á brýn. Jeg mint- 
ist ekki á slíkt í ræðu minni, og hefi

hvorki borið slíkt á hann nje aðra hv. 
þm.

J’á mintist hann á fjáraukalögin 1920 
og 21. Jeg treysti mjer vel að ræða um 
þau við hann á sínum tíma, og skal geta 
þess, að hækkunin, sem þau gera á fjár- 
lögunum frá þeim árum, er ekki meiri 
hlutfallslega en brauðin hækkuðu hjá 
hcnum í Alþýðubrauðgerðinni á sama 
lima.

porleifur Guðmundsson: Eitt atriði 
er það í þessu máli, sem ekki hefir verið 
tekið nægilega vel fram enn þá, en það 
er heytollurinn. Mjer virðist, að þeir hv. 
þm„ sem flestir eru úr kaupstöðunum, 
er hæst hafa talað hjer um, að eigi megi 
leggja toll á aðflutt hey, muni aðallega 
hafa haft fyrir augum þá einstaka menn 
í kaupstöðum, er þurfa á heyi að 
halda, en virðast hafa gleymt þvi, að 
ýmsir aðrir kjósendur þeirra í kaupstöð- 
unum hafa það beinlínis fyrir atvinnu, 
að afla heyja og selja í kaupstöðunum.

pessir háttv. þm. hafa slegið þvi fram, 
að bændur skaðist á því að selja hey frá 
jörðum sínum, sökum þess, að þeir geti 
ekki haldið þeim í eins góðri rækt með 
því móti, og að það sjeu mest búskuss- 
ar, er slíkt gera. pótt þetta geti verið 
rjett i einstaka tilfellum, þá eru þó 
ástæðurnar, sem mæla með því, að það 
hey, sem þörf er á hjer á landi, þess 
sje aflað hjer, yfirgnæfandi. Skal jeg 
nú telja helstu rökin, sem til þess liggja.

Fyrst má telja það, að á þessum tím- 
um, þegar atvinnuskortur er hjer á landi, 
þá ber síst að bægja mönnum frá því að 
vinna að aukinni framleiðslu þess, sem 
hjer er hægt að afla. En ýmsir kaup- 
staðabúar hafa lagt það fyrir sig, að 
heyja á sumrum, til þess að selja hey 
til þeirra, er á því þurfa að halda i kaup-
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stöðunum. Er það þjóðinni fyrir bestu, 
að launa fremur vinnu þessara manna 
en þeirra, er vinna að sama starfi er- 
lendis.

í öðru lagi má telja það, að víða er 
nú svo komið hjer á landi, að slægjur 
eru ekki notaðar eins og hægt er áð gera, 
jörðunum að skaðlausu. Bæði er það, að 
jarðir eru sumstaðar komnar i eyði, og 
siægjurnar því ekki notaðar, einnig hafa 
sumstaðar aukist slægjur, sökum áveitu, 
svo að ábúandinn hefir ekki nógu stóran 
bústofn til að nýta alt það hey, sem jörð- 
in getur gefið af sjer. pá eru og heiða- 
lönd og landsvæði, er afla mætti heyja 
á, ef markaður væri fyrir það. Væri það 
þjóðnýtara og eðlilegra, að landsmenn 
nýttu þessar slægjur og seldu heyið í 
kaupstöðunum, eða að þeir, sem á hey- 
inu þyrftu að halda, sýndu þá framtaks- 
semi, að kaupa slægjur og heyja sjálfir, 
heldur en að kaupa inn erlent hey og 
láta ónotaðar slægjur hjer verða úti á 
hverju sumri.

Hey er sú vara, sem lengst hefir verið 
framleidd hjer á landi, og sú varan, sem 
sjálfsögðust er, að vjer sækjum ekki til 
annara þjóða. Nóg er samt af aðfluttum 
varningi, þótt ekki fari það að bætast 
við. Ef brögð ættu að verða að slíku 
fiamvegis, þá tel jeg landið ekki lengur 
byggilegt, og væri þjóðinni þá nær að 
flytjast þangað, sem heyið er framleitt.

En þá vil jeg koma að því, er háttv. 
3. þm. Reykv. (Jp) hjelt fram. Hann 
sagði, að oss bæri frekar að stuðla að 
því, að hey yrði flutt hjer inn, sem hrá- 
efni. En þótt jeg eigi bágt með að skilja, 
hvað háttv. þm. meinar með því, þar 
sem enginn slíkur iðnaður er hjer á 
landi, er þarfnast slíkt hráefnis, eða get- 
ur borið það, þá vil jeg snúa mjer að

öðru efni, sem líklegt er, að framleiða 
megi með heyinu, sem er ær eða hross. 
pá vil jeg spyrja háttv. þm. að því, hvort 
hann hafi athugað, hvað ærin þarf mörg 
ptind af slíku heyi, hvað það kostar, og 
hvaða arði hún skilar, og hvað hægt 
muni að ala upp hröss á útlendu heyi, 
hvað mikið við þurfum handa þeim á 
hverju ári, og hvað við fáum fyrir þau, 
er við seljum þau upp komin. Ef háttv. 
þm. (Jp) vildi reyna að setja sig inn i 
þeita, mundi hann fljótt komast að raun 
um, að fóður handa hrossi, sem fóðrað 
er á útlendu heyi, eftir því, sem nú er, 
mundi verða um 240—250 krónur, og 
þegar hesturinn er orðinn 6—8 vetra, 
fæst ekki meira fyrir hann en sú upp- 
hæð, er kostar að ala hann upp á ári 
liverju, og er það þó aðeins sjötti til átt- 
undi hluti af kostnaði við uppeldi hans.

Mjer finst, að ef á að fara að leiða 
þjóðina út á þessar götur, að kaupa alt 
mögulegt frá útlöndum, þá lendi það alt 
í botnlausum öfgum. Til þess að sýna, 
hvað þjóðin virðist vera gjöm á að flytja 
alt mögulegt inn, skal jeg nefna sem 
dæmi, að nýlega kom jeg niður á hafnar- 
bakka, er verið var að skipa upp úr einu 
millilandaskipinu, og verð jeg þá var 
við stóra pakka af mold eða torfi, sem 
með skipinu höfðu komið. Og þótt segja 
mætti, að framleiða mætti gas gegnum 
slíkt efni, og slíka mold sje ekki að finna 
hjer, þá er það auðsætt, að gas ber ekki 
að framleiða hjer á landi, þar sem gnægð 
er til af möguleikum til að framleiða raf- 
magn. Haldi þetta áfram, án þess að 
þing og stjórn taki hjer í taumána, get- 
ur farið svo, að menn fari að verða leið- 
ir á íslensku grjóti sem byggingarefni, 
og færu að seilast eftir gulu grjóti frá 
Frakklandi, af því að þeim þættu gráu 
steinamir alt of gráir.



1003 Lagafrumvörp ekki útrædd. 1004
Vörutollur (frv. JS og PO).

Jón porláksson: Jeg ætla að gera ör- 
j stutta athugasemd við ræðu háttv. 2. þm.
> Ám. (porlG). Jeg tel mjer óþárft að

gera alla þá útreikninga, er hann kvað
; þurfa að gera; tel jeg hamj sjálfan ein-
! færan um það. En jeg ætla að benda
j háttv. þm. á það ósamræmi, sem er í
j því, að vilja setja hindrunartoll á er-

lent hey, sem óneitanlega er þó það hrá- 
j efri, sem mjólk er framleidd af, en vilja
j ekki tolla aðflutta mjólk sökum mjólk-
i urskorts í kaupstöðunum. Er það illa
j víðeigandi, að meina þeim mönnum, er

nú kaupa erlenda dósamjólk, að flytja 
inn hey, ef þeir vilja gerast svo fram- 
takssamir að framleiða mjólkina handa 
sjer sjálfir. Ef það næði fram að ganga, 
ao hindrunartollur yrði settur á hey, 
mundi það verða sama sem vemdartoll-
ur fyrir erlendan kúabúskap.

j porleifur Guðmundsson: Jeg vil
benda hv. 3. þm. Reykv. (Jp) á það, 
að ef ætti að fóðra kú hjer á aðfluttu 
heyi, þá mundi það kosta um 900 krón- 
ur yfir veturinn, og þá má mjólkurpott- 
urinn vera dýr, ef það borgar sig, því 

i ef ekki ætti sjerstaklega að kaupa kraft-
fóður handa henni, ásamt útlcnda hey- 
inn, þarf ekki að gera ráð fyrir meira 
en 1600 pottum yfir árið. (Jp: Sú er
Ijeleg!).

ATKVGR.
Rrtt. 177 samþ. með 16 shlj. atkv. 

j — 152 feld með 15 : 10 atkv., að við-
höfðu nafnakalli, og sögðu

já: Jp, MJ, MP, SvÓ, porstJ, Ep, HK, 
JakM, JR, BSv.

5 nei: JS, LH, MG, MK, PO, PJ>, SSt, StSt,
porlG, porlJ, pórJ, BH, EE, IngB,

• _ JAJ.
J’rirþm. (ÓP, BJ, GunnS) fjarstaddir.

Bi tt. 123, 1. (ný frvgr.) samþ. með 14 : j 
9 atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og j 
sögðu

já: LH, MG, MK, PO, PJ>, SSt, porlG, ! 
pórJ, BH, Ep, GunnS, IngB, JAJ, í 
JS. [

nei: MJ, MP, StSt, porstJ, HK, JakM, j 
JB, JJ?, BSv. f

SvÓ, porlJ, EE greiddu ekki atkv. 
Tveir þm. (ÓP, BJ) fjarstaddir. j

Brit. 123, 2. samþ. með 15 : 8 atkv. 
Eyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 14 : 7 atkv.

A 29. fundi í Nd., mánudaginn 26. 
mars, var frv. tekið til 3. u m r. (A. 
201, 207).

Frsm. (Magnús Guðmundsson): par 
eð fjhn. liefir borist erindi, sem at- j 
hugast þarf í sambandi við þetta mál, 
leyfi jeg mjer að óska þess, að það verði í 
tekið út af dagskrá.

Forseti tók málið af dagskrá.

Á 31. fundi í Nd., miðvikudaginn 28. 
mars, var frv. aftur tekið til 3. u m r. ■ 
(A. 201, 207, 228). i

Frsm. (Magnús Guðmundsson): Meiri 
hl. nefndarinnar ber fram brtt.; um aðra j 
þeirra gat jeg við 2. umr., ef samþvkt j 
yrði brtt. nefndarinnar um hækkun tolls 
á ávöxtum. Hin hefir ekki áður komið 
fram, en er borin fram af þeim ástæð- 
um, að sápugerðin hjer hefir óskað eftir, I 
að ýmsar vörur, sem hún notar mjög j 
mikið, yrðu fluttar í 1. flokk.

Nefndin hefir viljað verða við þessum 1
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óskuin sápugerðarinnar, og þessar vör- 
ur hafa allar, að einni undantekinni, ver- 
ið íluttar í 1. flokk.

pá eru brtt. á þskj. 207, um lækkun á 
vefnaðarvörum og heyi. Nefndin hefir 
fallist á þær.

Stefán Stefánsson: Við flm. brtt. á 
þskj. 207 getum verið þakklátir háttv. 
allshn., fyrir undirtektir hennar, hvað 
snertir brtt. ckkar, og get jeg því verið 
fáorður, enda munu brtt. okkar fáum 
koma á óvart, þar sem við tókum það 
fram, við 2. umr., að við værum mót- 
fatlnir svo mikilli tollhækkun, sjerstak- 
lega á þessum vörutegundum, er við 
nefndum í tillögu okkar. Á vefnaðarvör- 
unum af því, að engin tök eru á því 
fyrir mikinn fjölda fólks að veita sjer 
inulendan klæðnað. Tóvjelarnar eru of 
litlar eða of fáar, og svo eru kringum- 
stæður margra manna þann veg, að um 
tóvinnu. sem gæti fullnægt öllum heim- 
ilisþörfum, er alls ekki að tala. pessi 
ferfalda tollhækkun mundi þvi augsýni- 
lega koma harðast niður á fjölskyldu- 
heimilunum, og er það því aðeins til 
samkomulags, að við höfum ekki farið 
leugra í lækkun tollsins. Vona jeg þess 
vegna, að háttv. flm. frv. verði okkur 
þai fyllilega sammála. Jeg hlýt að draga 
þá eðlilegu ályktun um afstöðu þeirra 
til fyrri liðsins á tillögu okkar.

Annar liður tillögunnar býst jeg við 
að sje siður geðfeldur háttv. flm., þar 
sem það er helmingslækkun á heytoll- 
inum við það, sem frv. ætlast til. En þess 
ber vel að gæta, að hjer er um engar 
verulegar tekjur að ræða fyrir ríkissjóð, 
og þá ekki heldur um neitt verulegt tap 
eftir tillögum okkar flm. brtt. pað er 
aðeins þetta, að gera það ekki einstökum 
mönnum með öllu ókleift, sem nauð-

bevgðir eru til þess af sjerstökum ástæð- 
um að flytja inn lítið eitt af útlendu heyi; 
enda er 3 kr. tollur á 100 kg. allhár, og 
þegar litið er til þess, að ekki fluttist 
inn hey nema fyrir ca. 1500 kr. síðast- 
liðið ár, er sýnilegt, að ekki er eftir 
miklu að seilasl fyrir ríkissjóðinn, hvort 
toilurinn er hærri eða lægri.

Spurningin er þá aðeins þessi: Er það 
rjett að gera það með öllu ófært að 
flytja inn hey, jafnvel hvað sem við 
liggur ? Jeg segi nei. pessa tillögu okkar 
ber því líka að skoða fram boma aðeins 
til samkomulags.

ATKVGR.
Brtt. 228, 1. samþ. með 18 shlj. atkv.
— 228, 2. samþ. með 15 : 9 atkv.
— 207, a. samþ. með 15 : 7 atkv.
— 207, b. samþ. með 14 : 7 atkv.

Frv., svo breytt. samþ. með 18 : 10 
atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

já: LH, MG, MK, PO, Pp, SSt, StSt, 
SvÓ, porlG, porlJ, porstJ, pórJ, 
BH, Ep, GunnS, IngB, JAJ, JS.

nei: Jp, MJ, MP, ÓP, BJ, EE, HK, 
JakM, JB, BSv.

Frv. afgr. til Ed.

Á 30. fundi í Ed., þriðjudaginn 3. 
apiíl, var frv. útbýtt eins og það var 
samþ. við 3. umr. i Nd. (A. 244).

Á 31. fundi í Ed., miðvikudaginn 4. 
api íl, var frv. tekið til 1. u m r.

Of skamt var liðið frá útbýtingu frv. 
— Afbrigði leyfð og samþ. i e. hlj.

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

atkv. og til fjárhagsnefndar með 8 shlj. 
atkv.

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

ekki útrætt

24. Vörutollur (frv. SHK).

A 5. fundi í Ed., laugardaginn 24. 
fehr., var útbýtt:

Frumvarpi til laga um breytingu á 
lögum nr. 38, 27. júní 1921, um vöru- 
toll (þmfrv., A. 28).

Á ö. fundi í Ed., mánudaginn 26. febr., 
var frv. tekið til 1. u m r.

Flm. (Sigurður Hjörleifsson Kvaran):
Jeg skal strax gera þá aths., að sá 
Ijóður hefir orðið á tilbúningi þessa frv., 
að síðasta málsgrein 5. liðs er óþörf, og 
er það af vangá gert, og mjer um að 
kerma, en eigi prenturunum eða skrif- 
stoiunni. pað er aths. um kola- og salt- 
toJlinn, sem mjer láðist að strika yfir, 
áður en frv. fór til skrifstofunnar.

Um vörutollslögin mun nú vera það 
að segja, að þau hafa reynst vel, að því 
leyti sem litið er á þau frá sjónarmiði 
ríkissjóðs. Honum munu þau hafa veitt 
drjúgar tekjur. Er því ekki þörf breyt- 
ingar á þeim frá því sjónarmiði sjeð. 
Enda hefi jeg reynt að halda ramma 
vörutollslaganna, aðeins breytt 1. lið

verulega og fært á milli hða, eftir þvi, 
sem betur þótti fara.

Tilgangur frv. er sá, að framleiðsl- 
unni sje sýndur meiri sómi heldur en 
gert er með núgildandi vörutollslögum, 
„Holt er heima hvat“, er að verða kjör- 
orð vorra tíma. Allar þjóðir keppast við 
að húa sem mest að sinu.

Sjeu vörutollslögin skoðuð frá þessu 
sjónarmiði, þá sjest, að ýms atriði þeirra 
faia í bága við þessa hugsun, þvi sami 
tollur er lagður á ýmsar vörutegundir, 
hvort sem þær eru fluttar hingað til- 
búnar eða aðeins efnið í þær. T. d. er 
svo um sútuð skinn og efnið til sútunar- 
innar. Jafnhár tollur á hvorutveggja. 
pá má nefna, að jafnhár tollur er á 
gluggum og hurðum eins og trjáviðnum 
óunnum. Fataefnin tolluð jafnt og tilbú- 
in föt. Jafn tollur á tilbúnum seglum 
og segldúk. Tollur jafn á tunnum sem 
tunnuhlutum. Jafn á skósvertu og efn- 
um og umbú'ðum til skósvertugerðar. 
A sápu og öllum efnum til sápugerðar, 
að undanskildum feitarsýrum og kókos- 
feiti, eða kókosolíu, sem heyra þó undir 
2. fl.

I.itarefni til iðnaðar, þar á meðal til 
tóvinnuvjelanna, eru í 7. fl„ en ættu að 
vera í 1. fl.

Ýmsar vjelar til landbúnaðar, garð- 
yrkju, enn fremur bifvjelar, eru i 2. fl. 
En aftur á móti eru t. d. prentvjelar, 
tóvinnuvjelar, sápugerðarvjelar. sútun- 
arvjelar og ýmsar aðrar vjelar til iðn- 
aðar í 7. fl. Tollurinn af þeim þess vegna 
þrefalt hærri en hinum vjelunum.

pá er það enn fremur mjög varhuga- 
ver t, að tollurinn virðist ekki nærri nógu 
hár á aðfluttu kjötmeti og fiskmeti, sem 
við framleiðum nóg af sjálfir, og síst 
ætti því að vera ástæða til að flytja inn 
í landið, og það jafnvel frá þjóðum, er
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tolla okkar vöru. petta alt virðist mjer 
ástæða til að leiðrjetta, en hefi ekki 
treyst mjer til að taka tillit til þess alls, 
vegna örðugleika í framkvæmdinni. Svo 
er t. d- með tilbúin föt og fataefni, 
glugga og hurðir. En vil gjarnan ræða 
nánar um það atriði við nefnd. Breyt- 
ingarnar ná aðallega til 1.—4. flokks.

í 1. fl. koma kornvörur og efni til iðn- 
aðar, 'óunnin og hálfunnin. 1 2. fl. járn- 
vörur, fóðurmjöl o. fl. 1 3. fl. iðnaðar- 
vörur, sem býrjað er að vinna í land- 
inu sjálfu, en eigi nógu mikið framleitt 
af enn sem komið er. I 4. fl. vörur, sem 
framleiða má með innlendum iðnaði, og 
ýmsar aðrar vörur, einnig fisk- og kjöt-
meti.

Sem bendingu um það, hvort tollur- 
inn sje settur of hár á ýmsar þær vör- 
ur, sem nefndar eru í 4. fl., og hve 
miklu tollhækkunin nemur, má taka t. 

* d., að á sápu, sem vegur 50 gr., nemur
tollhækkunin einum eyri.

Um það, hvaða áhrif þetta frv. muni 
hafa á tekjuhæð tollsins, þá tel jeg það 
ekkert vafamál, að það muni fremur 
auka tollinn en lækka nú, sem liggur í 
því, að iðnaðurinn er svo skamt á veg 
kominn hjá okkur, svo að tollhæð 4. 
flokks myndi gera betur en að bæta upp 
það, sem tapast á fyrsta eða fyrstu 
flokkunum.

Tel jeg svo ekki ástæðu til að fara 
fleiri orðum um frv. að sinni, en legg 
til, að því verði, að Iokinni umr., vís- 
að til fjhn.

Fjármálaráðherra (MagnJ): Jeg skal 
eigi fara mörgum orðum um frv. þetta, 
enda get jeg tekið undir með flm. 
um margt af því, er hann sagði. pað 
liggur í augum uppi, að rangt er að 
leggja sama toll á efni sem tilbúnar

ólþt. 1923, C. (35. löggjafarþing).

vörur, af þeim tegundum, sem fram- 
leiða má í landinu. En þetta áht jeg að 
verði best lagað með verðtolli, því hrá- 
efnin eru lítill hluti af verði vörunnar 
og kæmi því niður hlutfallslega rjett.

Eins er það stór galli á þjóðarbú- 
skapnum, að nokkuð að ráði skuli vera 
flutt inn af fiski og kjötafurðum.

Til þess að vörutollslögin frá 1921 
næðu þessum tilgangi, yrði að gera 
miklu meiri greiningu en orðin er. Er- 
lendis eru slikar skrár heilar bækur. 
pó tollurinn sje að formi til þungatoll- 
ur, þá má með víðtækri greiningu koma 
því svo fyrir, að þungatollur verki eins 
vel og verðtollur.

petta hefir ekki verið reynt hjer á 
landi, enda yrði vinnufrekt í fram- 
kvæmd, en hugmyndin virðist helst 
framkvæmanleg með því að setja verð- 
toll í samband við vörutollinn.

Flm. (Sigurður Hjörleifsson Kvaran): 
Jeg þarf ekki að svara nema örfáum 
orðum. Með frv. þessu hefi jeg ekki tek- 
ið neina afstöðu til verðtolls. Annað 
mál, að það gæti verið starf væntan- 
legrar nefndar, er um það fjallar. Frv. 
gefur enga ástæðu til umr. um verð- 
toll.

Jeg skal geta þess, að jeg hefi eigi 
treyst mjer til að setja jarðepli annars- 
staðar en í 1. fl. Loftslagi eða tíðarfari 
er svo háttað hjer á landi, að ræktun 
þeirra getur algerlega brugðist og gef- 
ur eigi tryggingu fyrir nógri framleiðslu 
þeirra. pakka jeg fjrh. (MagnJ) fyrir 
það, að hann játaði aths. mínar um 
vörutollslögin rjettar, og er jeg ekki óá- 
nægður með undirtektir hans.

ATKVGR.
Frv. visað til 2. umr. með 11 shlj.

64
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atkv. og til fjárhagsnefndar með 11 
shlj. atkv.

A 40 fundi í Ed„ laugardaginn 14. 
apríl, var frv. tekið til 2. u m r. (A. 
28, n. 328, 323).

Frsm. (Björn Kristjánsson): pó að 
fáum muni geðjast að því, að auknar 
sjeu álögur á þjóðina, hefir nefndin 
ekki sjeð sjer fært annað en að fallast 
á till. Nd. um að hækka vörutollinn. 
þótti henni rjettast að dreifa hækkun- 
inni sem mest milli hinna ýmsu flokka. 
Eins og fram er tekið í nefndarálitinu, 
er aðeins nokkrum nýjum vörutegund- 
um skotið inn í texta núgildandi laga 
um þessi efni. Annars er röðinni á vöru- 
upptalningunni haldið þeirri sömu. Samt 
er t. d. nýtt grænmeti sett í sama flokk 
og kornvörur og jarðepli. Einnig höf- 
um við sett umhúðir, tunnustafi og 
tunnusviga í þennan flokk, en það var 
á'ður í 2. flokki. Við þetta bætist í sama 
flokki vörur, sem hafðar eru til inn- 
lends iðnaðar, svo sem sútunar, kerta- 
gerðar, hlekgerðar og smjörlíkisgerðar. 
Er það sett í svo ódýran flokk, til þess 
að ljetta undir með iðnrekendum, sem 
eiga fult í fangi með að standast straum 
af samkepninni við hinn útlenda iðnað, 
og til þess að gera mönnum heldur hæg- 
ara með að reka nýjar iðnaðargreinir. 
Tilfærslurnar í þessum flokki miða því 
að því að efla innlendan iðnað og fram- 
leiðslu, og því hefir nefndin ekki vilj- 
að hækka vörutollinn þar nema um (4 
eða upp í 40 aura af hverjum 50 kg. 
Við 2. flokk hefir nefndin gert minni 
breytingar og haldið upptalningunni 
nákvæmlega eins og lögin leggja fyrir. 
Aftan við hann er bætt nýjum vöru-

tegundum úr 7. flokki, t. d. þvottasóda. 
pað hafa heyrst umkvartanir um það, 
að hann væri hafður í of dýrum flokki, 
endd er verðið á honum svo lítið, að 
tollurinn liefir borið það ofurliði. Svo 
er bætt við nokkrum vjelum, sem voru 
í 7. flokki og eru dýrar og þungar í sjer; 
var það gert meðfram af því, að það er 
tiltölulega mjög lítið keypt af þeim inn 
í landið og þá helst af efnalitlum mönn- 
um, sem væri ekki hægt að greiða háan 
toll. A 3. flokki, sem er'vefnaðarvöru- 
flckkurinn gamli, hefir nefndin í Nd. 
hækkað tollinn upp í 5 kr. pr. 10 kg., en 
við höfum ekki sjeð okkur fært að 
hækka hann meira en upp í 3,50 kr. pr. 
10 kg. pá kemur nýr liður, 4. hður, 
sem settur er eftir till. Nd., um að alls- 
kcnar skófatnaður sje ekki hækkaður úr 
því sem er nú, eða 1,80 kr. pr. 10 kg. 
Nefndin hefir þó þokað vörutolhnum 
á þessum lið upp i 2,00 kr.; en það* 
gcrir mjög lítinn mismun. Svo hefir 
hv. Nd. lagt til, að lagður yrði mjög hár 
tollur á kjöt, fisk og ávexti, eða 5 kr. 
pr. 10 kg., en nefndin hefir lækkað hann 
niður í 3 kr. og slept úr flokknum epl- 
um cg ávaxtamauki, sem telja má nauð- 
synjavöru fyrir alla, hvernig sem efn- 
um þeirra er háttað, sjerstaklega fyrir 
sjúklinga. Sjötti flokkur, sem var 4. 
flokkur, er óbreyttur og sömuleiðis 7. 
flokkur. Nefndin leggur til að 8. flokk- 
ur verði aftur á móti hækkaður úr 1 
kr. upp í 1,50 kr. og 9. flokkur úr 60 
aur. pr. 10 kg. upp í 80 aura. Að öðru 
leyti má telja 1. gr. óbreytta frá því, 
sem hún er nú. Nefndin leggur loks til, 
að 3. gr. vörutollslaganna sje feld burt 
fyrir þá sök, að ill reynsla hefir fengist 
fyrir því, hvernig ákvæði hennar hafa 
gefist.

Jeg skal geta dálítillar ónákvæmni í
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nefndarálitinu á einum stað, þar sem 
minst er á vörutoll af steinolíu, að hann 
muni nema 131700 kr. miðað við inn- 
flutning á steinolíu árið 1919. pað er 
að vísu rjett, en í lögum um einkasölu 
ríkisins á steinolíu er gert ráð fyrir, að 
helmingur ágóðans renni í varasjóð, svo 
að aðeins helmingurinn getur reiknast til 
árstekna ríkissjóðs. Viðvíkjandi því, 
sem menn fýsir sjálfsagt einna helst að 
vita, sem sje, hvað vörutollurinn muni 
hlaupa mikið fram, þá er ekki hægt að 
segja neitt með vissu um það, en eftir 
því, sem nefndin hefir komist næst, má 
gera ráð fyrir, að það verði ekki minna 
en 275 þús. kr. Annars eru þessar toll- 
tekjur sæmilega trygðar, ef hægt er að 
reka. verslunina stórhindranalaust á 
komandi árum. Aftur er þýðingarlítið 
að tolla mikið ódýrar vörur, þótt mikið 
sjeu kannske keyptar inn í landið, því 
að það hefir sömu áhrif og aðflutnings- 
bann á þeim, en ekki tollur.

Jeg ætla svo ekki að fjölyrða meira 
um þetta, fyr en ef jeg fæ tækifæri til 
þess siðar.

Fjármálaráðherra (MagnJ): pað er 
ekki ástæða til að fara út í einstök at- 
riði brtt., því að það hefir háttv. frsm. 
þegar ítarlega gert. Frá því að frv. 
stjórnarinnar um vörutoll kom fram, 
hefir aðferðin að vísu töluvert breyst, 
en að efni til er frv. í öllum aðalatrið- 
um það sama. Jeg skoða það meira sem 
fyrirkomulagsatriði, hvort hætt sje við 
að hafa verndartollsform á vörutollum 
eða ekki. Jeg er þeirrar skoðunar, að 
verndartollur færi betur að sumu leyti, 
en nefndin hefir álitið það ótiltækilegt 
að koma lionum við, vegna erfiðleika 
með framkvæmdimar. Annars er breyt- 
ingin á frv. eins og það kom frá Nd. í

aðaldráttunum sú, að það er haldið 
sjer meira við fjárhagshliðina á því; 
hækkunin er almennari og jafnari. 
pannig koma af þessu nokkrar tekjur, 
sem ekki veitir af, þegar athugað er, 
hversu t. d. tekjuskatturinn hefir verið 
lækkaður. pað er áætlunarmál, hvað 
tekjur þessar muni nema miklu, en 
ekki er fjarri sanni það, sem nefndin 
áætlar, eða hátt á 3. hundrað þúsund 
kr. Og eins og hv. frsm. (BK) tók fram, 
mega menn vera vissir um tolltekjur 
af mörgum vörutegundum, þó að kunni 
að draga úr innflutningi einstöku vöru- 
tegunda. Við þann tekjumissi, sem af 
því leiddi, mætti ríkissjóður vel una, 
því þá kæmi í ljós, að spöruðust vör- 
ur, sem menn geta án verið.

ATKVGR.
Brtt. 323, I, 1.—9. (ný 1. gr.) samþ. 

með 10 shlj. atkv.
— 323, II, a. (ný 2. gr.) samþ. með 

10 shlj. atkv.
— 323, II, b. (ný 3. gr.) samþ. með 

10 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 10 shlj.

atkv.

Á 42. fundi í Ed., þriðjudaginn 17. 
april, var frv. tekið til 3. u m r. (A. 
354).

Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Frv. samþ. með 12 shlj. atkv. og afgr. 

til Nd.

Á 44. fundi í Nd., 's. d., var frv. út- 
býtt eins og það var samþ. við 3, umr. 
í Ed. (A. 354).
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Á 46. fundi i Nd., föstudaginn 20. 
apríi, var frv. tekið til 1. umr.

Magnús Guðmundsson: Jeg leyfi mjer 
að leggja til, að frv. þessu verði vísað 
til fjhn.

ÁTKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 18 : 2 atkv., 

og til fjárhagsnefndar með 20 shlj. 
atkv.

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

ekki útrætt.

25- Skoðun á síld.

Á 41. fundi í Nd., föstudaginn 13. 
apríl, var útbýtt:

Frumvarpi til laga um breyting á lög- 
um um skoðun á síld, frá 28. nóv. 1919 
(þmfrv., A. 333).

Á 46. fundi í Nd., föstudaginn 20. 
apríl, var frv. tekið til 1. umr.

Frv. var of seint fram komið. — 
Deildin leyfði með 19 shlj. atkv., að það 
mætti taka til meðferðar.

Flm. (Stefán Stefánsson): Aðalástæð- 
an fyrir því, að jeg hefi leyft mjer að 
flytja þetta frv., er tekin fram í grein- 
argerðinni, svo að jeg þarf ekki að 
vera margorður. pað mundi aðallega 
vinnast á með frv., að ríkissjóður losn- 
aði við allveruleg útgjöld, er hann hef- 
ir orðið að greiða nú um mörg ár fyrir

mjög óverulegt starf. Hjer er með öðr- 
um orðum farið fram á að afnema yfir- 
síldarmatsmannsstöðuna á Austfjörð- 
um. Jeg fæ ekki sjeð, að þessi maður, 
eða starf hans, sje að neinu leyti nauð- 
synlegt, því að síðustu árin hefir mjög 
lítið af sild verið flutt út frá Austfjörð- 
um, sem næst um 600 tunnur árlega. 
Virðist ekki þurfa yfirmatsmann til að 
meta þá síld, heldur mætti það verk 
vera unnið af undirmatsmanni, er stæði 
undir yfirmatsmanninum á Akureyri. 
Sá yfirmatsmaður gæti og ætti að hafa 
með höndum umsjón eða yfirumráð 
með starfi matsmannanna fyrir austan 
Langanes, öldungis eins og síldarmats- 
maður á Siglufirði setur mann eða menn 
til að meta sild vestur á Ströndum. petta 
er aðalástæðan fyrir frv., og óska jeg, 
að það verði látið ganga til sjútvn., að 
lokinni umræðunni.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 21 shlj. 

atkv. og til sjávarútvegsnefndar með 
19 shlj. atkv.

Á 49. fundi í Nd., þriðjudaginn 24. 
apríl, var frv. tekið til 2. u m r. (A. 
333, n. 414).

Frsm. (Stefán Stefánsson): Eins og 
skýrt er frá i nál., tók sjútvn. þessu frv. 
mjög vel og mælir með því, að háttv. 
deild samþykki það óbreytt. Aðeins einn 
maður úr nefndinni, hv. 2. þm. Reykv. 
(JB) fylgdist ekki með nefndinni, held- 
ur áleit heppilegra að vísa frv. til stjóm- 
arinnar. Annars mun honum ekki vera 
það mikið kappsmál. Hinir 4 úr nefnd- 
inni álitu málið þess vert, að það næði 
fram að ganga. Ástæður nefndarinnar
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eru þær sömu og jeg tók fram við 1. 
umr., nefnilega, að óþarft sje, að ríkið 
greiði jafnmikið fje sem þetta fyrir ekki 
meira verk. pví til sönnunar skal jeg 
geta þess, að útflutningur síldar frá 
Austurlandi hefir numið alls 3 síðustu 
árin 1892 tunnum, eða 631 tunnu á ári 
til jafnaðar. Fyrir þetta starf hefir ver- 
ið greitt á sama tíma 11354,63 krónur, 
eða með öðrum orðum, yfirsíldarmats- 
manninum hafa verið greiddar úr rík- 
issjóði 6 krónur fyrir hverja útflutta 
tunnu. pótt maður fari lengra aftur í 
tímann, þá verður útkoman þó svipuð. 
pað virðist að minsta kosti alveg ástæðu- 
laust að vera að halda uppi þessu yfir- 
síldarmatsstarfi, því að á Norðurlandi 
veit jeg ekki til þess, að nokkur undir- 
matsmaður hafi svo lítið að gera, að 
hann meti ekki meira en 600 tunnur á 
ári.

pegar reynslan er þessi, þá virðist 
ekkert sjálfsagðara en að yfirsíldarmats- 
maðurinn á Akureyri, sem nú hefir að- 
eins Eyjafjörð og ströndina austur til 
Langanéss, nefni til undirmatsmenn á 
Austurlandi.

Frv. gerir ráð fyrir, að umdæmum 
yfirmatsmanna skuli skift svo, að sá, 
sem aðsetur hefir á Akureyri, fái svæðið 
frá Ólafsfjarðarmúla til Lónsheiðar, en 
eins og hv. þdm. er kunnugt, aðskilur 
hún Suður-Múla- og Austur-Skaftafells- 
sýslur. En svo hefir síldarmatsmaður- 
inn á Isafirði svæðið frá Hornbjargi og 
suður um til Lónsheiðar. Er ekkert við 
það að athuga, því af Suðurlandi (frá 
Reykjanesi til Lónsheiðar) er aldrei 
flutt út síld.

pað, sem helst kynni að vera haft á 
móti frv., er það, að einhverntíma kynni 
að berast svo mikil síld á land á þessu 
svæði (Austfjörðum), að uridirmats-

maður nægði ekki. En þótt svo væri, að 
yfirmatsmaðurinn á Akureyri þyrfti ein- 
hverntíma að skjótast austur til þess 
að setja undirmatsmenn inn i starfann, 
þá mundi það ekki nema meiru en ferða- 
kostnaði þeim, sem yfirmatsmaðurinn 
á Seyðisfirði hefir tekið 1922, eða kr. 
1373,75.

Af þessum orsökum, sem jeg hefi til- 
fært, lítur nefndin svo á, að hjer sje 
um sjálfsagða breytingu að ræða, og 
vænti jeg, að háttv. deild taki málinu 
vel.

Magnús Kristjánsson: Mjer finst þetta 
mál í raun og veru fremur smávægi- 
legt, og furðar mig eiginlega á því, að 
það skuli vera borið fram nú. Jeg efast 
ekki um, að upplýsingar þær, sem hv. 
frsm. (StSt) hefir gefið, sjeu rjettar í 
sjálfu sjer, frá hans sjónarmiði, en alt 
um það verða þær nokkuð villandi, þeg- 
ar miðað er við hið óvenjulega ástand, 
sem verið hefir að undanfömu. Síðast- 
liðið ár var dýrtíðaruppbótin alt að þvi 
eins há eins og stofnlaunin. Með því 
móti verða tölurnar nokkuð háar, en 
þetta breytist væntanlega með ári 
hverju. En þá verður þessi kostnaður 
ekki svo ægilegur, að nauðsyn sje á að 
gera breytingu eftir stuttan tíma á 
þeirri skipan, sem gerð hefir verið á 
síldarmatinu. pegar.þess er gætt, að eng- 
inn getur með vissu sagt, hvar síldin 
muni leggjast að það og það árið — 
hún gerir ekki boð á undan sjer — 
getur enginn dæmt um, hvar mest muni 
þörf á síldarmatsmönnum framvegis. 
pess vegna er alveg ótækt að breyta lög- 
unum af þessum smávægilegu ástæðum.

pegar ræða er um sparnaðinn af þess- 
ari breytingu, tel jeg, að menn verði 
að reikna hann efir því, sem er á venju-
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legum tímum. Laun þessa manns eru 
í raun og veru 1600 kr. Getur verið, að 
ferðakostnaðarreikningar hans sjeu há- 
ir, eða ferðalög meiri en þörf væri á, 
en svo mikið ættu hv. þm. að treysta 
stjóminni, að hún greiði ekki reikn- 
inga, sem eitthvað er athugavert við.

pví víkur dálítið undarlega við, að 
þegar fært er í tal að fækka starfs- 
mönnum á öðrum sviðum, svo sem 
sýslumönnum, er eins og mörgum verði 
þegar í stað ljóst, að það sje algerlega 
ófært. En þegar þess er gætt, að þeir 
eru 5 sinnum fleiri en yfirsíldarmats- 
menn, finst mjer ósamræmi í að vilja 
nú fækka þeim. Enginn, sem þekkir 
þennan mann, mun efast um, að hann 
standi vel í stöðu sinni. Auk þess er 
hann maður gamall, sennilega um 
sjötugt. par sem hann er lítt fær til 
annara starfa, get jeg ekki skilið ann- 
að en að rikissjóður yrði að greiða hon- 
um full laun til æfiloka. Fer þá þessi 
svokallaði spamaður að koma að litlu 
haldi.

pá er aðalatriðið í þessu máli, er jeg 
vil biðja hv. þm. að íhuga vel. Svæði 
þau, sem yfirsíldarmatsmenn hafa nú 
til yfirferðar, eru of stór til þess að þeir 
geti haft nauðsynlegt eftirlit með und- 
irmönnum sínum. Nú er það starf breytt 
til muna frá því, sem áður var, þegar 
þessi skipan var gerð, og er nú miklu 
umfangsmeira. pá var einungis fram- 
kvæmd skoðun á nýrri síld, en nú er 
söltuð sild einnig skoðuð, og hæfir 
menn verða að skoða þá síld, sem flutt 
er til útlanda. peir þurfa að vera á 
hverjum útflutningsstað. Sjá því allir, 
að ekki verður komist af með minna 
en 4 yfirsíldarmatsmenn til að líta eft- 
ir þessu.

Jeg skal svo ekki fjölyrða frekar um

inálið, aðeins endurtaka, að ekkert við- 
lit er að breyta lögunum fyrir jafnsmá- 
vægilegt atriði. Jeg álít, að stefnan ætti 
að vera sú, að eftirlit með vöruvöndun 
ætti að aukast og batna, en þingið ekki 
draga úr því að ástæðulausu. Hjer er 
reynt að draga úr þeirri lofsverðu við- 
leitni, sem verið hefir á framfarastigi, 
að auka vöruvöndun. pví get jeg ekki 
greitt þessu frv. atkvæði, og þykist full- 
viss, að hv. deildarmenn muni sjá, þegar 
þeir íhuga málið, að rjett sje að láta 
það ekki fara lengra.

Frsm. (Stefán Stefánsson): Mjer finst 
ræða hv. þm. Ak. (MK) fult eins há- 
tignarleg og flutningur minn á þessu 
máli inn í þingið. Háttv. þm. kvað mál- 
ið flutt svo sem það væri meiri háttar 
mál, en mjer finst hann engu síður hafa 
tekið svo í það, sem hann telji það ekk- 
ert smámál.

Hv. þm. (MK) sagði, að vel mætti 
fá háar tölur með því að taka dýrtíð- 
aruppbótina með. Átti þá að sleppa því, 
að þessum manni er borguð sjálfsögð 
uppbót lögum samkvæmt Jeg tel jafn- 
sjálfsagt að geta um dýrtíðaruppbótina 
sem launin. Hv. þm. Ak. (MK) getur 
ekki vitað, hve lengi þessi uppbót verð- 
ur greidd. Að vísu gilda lögin einungis 
til 1925, og verður því að sjálfsögðu 
rætt um hana á næsta þingi. En engin 
sönnun er fyrir því, að hún hverfi þá 
með öllu, mætti alveg eins búast við, að 
hún yrði þá hækkuð.

pá sagði hv. þm. (MK) enn fremur, 
að enginn gæti sagt fyrir, hvar síldiií 
kæmi að landi. pað er að vísu rjett. 
En jeg gat um 3—4 ára reynslu, hve 
mikið hefði veiðst á Austfjörðum, og 
hvað rhatið á þeirri síld hefði kostað 
ríkissjóð. Siðastliðin 3 ár hefir það kost-
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að að meðaltali 6 kr. á hverja tunnu. 
pegar við þetta bætist, að starfið er svo 
umfangslítið, að enginn undirsíldar- 
matsmaður á Norðurlandi mun hafa 
jafnlítið starf, er ekki óeðlilegt, þó að 
þessi landskiki yrði settur undir umsjón 
yfirsíldarmatsmannsins á Akureyri.

Hv. þm. (MK) taldi upphæð þessa 
smávægilega. Að vísu eru launin ekki 
há, þegar miðað er við laun háttsettra 
embættismanna. En í samanburði við 
starfið mun þessum manni greitt einna 
hæst kaup af flestum starfsmönnum 
landsins. Hv. þm. (MK) bar saman starf 
sýslumanna og síldarmatsmanna. Jeg 
kann engin deili á þeim samanburði, 
og læt hv. þm. hann eftir.

pað getur verið tilfinningamál, hvort 
rjett sje að svifta þennan mann starfi 
sinu á gamals aldri. Jeg skal játa, að 
mjer var ekki kunnugt um aldur þessa 
manns; jeg hugði hann vera sæmilega 
vinnufæran og að hann gæti bjargað 
sjer á handafla sínum eins og flestir 
aðrir menn, og það fje, sem honum 
væri greitt, bæri þá ekki að skoða ein- 
göngu sem fátækrastyrk.

pá taldi hv. þm. (MK) umdæmi yfir- 
síldarmatsmanna svo stór, að ekki mætti 
stækka þau, og mjer fanst hann jafn- 
vel ganga svo langt, að helst þyrfti að 
vera yfirsildarmatsmaður á hverjum 
stað, er síld væri skipað út til útflutn- 
ings. Ef svo ætti að vera, hygg jeg, að 
mörgum mönnum mundi þykja nóg um 
og telji hv. þm. Ak. (MK) hafa fullfeitt 
á stykkinu, ef launa á yfirsíldarmats- 
mann á hverjum útflutningsstað. (MK: 
petta er útúrsnúningur). pað var ekki 
unt að draga aðra ályktun af orðum liv. 
þm. en að yfirsíldarmatsmaður þyrfti 
helst að vera viðstaddur á hverjum stað, 
er útskipun síldar færi fram. Annars

get jeg skýrt frá því, að jeg átti tal um 
þetta við hæstv. atvrh. (KIJ), áður en 
jeg flutti frv.; kvaðst hann ekki sjá, 
að nein þörf væri á yfirsíldarmatsmanni 
á Austfjörðum og að hann teldi sjálL 
sagt að bera frv. fram.

Magnús Kristjánsson: Hv. frsm. 
(StSt) virðist þetta mikið kappsmál. 
Jeg skal ekkert um það segja, hvort 
honum muni verða að þessari innilegu 
ósk sinni, að frv. verði samþykt, en 
fremur tel jeg það ólíklegt.

Jeg vildi leyfa mjer að leiðrjetta mis- 
hermi hjá hv. frsm. (StSt). Hann hafði 
það eftir mjer, að jeg teldi nauðsyn- 
legt að hafa yfirsíldarmatsmann á hverj- 
um stað, sem síld væri flutt út frá. petta 
sagði jeg aldrei. petta er því annaðhvort 
vísvitandi útúrsnúningur eða misskiln- 
ingur, cg get jeg betur trúað, að svo 
sje. Jeg vona, að hv. frsm. (StSt) sje 
ljóst, hve gagngerð breyting hefir orð- 
ið á þessu starfi siðan lögin voru sett, 
og að eftir því, sem hver yfirsildarmats- 
maður hefir stærra svæði til yfirsókn- 
ar, því minni líkur eru til, að starf hans 
komi að tilætluðum notum. pað er að 
vísu satt, að undirmatsmenn fram- 
kvæma víða seinni skoðunina á síldinni, 
því að yfirmatsmenn eru of fáir, en jeg 
tel nauðsynlegt, að yfirmatsmenn komi 
við og við á þá staði, til þess að líta eft- 
ir, hvernig sú skoðun er framkvæmd. 
Og ef þeir rækja vel þetta starf sitt, 
hygg jeg að aukinn ferðakostnaður 
rnuni nálgast þá upphæð, sem hjer er 
gert ráð fyrir að spara.

pá verður og að líta á annað. Jeg er 
ekki viss um, að yfirmatsmaðurinn á 
Akureyri vilji bæta þessu starfi við sig, 
neraa laun hans verði hækkuð jafn- 
framt. Auk þess kemur varla annað til
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mála en að yfirmatsmaðurinn á Austur- 
landi fái að halda launum sinum óskert- 
um til dauðadags. Verður þvi nokkuð 
vafasamt að þessi sparnaðarviðleitni 
komi að haldi, fyrst um sinn. En þeg- 
ar hún ætti að koma til framkvæmda, 
mundi það koma í ljós, að þetta fyrir- 
komulag yrði alveg óhafandi.

petta mál er ekki svo stórvægilegt, 
að rjett sje að eyða meiri tíma í það. 
Vona jeg að hv. þm. meti engu síður 
þær upplýsingar, er sýna, að þetta er 
fljótfærnislega ráðið, og hrapi ekki að 
því að breyta lögunum.

Jón Baldvinsson: Svo sem sjá má í 
nál. hafði jeg dálitla sjerstöðu í þessu 
máli. Jeg taldi rjett að vísa frv. til stjóm- 
arinnar, en gerði það ekki að kapps- 
máli og hefði látið það liggja kyrt, ef 
andmæli hefðu engin komið gegn frv. 
Mjer virðist frv. fara fram á meira en 
að leggja niður einn starfsmann; hjer 
er verið að breyta starfsviði yfirmats- 
mannanna, Jeg treysti mjer ekki til að 
ákveða þessi svæði, svo að vel væri frá 
því gengið. En jeg veit, að sumir nefnd- 
armenn eru þessu kunnugir, og því 
treystist jeg ekki til að leggja fast á 
móti frv. í nefndinni. En jeg sje ekki, 
að nein hætta geti verið á ferðum, þó 
að málið bíði til næsta þings. pá vérða 
launalögin tekin til meðferðar, en þess- 
ir menn taka laun eftir þeim lögum. 
Nú er mjer kunnugt um, að yfirmats- 
maðurinn á Siglufirði hefir orðað, að 
hann þyrfti að fá launahækkun, og má 
vera, að veruleg breyting yrði gerð á 
allri þessari skipun á næsta þingi.

Eins og nál. ber með sjer, bar jeg 
ekki fram formlega tillögu um að vísa 
málinu til stjórnarinnar, en ljet einung- 
is í ljós, að jeg teldi það rjettast. En

eftir þeini upplýsingum, sem fram eru 
komnar, vil jeg leggja til, að það sje 
gert, og ber hjermeð fram tillögu um 
það.

Frsm. (Stefán Stefánsson): Hv. þm. 
Ak. (MK) lagði talsverða áherslu á, að 
jeg hefði annaðhvort snúið út úr eða 
misskilið orð sín, er hann talaði um 
nauðsyn á eftirliti með útflutningi síld- 
ar. Orð hv. þm. voru þau, að þar sem 
síld væri út flutt, þyrftu hæfir menn að 
vera viðstaddir til að meta hana. Hvern- 
ig á að skilja þessi orð öðruvísi en að 
hv. þm. (MK) eigi þar við yfirmats- 
menn, þegar hann segir þetta um leið 
og hann er að deila á frv.? Annað væri 
hugsunarvilla. pví að það er vitanlegt, 
að á hverri þeirri höfn norðanlands eru 
undirmatsmenn, þar sem útflutningur 
síldar á sjer stað. Með þessu fyrirkomu- 
lagi er því sjáanlega engu síður auðvelt 
að hafa undirmatsmann á hverjum stað 
heldur en nú,þó sjerstakur yfirmatsmað- 
ur sje ekki á Austurlandi. Mjer kom ekki 
til hugar að misherma orð hv. þm. Ak. 
(MK), en jeg hygg, að jeg hafi skilið, 
þau rjett, eða eins og hv. þm. ætlaðist 
til, þegar hann varpaði þeim fram.

pá taldi hv. þm. (MK) vafasamt, 
hvort yfirmatsmaðurinn á Akureyri 
mundi vilja bæta þessu svæði við sig 
endurgj aldslaust.

Jeg get ekki annað ímyndað mjer en 
að hann sje fús til þess, en ef svo væri 
ekki, hygg jeg, að stjórnin gæti skipað 
honum það, eður hann segi af sjer starf- 
inu. Jeg hefi átt tal um þetta við lög- 
fræðinga, og kemur þeim saman um, 
að þetta sje ekki embætti, sem menn 
geti setið í óáreittir eins lengi og þeir 
vilja. Ef eitthvað ber á milli þeirra og 
stjórnarinnar, geti hún vikið þeim frá
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og.skipað aðra í þeirra stað. pað getur 
verið, að hv. þm. Ak. (MK) viti betur, en 
mjer varð á að trúa lögfróðum mönn- 
um um þetta.

Magaás Krístjánsson: Vegna þess, að 
hv. frsm. (StSt) virðist eiga mjög erf- 
itt með að taka sönsun, verð jeg að fá 
að gera stutta athugasemd. Jeg hefi ekki 
vanist því af hv. þm. (StSt), en í þessu 
máli er það svo. pað er orðið svo mik- 
ið kappsmál fyrir honum, að hann neyð- 
ist til að gera mjer upp orð, sem jeg 
hefi aldrei talað Raunar kannaðist hann 
við að mestu leyti, að hann hafi ekki 
haft rjett eftir.

J*eg vil þá skýra orð min betur. Jeg 
átti við, að þótt að visu væri nauðsyn- 
legt, að yfirmatsmenn verði stundum 
að fela undirmatsmönnum að fram- 
kvæma störf sín, þá væri það ekki heppi- 
legt; menn verða að vera vissir um. að 
þeir sjeu starfi sínu vaxnir. Og þegar 
ágreiningur kemur upp milli útflytj- 
anda og undirmatsmanns, er oft óhjá- 
kvæmilegt að-yfirmatsmaður ferðist til 
þess staðar og skeri úr slikum ágrein- 
ingi, sem oft getur komið fyrir. Sjá all- 
ir, hve óþægilegt það er, ef yfirmats- 
maður þarf að ferðast margar dagleiðir 
til þess að rannsaka eitthvert mál. Jeg 
tel yfirmatsmannastöðumar gagnslaus- 
ar, ef þeir geta ekki haft eftirlit með þvi, 
hvernig undirmenn þeirra rækja störf 
sin.

Frsm. (Stefán Stefánsson): Jeg skal 
ekki deila á hv. þm. Ak. (MK) um skýr- 
ingu hans. En jeg vil benda á, að yf- 
irmatsmaðurinn á Siglufirði hefir um- 
sjón um alt svæðið vestur að Horni. 
Jeg gæti hugsað, að það mundi kosta 
eitthvað, ef hann þyrfti að bregða sjer

Alþt. 1923, C. (35. löggjafarþing).

oft vestur á Strandir. Fyrir nokkrum 
árum var mjög mikil síldveiði þar, en 
mjer er ekki kunnugt um, að hann færi 
oft þangað, og sú yrði væntanlega 
reynslan einnig í þessu falli.

Um tillögu hv. 2. þm. Reykv. (JB), 
að vísa málinu til stjórnarinnar, vil jeg 
aðeins minna á það, sem jeg hefi áð- 
ur sagt, að hæstv. atvrh. (KIJ) hefir 
tjáð mjer, að hann væri frv. hlyntur, 
og er því engin ástæða til að tefja frv. 
með því að vísa þvi til stjómarinnar.

ATKVGR.
Till. frá 2. þm. Reykv. (JB), um að 

vísa málinu til stjómarinnar, feld með 
16 : 12 átkv., að viðhöfðu nafnakalli, 
og sögðu

já: JB, MK, SSt, SvÓ, porlJ, þorstJ, 
BJ, BH, EE, GunnS, IngB, BSv.

nei: JAJ, JS, Jp, LH, MG, MJ, MP, ÓP, 
PO, Pp, StSt, j’orlG, j’órJ, Ep, HK, 
JakM.

1. gr. samþ. með 15 : 12 atkv.
2. gr. samþ. með 14 : 4 atkv. 
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 15 : 3 atkv.

A 51. fundi i Nd., föstudaginn 27. 
apríl, var frv. tekið til 3. u m r. (A. 
333).

Frsm. (Stefán Stefánsson): Jeg leyfi 
mjer að mælast til þess við hæstv. for- 
seta, að málið verði tekið út af dagskrá.

Magnús Kristjánsson: Mjer virðist 
óþarft, að þetta mál sje nú tekið út af 
dagskrá, þar sem enginn ástæða er til
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þess að vera að tefja tímann á þann 
hátt. Eru nú komin eindregin mótmæli 
fram, frá Austfjörðum, gegn því,aðþessi 
starfi verði lagður niður. Ætti því háttv. 
deild að vera farin að sjá, að jeg hafði 
á rjettu að standa í þessu máli siðast, 
og mætti þess vegna veita málinu fljóta 
afgreiðslu.

Frsm. (Stefán Stefánsson): Mjer* 
kemur dálítið undarlega fyrir þessi 
krafa háttv. þm. Ak. (MK), að málið 
verði tekið til umr. nú þegar. Sje jeg 
ekki hvers vegna hv. þm. leggur svo 
mikla áherslu á þetta, því síst ætti hann 
að kvarta um tímaleysi, þar sem hann 
vill eindregið fella málið. En jeg hefi 
fulla ástæðu til að óska eftir að málið 
verði nú tekið út af dagskrá, því að jeg 
á enn eftir að afla mjer upplýsinga, 
sem snerta þetta mál.

Forseti tók málið af dagskrá.

Á 53. fundi í Nd., mánudaginn 30. 
apríl, var frv. aftur tekið til 3. u m r. 
(A. 333).

Magnús Kristjánsson: Jeg býst við, að 
þetta mál sje orðið nægilega rætt, og 
skal því vera fáorður um það, Jeg skal 
geta þess, að komið hafa fram mót- 
mæli frá hlutaðeigendum austanlands, 
og vona jeg að háttv. deild taki til ná- 
kvæmrar yfirvegunar, hvort þau eru 
ekki á rökum bygð. Jeg sje ekki ástæðu 
til að fara nákvæmar út i þetta, en leyfi 
mjer að koma fram með svohljóðandi 
tillögu, með leyfi hæstv. forseta:

„Með því að enn er eigi fullrannsak- 
að, hvort fært er að fækka yfirsíldar- 
matsmönnum hjer á landi, telur deild-
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in eigi rjett að samþykkja frv. þetta 
nú, og tekur fyrir næsta mál á dag- 
skrá.“

Frsm. (Stefán Stefánsson): J’egar jeg 
óskaði síðast, að mál þetta yrði tekið 
út af dagskrá, þá gat jeg þess, að jeg 
myndi skýra frá síðar, af hvaða ástæð- 
uin að jeg fór fram á þetta, en það var 
að miklu leyti vegna þess, að jeg hafði 
þá ekki talað um málið við þann mann, 
sem ætlast er til eftir frv. að við starf- 
inu taki fyrir Austurland, sem sje yfir- 
síldarmatsmanninn á Akureyri. pótti 
mjer betra að hafa hans umsögn um 
þetta atriði, þótt jeg hins vegar efaði 
ekki, að hann teldi þá breytingu mjög 
eðlilega, sem frv. leggur til að gert 
verði. En þetta hefir nú ekki getað orð- 
ið, af því að yfirsíldarmatsmaðurinn 
sigldi til útlanda með „Gullfossi“ siðast, 
og hefi jeg þvi ekki getað náð í hann, 
en við ritara Fiskifjelags Islands hefi 
jeg átt tal um þetta efni, og taldi hann 
ekki minsta vafa á, að hann mundi fús 
á að taka að sjer yfirmatsstarfið.

En svo vil jeg loks taka það fram, 
að þegar yfirsíldarmatsmaðurinn á 
Siglufirði var hjer á ferð fyrir skömmu, 
átti hann tal við sjútvn. Mintist hann 
þá á að fvrra hragði, að þetta yfirmats- 
starf á Austfjörðum væri með öllu 
óþarft. Er því ekki hægt að segja, að 
jeg sje einn um þetta álit.

Háttv. þm. Ak. (MK) hefir tekið að 
sjer að berjast gegn framgangi þessa 
máls, og fæ jjeg satt að segja ekki skil- 
ið ástæðuna til þess. pað virðist vera 
ofureinfalt mál, og ætti að vera öllum 
ljóst, hvílíkur óþarfi það er að greiða 
þessum yfirmatsmanni 6 krónur af rik- 
isfje á hverja tunnu, sem útflutt er af 
Austfjörðum. Mjer dylst það ekki, hver
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alvara fylgir máli um sparnaðinn hjá 
þessari háttv. deild, verði frv. felt.

Viðvíkjandi þessum mótmælum að 
austan, sem háttv. þm. Ak. (MK) legg- 
ur svo mikið upp úr, skal jeg geta þess, 
að þau eru aðeins frá bæjarfógetanum 
á Seyðisfirði, en sanna ekki neitt, að 
menn eystra álíti alment nauðsyn á 
þessu embætti. Annars munu háttv. 
þdm. kannast við það, að hversu óþörf 
embætti sem leggja á niður, þá verða 
altaf einhverjir til þess að þjóta upp 
til handa og fóta til þess að mótmæla 
því. Er hjer eitt ljóst dæmi af mörg- 
um slíkum.

pessi rökstudda dagskrá, sem nú er 
fram komin, er einungis áframhald af 
mótstöðu hv. þm. Ak. (MK) gegn frv. 
Hann ætlar eðlilega, að mönnum verði 
ljúfara að greiða atkvæði með dag- 
skránni heldur en beinlínis að fella frv. 
petta ætti öllum hv. deildarmönnum að 
vera auðskilið.

Magnús Kristjánsson: Mjer þykir leið- 
inlegt að fjölyrða um jafnlítilfjörlegt 
mál sem þetta er. En þar sem hv. frsm. 
(StSt) var að bera fram spurningu, sem 
jeg hefi svarað áður, og hann hefir ekki 
tekið eftir því, sem áður er komið fram 
í málinu, get jeg ekki talið eftir pijer 
að endurtaka það. Jeg gat þess við 2. 
umr., að það væri viðurkent af flest- 
um mönnum, nema ef til vill hv. 1. þm. 
Eyf. (StSt), að vöruvöndun og eftirlit 
með útflutningi afurða vorra sje stór- 
vægilegt framfaraatriði og nauðsyniegt 
til þess að þjóðarbúskapurinn fari sæmi- 
lega úr hendi. Jeg hygg, að þetta hljóti 
að vera næg ástæða til að fella þetta 
frv., frá sjónarmiði þeirra manna, sem 
hugsa eitthvað um þessa hluti. pví verð- 
ur ekki á móti mælt, að það er stórt

skref aftur á hak að fækka eftirlits- 
mönnum, sem nú eru of fáir. pað er 
ekki til neins að samþykkja lög um 
vöruvöndun, og hafa enga menn til að 
sjá um, að þeim lögum sje framfylgt.

Menn vitna í, að síldveiði hafi verið 
lítil fyrir Austurlandi á síðustu árum, en 
það er'lítilvæg ástæða, því að þetta get- 
ur breyst fyr en varir. Austfirðir geta 
aftur orðið mesta síldveiðasvæði lands- 
ins. pvi finst mjer þetta vera kákbreyt- 
ing, algerlega út í loftið.

pessi sami hv. þm. (StSt) þóttist hafa 
fengið ástæðu, sem beindi rothöggi að 
þeim, er væru á öðru máli en hann, þar 
sem hann sagði, að kostnaður rikis- 
sjóðs við síldarmat á Austfjörðum hefði 
verið 6 kr. á hverja tunnu undanfar- 
in ár. petta virðist mikil upphæð, en 
er í raun og veru ekki fullkomlega rjett. 
pessi reikningur er fyrir þau árin, sem 
dýrtíðaruppbótin var langhæst, og má 
því gera ráð fyrir, að þessi kostnaður 
fari stórum lækkandi. Auk þess get jeg 
ekki sjeð annað en að ferðakostnaður- 
inn hafi verið nokkum veginn óþarfur, 
og ætti stjórninni að vera innan hand- 
ar að sjá um, að shkir ferðakostnaðar- 
reikningar komi ekki fram eftirleiðis.

Aður en jeg lýk máli mínu, skal jeg^ 
geta þess, að hv. frsm. (StSt) lagði mik- 
ið upp úr því við 2. umr., að frv. væri 
flutt með ráði og samþykki hæstv. 
stjórnar. Jeg hygg, að hann hafi þar 
leyft sjer að fullyrða nokkuð mikið. 
Eftir þeim upplýsingum, sem jeg hefi 
fengið, hvgg jeg, að stjórnin muni ekki 
kannast við, að hún hafi hvatt hv. þm. 
til að flytja frv„ og mun hv.‘ þm. hafa 
notað þessa ástæðu eins freklega og 
framast var auðið, og helst um of. Jeg 
hygg, að ummæli hans verði tæplega 
rjettlætt, þó að hann hafi á hlaupum
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skPitið þvi að hæstv. atvrh. (KIJ), að 
hftnn mundi bera fram þetta frv.

Jeg sje svo ekki ástæðu ti4 að svara 
hv. frsm. (StSt) frekar. Mjer þykir 
sennilegt, að rök þau, sem hann kann 
að bera frajn eftir þetta, muni ekki 
yera mikils virði, og mun því varla til 
þess koma, að jeg þurfi að taka aftur 
til niáls.

Bjarni Jýjnsson: pað var í alla staði 
rjett, sem hv. þm. Ak. (MK) sagði, og 
skal jeg einungis bæta við fáeinum at- 
hugasemdum.

Sparnaðiyrinn yið afnám þessarar sýsl- 
unar htýtur að vega smátt í augum 
þeirra manna, er nýlega fylgdu frv., er 
hafði i för með sjer stofnun 4—5 nýrra 
embætta. Hygg jeg, að hv. frsm. (StSt) 
haji verið í þeim flokki, að minsta kosti 
greiddi hann þannig atkvæði um dag- 
skrá hy. 4 þm. R,eykv. (MJ) i því máli. 
J?vi skil jeg ekki, að honum geti vaxið 
svo í augum, þó að þessi roskni maður 
haldi atvinnu sinni í nokkur ár, nema 
hann yilji með þessu höggva nokkuð 
skarð i kostnaðinn við mentaskóla á 
Akureyri. Jeg geri því lítið úr sparnað- 
arástæðu hans.
* En þá er að athuga, að þó að hv. þm. 
(StSt) þyki grátlegt, að landið skuli sitja 
uppi með þetta hálaunaða embætti, sem 
hann telur óþarft með öllu, þá er til 
annað sjónarmið í þessu máh. pað er 
ekki talið prúðmannlegt af vinnuveit- 
endum að reka menn úr þjónustu sinni 
að ástæðulausu. Og þó að þetta starf 
sje lítjð nú og síldin hafi lagst frá Aust- 
urlandi, er engin ástæða til að ætla, að 
liún geti ekki lagst aftur þar að landi, 
neipa hv. frsm. (StSt) hafi ráðstafað 
göngu síldariunar á þann veg, að hún 
komi hvergi. við nema á Siglufirði.
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Jeg tel þetta frv. ástæðulaust frum- 
hlaup, sem ekki sje til annars en að 
eyða tíma þingsins. pað er verri eyðsla 
á fje landsins að tefja þá menn, sem 
hingað eru komnir til þess að ráðstafa 
hag landsins, heldur en þó að þessum 
eina manni væri greitt kaup.

pá skal jeg benda á eina hlið máis- 
ins í viðbót. Með því að vera altaf að 
rekast í að breyta sildarmatslögunum 
og fækka yfirmatsmönnum, er verið að 
veikja tiltrú erlendra síldarkaupmanna 
á íslenskri síld. Islensk sild þarfnast 
annars en að markaðshorfunum sje 
spilt. Jeg gæti trúað því, að Siglfirðing- 
ar og Eyfirðingar yrðu hv. flm. (StSt) 
ekkert þakklátir fyrir þetta frv„ þar 
sem það mun verða til þess, að erfið- 
ara verður að selja vörur þeirra en áð- 
ur. pvi að þess er að gæta, að þegar 
yfirsildarmatsmannssýslanin væri lögð 
niður, mundu vottorð frá undirmats- 
mönnum missa gildi sitt allmjög og 
spilla fyrir sölu á allri síld. pað ætti 
því að fara með þvíhk frv. eins og dóm- 
stólar fara venjulega með menn, er 
vekja óþarfa þrætu.

porsteinn Jónsson: pað, sem á síðari 
árum hefir stuðlað mest að því að auka 
markað fyrir íslenskar afurðir og halda 
þeim i verði, er eftirlit það, sem hjer 
er með öllum útfluttum vörum. petta 
frv. er sparnaðarmál frá sjónarmiði hv. 
frsm. (StSt), og má vera, að nokkur 
sparnaður sje að því i bih, en þegar til 
lengdar lætur, mun það verða til hins 
mesta tjón. Ef síldarútveginum í heil- 
uin landsfjórðungi er gerður óleikur, 
fer sparnaðurinn að vera tvisýnn. Hv. 
frsm. (StSt) tekur aðeins hlht til sið- 
asta árs, og af þvi að þá veiddist htil 
síld fyrir Austurlandi, dregur hann þá
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ályktun, að engar líkur sjeu til, að síld 
muni veiðast þar í framtíðinni. (StSt: 
petta er alrangt). En ef hv. þm. er ekki 
kunnugur síldveiðum á Austfjörðum, 
get jeg frætt hann á því, að þar var um 
eitt skeið meiri síldveiði heldur en þá 
var á Eyjafirði og Siglufirði. (PO: pað 
eru 20 ár síðan). pó að nú sje lítil veiði 
þar, en mikil á Siglufirði, mun síldin 
ekki hafa gert samning við Siglfirðinga 
um aldur og æfi. pað gæti farið svo, 
að á næsta ári veiddist mikil síld fyrir 
Austurlandi, því að þar eru oft fiskisæl 
mið, og þó að lítið veiðist uin eitt skeið, 
er það vitanlega ekki nema takmarkað 
timabil, sem þar er fiskilítið. Ef sild- 
argangá kæmi þar á næsta ári, er mik- 
ið vafamál, hvort nokkuð sparaðist. Yf- 
irmatsmaðurinn á Akureyri yrði þá að 
ferðast austur þangað, og gætu þau 
ferðalög orðið alldýr.

Jeg vil leggja aðaláherslu á það, að 
með þessu er útgerðarmönnum gerður 
hinn mesti bjarnargreiði. Ef nokkuð 
veiddist til muna fyrir Austurlandi, og 
að því mun vitanlega reka, hvort sem 
eitt, tvö eða þrjú ár líða þangað til, gæti 
svo farið, að verri markaður yrði fyr- 
ir síldina en ella. Hv. frsm (StSt) er 
þingmaður fyrir kjördæmi, sem mikið 
hefir að segja af þessari atvinnugrein, 
og ætti honum að skiljast öðrum frem- 
ur, hve mikið þetta getur kostað fyrir 
aðra.

Færi svo, að samþykt yrði að leggja 
þetta embætti niður og síldin legðist 
aftur í sumar að Austfjörðum, mundi 
strax á næsta þingi koma fram frv. um 
að stcfna þetta embætti á ný, og þá yrði 
það talið sjálfsagt. Hjer er því verið að 
gera leik að því að hringla með lög.

pá er eitt atriði í málinu, sem að vísu 
mun ekkert höfuðatriði, að maður sá,

sem hlut á að máli, er orðinn aldrað- 
ur. Menn vita, hvemig þingið fer venju- 
lega að, þegar menn, sem hafa verið 
starfsmenn ríkisins, þykjast misriettí 
beittir. peim eru þá veitt eftirlaun, seitt 
eru alt að því eins há og föstu launin. 
Svo mundi og verða hjer, og færi þá 
sparðnaðurinn að minka. Auk þess verð- 
ur að taka tillit til þess, að öflug mót- 
mæli gegn þessu frv. hafa komið úr 
Austfirðingafjórðurtgi, og þau muttdú 
ekki hafa komið, nema menn teldu þetta 
geta orðið til tjóns.

Jakob Möller: Jeg hefi ekki sannfærst 
af mótmælum þeim, sem komið háfa 
gegn frv. Jeg hefi, ásamt meiri hluta 
sjútvn., skrifað undir nál. og lagt tíl, áð 
frv. verði samþykt. Kemur það til af 
því, að nefndín hafði þær upplýsingar 
frá nákunnugum mönnUm, að sýslún 
þessi væri óþörf.

Hv. 1. þm. N.-M. (porstJ) sagði, að 
síldveiði hafi byrjað fyr á Austfjötð- 
um en annarsstaðar, og karth það áð 
vera rjett. En um síðustu 20 árin er 
mjer kunnugt, að þar hefir verið sára- 
lítil síldveiðí. Og að segja rrtá, að síld- 
veiði hafi lágst niður á Austfjörðúm, 
stafar af því, að veiðiaðferðimar 'hafá 
gerbreyst. Nú er veiðitíminn fyrir Norð- 
urlandi um hásumarið, en á þeim tíma 
veiðist lítið á Austfjörðum; þar er haust- 
ið besti veiðitíminn, en síldin þá veidd 
þar nær eingöngu í fyrirdráttamætur. 
Og þó að menn vonist til, að sildin 
muni aftur ganga áð Austfjörðum* er 
það fyrirsjáanlegt, að síldarútgerð 
muni aldrei geta borgað sig þar á haust- 
in, því að þá er markáðurinn örðitttt 
fullur af norðlenskri sumarsíld. Attttárs 
er mjer þetta ekkert kappsmál, ög get 
jeg vel fallist á að greiða atkvæði itteð
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dagskrá hv. þm Ak. (MK), þar sem 
nú eru komin fram ákveðin mótmæli 
gegn frv. frá bæjarfógetanum á Seyðis- 
firði fyrir hönd Austfirðinga. Gegn þeim 
mótmælum tel jeg tæplega rjett að 
samþykkja frv. nú.

Frsm. (Stefán Stefánsson): Aðal- 
ástæða hv. þm. Ak. (MK) til þess að 
berjast gegn frv. er sú, að hjer sje gerð 
tilraun til að spilla fyrir vöruvöndun 
þar fyrir austan. Jeg bið menn að gæta 
vel að því, að það eru alls ekki yfirmats- 
mennirnir eingöngu, sem gæta að, 
hvernig síldin er verkuð. pað er aðal- 
lega starf undirmatsmannanna. Jeg get 
fullvissað menn um, að undirmatsmenn 
þurfa ekki að vera færri, þeir geta engu 
að siður orðið fleiri eftir fyrirkomulagi 
því, sem farið er fram á í frv., ef þurfa 
þykir. Svo að þessi ástæða er harla 
ljettvæg.

Mjer finst það vaka fyrir háttv. þm. 
Dala. (BJ), að hjer sje verið að drepa 
einn góðan náunga á Austurlandi. Hann 
virðist vilja halda því fram, að ríkissjóð- 
ur eigi að halda áfram að greiða þess- 
um manni laun, hvort sem starf hans 
er nauðsynlegt eða ekki. Jeg þekki þenn- 
an mann ekki neitt, og kemur því ekki 
til hugar að ýfast við honum persónu- 
lega, en að ríkissjóður ali hann árum 
saman, ríkinu og almenningi með öllu 
að þarflausu, tel jeg fjarstæðu.

pá bar hv. þm. Ak. (MK) það á mig, 
að jeg hafi gefið rangar upplýsingar 
um það, að stjórnin væri frv. ekki mót- 
fallin, heldur mundi styðja það. Kvaðst 
hann ekki taka mark á því, þó jeg hefði 
minst á þetta á hlaupum við hæstv. 
atvrh. (KIJ). pegar jeg var að semja frv., 
kom hæstv. atvrh. (KIJ) til mín; skýrði 
jeg honum frá málavöxtum, og kvaðst
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hann ekki sjá neina ástæðu til að halda 
þessu emhætti og ljet í ljós fult sam- 
þykki sitt til frv. Frá þessu verð jeg 
að skýra, þar sem jeg hefi verið borinn 
sökum um, að jeg hafi ekki skýrt rjett 
frá, sem er rangt með öllu.

Hv. 1 þm. N.-M. (porstJ) og hv. þm. 
Ak. (MK) kváðu það aðeins síðustu ár- 
in, eða jafnvel aðeins síðastliðið ár, sem 
lítil síldveiði hafi verið fyrir Austfjörð- 
um, og þvi hafi tölur mínar verið vill- 
andi. petta er ekki rjett; jeg tók meðal- 
tal af 3 siðustu árum. Enda hygg jeg, 
að mörg ár sjeu siðan nokkuð aflaðist 
að marki af síld á Austfjörðum, því 
síðan handnótaveiðin lagðist niður, hef- 
ir aflinn verið mjög lítill og óverulegur.

Bjarni Jónsson: Háttv. frsm. (StSt) 
var óánægður með það, að jeg skyldi 
ekki telja það þingmál, þó að hann vildi 
ná kaupi af einum karli á Austfjörðum. 
petta hlýtur þó að vera tilgangur lians, 
þar sem hann vill hafa marga aðra 
matsmenn austur þar. Hv. frsm. (StSt) 
heldur því fram, að ríkinu sje ekki skylt 
að ala menn, sem hafa lítið starf, sem 
komast mætti af án. Jeg vil svara því 
til, að ríkissjóður á ekki að vera lang- 
skitnasti vinniiveitandinn í landinu, því 
að þáð er ekki venja manna að reka i 
brott hjú sín, þó að þeir hafi lítið að 
gera handa þeim í bili. En þennan mann 
vantar ekki verk, því að þarna veiðist 
nógu mikil síld til þess að spilla fyrir 
öllum sildarmarkaði vorum, ef ekki er 
nægilegt eftirlit með verkun hennar. 
Með þeim aðferðum, sem nú eru hafð- 
ar við síldveiði, getur enginn sagt fyrir, 
hve nær veiðin glæðist aftur fyrir Aust- 
urlandi. pað er lika meira og minna ýkt, 
sem sagt er um síldarleysið þar. (StSt: 
pað er eftir skýrslum hagstofunnar).
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Mig varðar ekkert um þær skýrslur. þvi 
það hefir sennilega ekki verið leitað í 
sjónum fyrir austan land. Háttv. þm. 
(StSt) verður þá að koma með ferða- 
áætlun fyrir síldina og láta samþykkja 
hana á þingi, fyrst hann telur óþarft að, 
hafa síldarmatsmann í fjórðungi, þar 
sem síldveiði er stunduð.

Að hv. þnr. (StSt) gangi annað til 
en sparnaður, sýnir afstaða hans til frv. 
um mentaskóla á Norðurlandi, sem hafa 
mundi i för með sjer stofnun 5 nýrra 
embætta. Jeg efast ekki um, að háttv. 
þm. mundi heldur ekki sjá eftir lauds- 
fje til þess að stofna háskóla á Akur- 
eyri. En jeg skil hvaðan þetta er runnið, 
pað má ekki heita svo, að yfirsíldarmats- 
maður sje á Austfjörðum. Hann verð- 
ur að vera undir yfirmatsmanninum á 
Akureyri. pað er keisaradæmið Norð- 
urland, með höfuðstað á Akureyri, sem 
hv. þm. (StSt) er að berjast fyrir. Ann- 
að getur ekki legið að baki þessu frv., 
og vil jeg því endurtaka, að þetta er 
á borð við óþarfa málsýfingu. Frv. er 
svo úr garði gert, að það er eiginlega of 
vel farið með það að drepa það með 
rökstuddri dagskrá.

Pjetur Ottesen: pað, sem fram er 
komið i þessu máli frá andstæðingum 
þess, er ekki annað en það, sem menn 
kannast svo vel við frá þinginu í fyrra. 
pað var sem sje mjög algengt á þing- 
inu -í fyrra, að þetta kvæði við, er gerð 
var einhver sparnaðartilraun, tilraun til 
að leggja niður eða sameina emhætti, 
að nú ætti að fara að drepa viðkomandi 
embættismann. Virðist svo sem jafnan 
sje gengið út frá því, að þessum mönn- 
um, sem um er að ræða, og fyrir eín- 
hver atvik hafa komist inn á ríkissjóð- 
inn, sje gersamlega ólifvænt og geti ekki

bjargast á annan hátt en að rikissjóð- 
urinn haldi áfram að ala önn fyrir þeim 
og hera þá á örmum sinum; sama við- 
kvæðið er, þó embættið eigi nú ekki að 
ieggjast niður fyr en það losnar, þá er 
það vitanlega talið mannsmorð að skipa 
ekki í það að nýju. Meðan þessi hugsun- 
arháttur er ríkjandi, er ekki von, að 
mikið verði ágengt að ljetta embætta- 
báknið. pað lítur svo út, með öðrum 
orðum, sem embættin sjeu til orðin fyr- 
ir manninn, en maðurinn ekki fyrir em- 
bættið.

Hvað snertir þetta frv., sem hjer um 
ræðir, þá er búið að léiða skýr rök að 
þvi, að þetta embætti sje með öllu 
óþarft. Veiðin hefir verið svo lítil þama 
austur frá nú um fjöldamörg ár, að 
ekki svarar kostnaði að hafa þama sjer- 
stakan yfirmatsmann, eins og best sjest 
á þvi, að síldarútflutningurinn síðastliðið 
sumar var ekki meiri en það, að kostn- 
aður af embættinu nam sem svarar full- 
um 6 kr. á hverja síldartunnu.

pví hefir verið haldið fram, að sú 
síld, sem þarna myndi veiðast og flutt 
yrði út, gæti spilt fyrir sildarmarkaðin- 
um, ef þetta embætti fjelli niður. Hef- 
ir þetta verið nægilega hrakið af háttv. 
f lm. þessa frv., 1. þm. Eyf. (StSt), er hann 
benti á, að yfirsíldarmatsmaðurinn á 
Siglufirði hefir umdæmi alt vestur á 
Strandir, og lætur hann undirmatsmenn 
annast matið þar upp á sina ábyrgð, eft- 
ir reglum, sem hann setur þeim. Hefir 
ekki borið á þvi, að síldín af Ströndum 
spilti fyrir markaðinum, og mundi það 
vart verða frekar, þótt umdæmi sildar- 
matsmannsins á Akureyri væri látið ná 
yfir Austfirði. Er það ekkert nema fyr- 
irslát‘ur, að þetta myndi skaða síldar- 
markaðinn. Myndi eins vel duga, hvað 
tryggingu snertir, að yfirsildarmats-
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maðurinn á Akureyri skipaði þarna und- 
irmatsmann þann tíma, sem veiðin 
væri, og yrði það verulegur munur á 
kostnaði. pað er því ekki um aðra 
ástæðu að ræða gegn þessu frv. en þessa 
gömlu, að ekki hjálpi að leggja niður 
þau embætti, sem einu sinni hafa verið 
stofnuð, þó óþörf sjeu, því það sje að 
svifta starfsmenn ríkisins atvinnu. Hef- 
ir sú orðið raunin á hingað til, að ekki 
er fyr minst á að draga eitthvað úr út- 
gjöldum ríkissjóðs en vissir menn í 
þinginu vaða uppi með ókvæðisorðum 
til þeirra, sem þetta vilja gera. Hafa nú 
2 háttv. þm., þeir hv. þm. Dala. (BJ) 
og hv. 1. þm. N.-M. (porstJ), sem best 
unnu að því að berjast gegn spamað- 
armálum á þinginu í fyrra, tekið að 
nýju höndum saman til þess að berjast 
gegn þessum sparnaði, og er það ekkert 
framar því, sem vænta mátti.

Jeg skal annars benda á það, að þessi 
mótmæli frá Seyðisfirði, sem lesin hafa 
verið hjer upp, munu aðeins byggjast á 
því, að þetta hefir slæm áhrif á efna- 
lega afkomu þessa starfsmanns, en ekki 
á hinu, að á þessu embætti, eða hvað 
nú á að kalla það, sje nokkur þörf. Nú 
um 20 ára skeið hefir sáralítil síld- 
veiði verið á Austfjörðum, og sýnist 
því, að síldin sje lögst þar frá. Hvort 
það stafar af ódugnaði Austfirðinga, eins 
og þm. Dala. (BJ) vildi gefa í skyn, að 
ekki veiðist þama, veit jeg ekki, en 
þetta er nú staðreyndin, að ekki hefir 
veiðst þarna neitt sem nemur um svona 
langt árabil.

Vona jeg svo, að þótt sú raunin hafi 
orðið á, því miður, að mjög hafi dregið 
úr sparnaðarhug þingsins frá því í 
fyrra, þá sjeu samt nægar eftirstöðvar 
hans til þess að hægt verði að leggja 
nú niður þetta bráðóþarfa embætti.
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porsteinn Jónsson: Hv. 1. þm. Reykv. 
(JakM) sagði áðan, að síld veiddist að- 
eins á haustin á Austfjörðum. pað má 
veia, að þá sje veiðin einna mest. En 
víst er um það, að einnig veiðist á 
sumrin, og það mikið stundum. Skal 
jeg til dæmis benda á það, að talsvert 
veiddist í lagnætur í fyrra um þann 
tíma. Háttv. flm. (StSt) kvað hjer ekki 
vera um neitt stórmál að ræða. Að vísu 
ekki, að þvi er snertir þennan eina 
mann og afkomu hans. En það gæti far- 
ið svo, að málið hefði talsverða þýð- 
ingu, ef mikið veiddist af síld á Aust- 
fjörðum, og enginn yfirsíldarmatsmað- 
ur væri þar til að meta liana. Annars 
fanst mjer háttv. þm. Dala. (BJ) fara 
inn á nokkuð óskylt mál þessu, er 
hann tók að tala um kennaraembættin 
á Akureyri. En úr því hann fór út i 
þetta mál, get jeg ekki látið vera að 
mótmæla því, sem hann fór rangt með. 
Hann var enn að tala um það, að ef 
frv. um mentaskóla á Akureyri hefði 
verið samþykt, þá þyrfti að bæta þar 
við 5 kennurum. petta er einkennilegt 
skraf hjá þm.,eftir að jeg hefi með rök- 
um þeim, sem hv. 3. þm. Reykv. (Jp) 
kom með, sýnt fram á, að ekki þyrfti 
að bæta við nema l1^ kennara. (Jp: 
petta er ekki rjett). (BJ: Jú, en það var 
bara ekki rjett reiknað hjá háttv. þm. 
(JP))-

pað er annars undarlegt, að þessir 
háttv. þm. skuli nú berjast svo ákaft 
fyrir breytingu á síldarmatslögunum. 
Man jeg þó ekki betur en að þeir 
greiddu þeim atkvæði á þinginu 1919, og 
veit jeg ekki til, að meira hafi þá veiðst 
á Austfjörðum af síld en nú.

Iláttv. þm. Borgf. (PO) sagði, að við 
háttv. þm. Dala. (BJ) berðumst gegn 
frv. þessu, bara af því, að við vildum



1041 Lagafrumvörp ekki útrædd. 1042
Skoðun á sild.

vera á móti öllum sparnaði. Kvað hann 
okkur hafa staðið saman að því máli 
í fyrra. En svo vill nú til, að sannleik- 
urinn er hið gagnstæða. Við stóðum ein- 
mitt gegn hver öðrum í þeim málum 
flestum, sem háttv. þm. Borgf. (PO) 
mun kalla spamaðarmál. Skal jeg til 
dæmis nefna bamafræðslumálið. Sama 
er að segja um sýslumannafækkun, sem 
jeg var með, en þm. Dala. (BJ) var á 
móti. Mætti nefna mörg fleiri slík mál, 
sem verið hafa á döfinni. petta er því 
ekki einasta lítið eitt rangt hjá háttv. 
þm. Borgf. (PO), heldur að öllu leyti 
rangt.

Jeg sje svo ekki ástæðu til að fjöl- 
yrða meira um þetta. Ef þingið breytir 
nú lögum þessum, má búast við að þeim 
yrði breytt aftur í sama horfið á næsta 
þingi.

Jón Baldvinsson: Jeg tók það fram 
við fyrri umr. þessa máls, að jeg hti 
svo á, að mjer sýndist ekki svo sterk rök 
færð fyrir þessu máli, að jeg treystist 
til að greiða því atkv. pví hefir verið 
haldið fram, að hæstv. atvrh. (KIJ) 
mælti fast fram með þessu frv. En nú 
hefi jeg nýskeð komist á snoðir um, að 
þetta muni ekki vera rjett hermt eftir 
hæstv. ráðherra. Jeg hefi átt tal við hann 
sjálfan um þetta, og kannaðist hann 
ekki við að hafa haft svo sterk orð um 
þetta sem hv. flm. (StSt) heldur fram. 
Hjer við bætist svo, að ekki er búið að 
gera neina nánari skipun um störf síld- 
armatsmannanna, þótt frv. verði sam- 
þykt svona. Hefir háttv. flm. (StSt) 
kannast við, að hann hafi ekki enn átt 
tal við sildarmatsmanninn á Akureyri 
um þetta. Er því ekki víst, að hann vildi 
bæta þessu á sig nema fyrir aukaborg-

Alþt. 1923, C. (35. löggjafarþing).

un. Er ómögulegt að fullyrða, að ekki 
kunni að koma upp mótstaða hjá hon- 
um. (StSt: Jú, það er enginn efi á því, 
að hann verður þessu samþykkur), Finst 
mjer rjettast að vísa þessu máli til 
stjórnarinnar, og getur hún þá borið 
málið fram á næsta þingi, ef henni líst 
það ráðlegt. Getur hún þá hafa ráðfært 
sig um þetta við yfirmatsmennina og í 
samráði við þá gert nákvæma skipun 
þessara mála.

Hv. þm. Borgf. (PO) sagði, að þetta 
embætti væri með öllu óþarft. pað þótti 
þó annað fyrir nokkrum árum, er það 
var stofnað. Ber það og vitni um, að 
eitthvað sje þarna að gera, að háttv. 
flm. talar nú um að bæta starfi á aðra 
menn. Myndu þeir tæplega gera þetta, 
ef það væri með öllu óþarft. Er og 
ómögulegt að segja, hve miklu kaupi 
þarf þá að auka við síldarmatsmann- 
inn á Akureyri, ef þetta nær fram að 
ganga. (StSt: pað þarf ekki að bæta við 
hann einum eyri). Hv. þm. (StSt) get- 
ur ekkert um þetta fullyrt fyr en talað 
hefir verið við þennan mann.

Bjarni Jónsson: Háttv. þm. Borgf. 
(PO) fjekk sparnaðarflog rjett áðan, og 
munu það vera eftirstöðvar af þessum 
sjúkdómi hans í fyrra. Var ekki að 
kynja, þótt hann ljeti stórt um sparn- 
áðarviðleitni sína þá. Eins og menn ef 
til vill muna, var þá aðeins um eina 
sparnaðartilraun að ræða. pað var, þeg- 
ar átti að losa mig við kennarastarf 
mitt. Jeg hefði ekki átt neinn rjett til 
skaðabóta, og hefði þetta þvi orðið 
sparnaður. Nú hefir þessi bjargvættur 
ríkissjóðsins og nokkrir aðrir hv. þm. 
þá fyrirætlun með höndum, að svifta 
þennan gamla síldarmatsmann starfi
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sínu. Er líklegt, að niðurstaða þeirra 
bjargráða verði sú, að meira fje þurfi 
til að greiða í aukaþóknun og ferða- 
kostnað síldarmatsmannsins á Akureyri 
heldur en sem nemur launum þessa 
gamla manns. Munu þessir hv. þm. og 
einkum gera þetta i því skyni að geta 
svo í sumar sagt kjósendum sínum, að 
þarna hafi þeir fækkað embættum. 
Hins þurfa þeir ekki að geta, að kostn- 
aðurinn hafi aukist uin leið.

pað er annars hálfundarlegt, að ætl- 
ast til þess, að sami maður hafi eftir- 
lit með síldarmati alt frá Horni og 
austur að Gerpi. Ætti hverjum heilvita 
manni, sem nokkuð þekkir til þess 
starfs, að vera það ljóst, að þetta yrði 
aðeins til að ónýta matið. Væri þá held- 
ur rjettara að afnema það með öllu.

pað er skaði, úr því þessir hv. þm. 
vildu nú endilega vinna sjer eitthvað 
til ágætis, að þeir skyldu taka svo öfuga 
stefnu. peim hefði verið sæmra að 
koma fram með frv. um að auka og 
bæta eftirlitið með síldarmatinu, því það 
mun engum blöðum um það að fletta, 
að það hefir til þessa verið í skammar- 
legu ólagi.

Pjetur Ottesen: Háttv. 1. þm. N.-M. 
(porstJ) kvað það með öllu rangt sagt 
hjá mjer, að hann og hv. þm. Dala. 
(BJ) hefðu verið samherjar í fyrra í 
baráttunni gegn sparnaðartillögum um 
sameining og niðurlagning embætta. Er 
háttv. þm. búinn að gleyma frv. um 
sameining á störfum hæstarjettardóm- 
enda og lagakenslunnar við háskólann, 
og frumvörpunum um niðurlagning 3 
embætta við háskólann? Ekki man jeg 
betur en að hinir hv. þm. (porstJ og 
BJ) berðust samhliða gegn þeim mál- 
um, og þeir munu hafa staðið saman
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um að koma fleiri sparnaðartillögum 
fyrir kattarnef, þó jeg muni ekki að 
nafngreina þær nú í svipinn. Mun hv. 
1. þm. N.-M. (porstJ) hafa tekið munn- 
inn heldur fullan, er hann kvað um- 
mæli mín með öllu röng. (BJ: En þama 
var ekki um sparnað að ræða). Að 
nokkru leyti kom sparnáðurinn strax, en 
að sumu leyti með tíð og tíma; það var 
lagður grundvöllur til sparnaðar, en 
ef aldrei á að byrja að spara, þá spar- 
ast heldur aldrei neitt. Er nú auðsætt, að 
búið er með hraðvaxandi útgjöldum að 
binda þjóðinni þyngri bagga en gjald- 
þol hennar fær undir risið. petta er að 
verða æ skýrara og skýrara. pær 8 
nnljónir, sem þjóðin verður árlega að 
greiða í sköttum og tollum til ríkis- 
sjóðs, gera lítið betur en hrökkva til 
að halda uppi emhættabákninu og stand- 
ast árlegar greiðslur af skuldum ríkis- 
sjóðs. Vegabætur og aðrar verklegar 
framkvæmdir, svo og nauðsynleg fjár- 
framlög til eflingar atvinnuveguin og 
fiamleiðslunni, verður að me?tu að 
sitja á hakanum ár eftir ár, sökum þess, 
að þjóðin hefir bundið sjer alt of þunga 
bagga með þessu yfirgripsmikla em- 
bættabákni, sem auk þess er að draga 
liana niður í botnlaust skuldafen.

Að því rekur, að eigi verður lengur 
hjá því komist, að það verður að fara 
að spara, og það sem um mnnar, ög þá 
er betra að hafa tekið ráð sitt í tíma, 
svo' ekki leiði til þess að grípa þurfi til 
örþrifaráða, og því betur, sem löggjaf- 
arvaldið þekkir fyr sinn vitjunartíma 
og sjer og skilur nauðsynina á því, að 
spara fje ríkissjóðsins. (BJ: Háttv. þm. 
er tekinn að tala eins og Reykvískur 
bolsevikki). Nei, mjer er enginn bolse- 
vismi i hug, það fer fjarri þvi. (BJ: 
pvi er þá hv. þm. að hóta með bolse-
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visma). Jeg er alls ekki að hóta neinu, 
en það má hv. þm. Dala. (BJ) vita, að 
með engu móti er betur hægt að greiða 
götu bolsevismans, þessarar háskalegu 
niðurrifs- og byltingastefnu, en að fara 
svo óvarlega með.fje ríkissjóðs, leggja 
svo þunga skatta á þjóðina. að hún van- 
megnist að rísa undir þeim og verði 
efnalega ósjálfstæð.

pá hefir því verið haldið fram, að 
ekki mundi sparast neitt við það áð 
leggja niður þetta embætti. Bar háttv. 
þm. Dala. (BJ) því við, að ferðakostn- 
aður yfirsíldarmatsmannsins á Akur- 
eyri austur á land myndi jeta upp sparn- 
aðinn og meira en það. En það er engin 
ástæða til að ætla að þeirra ferða þyrfti 
með. Undirmatsmaður sá, sem þarna 
væri settur, mundi að sjálfsögðu geta 
int þetta starf af hendi svo vel og tryggi- 
lega, eftir þeim reglum, sem yfirmats- 
maðurinn hefir sett honum að fara 
eftir. Er þessu svo háttað á síldar- 
stöðvunum norður á Ströndum. (BJ: 
Hefir ekki yfirmatsmaðurinn yfirum- 
sjón með sildarmatinu á Ströndum?). 
Jú, en hann lætur undirmatsmennina 
þar meta síldina í sínu umboði. (BJ: 
pá eru undirmatsmennirnir í rauninni 
yfirmatsmenn). Jeg vildi leyfa mjer að 
beina þeirri fyrirspum til hæstv. for- 
seta, hvort það er jeg eða háttv. þm. 
Dala. (BJ), sem á að hafa orðið. Ann- 
ars vona jeg, að þetta málsjenúorðiðsvo 
skýrt fyrir hv. þdm., að þeir eigi orðið 
hægt með að fara að greiða atkvæði 
um það, og vænti jeg, að úrslitin verði 
þau, að það nái fram að ganga.

Hæstv. atvrh. (K.1J), sem hjer er ekki 
viðstaddur nú, hefir töluvert verið dreg- 
inn inn í umræðurnar, óg það er engu 
líkara en að það sje'í því skyni gert að 
gera hann dálitið tortryggilegan, Háttv.

1. þm. Eyf. (StSt) heldur því fram, að 
hann hafi við hann tjáð sig frv. alveg 
fylgjandi og að það værí sjálfsagt að 
samþykkja það, en þm. Ak. (MK), og að 
jeg held 2. þm Reykv. (JB) líka, segja, 
að ráðherrann hafi haldið fram því 
gagnstæða við sig. pað er dálitið skringi- 
legt að heyra þessa hv. þm., sem állir 
eru stuðningsmenn hans og stjórnar- 
innar, vera á þennan hátt að to-gast á 
um ráðherrann, og ætti jeg ekki, sem 
er í andstöðu við stjórnina, og skal ekki 
heldur gera það, að spilla þeirri ánægju, 
sem þeir hafa af þessari togstreitu.

porsteinn Jónsson: Jeg þarf fáu að 
svara að þessu sinni, og get því verið 
stuttorður.

Hv. þm. Borgf. (PO) tókst ekki, sem 
vonlegt var, að hrekja það, að jeg og 
hv. þm. Dala (BJ) hefðum einmitt oft- 
ast staðið á öndverðum meiði í þeim 
svonéfndu sparnaðarmálum. Að vísu 
stóðum við saman í því að taka ekki 
embætti af .manni, með þeim eina 
árangri að spara starf hans en ekki 
launin. En þar með mun líka samleið 
ckkar í þeim málum hafa verið á enda 
talin. — Mig myndi annars ekki furða 
á því, þótt hv. þm. Borgf. (PO) væri á 
móti svo að segja hverju máli, sem til 
menta horfir. En á hinu furðar mig, að 
hann skuli berjast svona á móti atvinnu- 
máli, sem þetta er. Er tæpast hægt að 
segja, að hjer sje um sparnaðarmál að 
ræða, heldur yfirgang við nokkra at- 
vinnurekendur í landinu.

Pjetur Ottesen: pað eru bara örfá 
orð, út af því, sem hv. 1. þm. N.-M. 
(porstJ) sagði, vitanlega alveg órök- 
stutt, að hjer væri verið að ráðast á 
framleiðsluna, eða eina grein sjávarút-

................... „ I
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vegsins á Austurlandi. petta mótmælir 
sjer nú raunar sjálft, því að matið á 
síldinni á að halda áfram eftir sem áð- 
um á jafntryggilegan hátt og á sjer 
stað annarsstaðar, og er því, hvað þetta 
snertir, alls engu spilt.

Bjarni Jónsson: Mjer dettur í hug, 
að ef þessi háttv. þingdeild samþykk- 
ir þennan sparnað, hvort ekki mætti 
nota það fje, sem inn kemur, til þess 
að skipa matsnefnd, er athugi þann 
sparnað, sem hv. þm. Borgf. (PO) kem- 
ur til leiðar með sporðaköstum sínum 
hjer í deildinni.

ATKVGR.
Rökstudda dagskráin frá þm. Ak. 

(MK) feld með 16 : 12 atkv., áð við- 
höfðu nafnakalli, og sögðu

já: JakM, JB, MK, SvÓ, porlJ, porstJ, 
BJ, BH, EE, GunnS, IngB, BSv.

nei: JAJ, JS, Jp, LH, MG, MJ, MP, 
ÓP, PO, Pp, SSt, StSt, porlG, 
pórJ, Ep, HK.

Frv. samþ. með 16 : 10 atkv og afgr. 
til Ed.

Á 51. fundi í Ed., s. d., var frv. út- 
býtt eins og það var samþ. við 3. umr. 
í Nd. (A. 333).

Á 52. fundi í Ed., þriðjudaginn 1. 
maí, var frv. tekið til 1. umr.

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

Enginn tók til máls.

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

og til sjávarútvegsnefndar með 13 shlj. 
atkv.

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

ekki útrætt.

26. Sykurtollur.

Á 23. fundi í Nd., mánudaginn 19. 
mars, var útbýtt:

Frumvarpi til laga um breyting á lög- 
um nr. 41, 27. júní 1921 [Tollög] (þm- 
frv., A. 176).

Á 26., 29., 31., 33., 35. og 50. fundi í 
Nd., dagana 22., 26., 28. mars, 4., 6. og 
25. apríl, var frv. tekið til 1. u m r.

Forseti tók málið af dagskrá.

Á 52. fundi í Nd., laugardaginn 28. 
apríl, var frv. enn tekið til 1. umr.

Fim. (Jón Baldvinsson): Frv. þetta 
er búið að liggja lengi hjá hv. deild. 
Er nú komið á annan mánuð síðan það 
kom fram, og hefir það verið sex sinn- 
um á dagskrá. Jeg skal ekki hafa langa 
ræðu um það, svo að það geti komist 
áfram án frekari tafar.

Jeg vil aðeins benda á það, að eins 
og ástatt er nú hjer á landi kemur syk- 
urtollurinn mjög hart niður á nokkr- 
um hluta þjóðarinnar, og það þeim 
hlutanum, sem sísl skyldi, þeim fátæk- 
ustu, nefnilega þurrabúðarmönnum x
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kaupstöðum og kauptúnum, sem altaf 
eru neyddir til að kaupa mikinn sykur.

j?að mun láta nærri, að þessi skattur 
sje um 30 kr. á heimili, og sumstaðar 
miklu hærri. Hve hart þetta kemur 
niður á fátækari hluta fólksins, sjest 
af því, að þingið ætlast ekki til, að verka- 
menn greiði nema % af þessari upp- 
hæð í beinan skatt. Jeg þykist vita, að 
margir hv. þm. kveinki sjer við að fara 
að breyta þessu nú, enda þótt þeir álitu 
rjéttmætt að gera það, sökum þess, að 
þetta er tekjustofn fyrir ríkissjóðinn.
J>að er að vísu rjett, að það er nokkur 
tekjustofn, en þó ekki svo hár, að ekki 
sje hægt að fytla það skarð í þessum 
miljónafjárlögum. Sykurinnflutningur 
hefir verið á árunum 1918—21, að báð- 
um meðtöldum, um 9700 smálestir. Var 
flutt inn nokkuð misjafnt eftir árum, 
en gera má ráð fyrir, að meðaltalið af 
þessu, eða 2400 smálestir, megi leggja 
til grundvallar, sem ársinnflutning á 
svkri. Mundi því sykurtoílur nema um 
350000 krónum áriega. Sumir munu nú 
sjálfsagt tetja, að ríkissjóður þoli ekki, 
áð þessum skatti sje ljett af, en i þvi 
sainbandi vil jeg minna á það, að kom- 
ið hefir til orða að afnema útflutnings- 
gjald, sem er þó miklu meiri tekjustofn, 
og kenor auk þess ekki nærri eins illa 
niður og sykurtollurinn.

Jeg vænti þess, að hv. deild leyfi þessu 
máli að fara til nefndar. Er nú orðið 
áliðið þingtimans, og þarf því að hraða 
málum, sem nú eru við 1. umr., ef þau 
eiga að komast í gegn. En þó svo fari, 
að frv. verði felt nú, þá kemur það aft- 
ur og aftur, þar til það kemst í gegn.

Jeg geri ekki ráð fyrir,að menn fari að 
telja sykurtollinn verndunartoll meðan 
ekki er sykurrófnarækt í landinu. En til

þess að útvega ríkinu tekjur eru marg- 
ar leiðir betri en þessi og rjettlátari.

Jeg ætla ekki að fjölyrða meira um 
þetta að sinni. Heyri jeg, að hæstv. atv- 
rh. (KIJ) hefir kvatt sjer hljóðs, og 
vona jeg, að hann veiti málinu góðar 
undirtektir. Geri jeg að tillögu minni, 
að málinu verði, að umr. lokinni, visað 
til 2. umr. og til fjhn.

Atvinnumálaráðherra (KIJ); Jeg áiít
óþarfa að hafa langar umræður um 
þetta mál, þvi fyrirsjáanlegt er, að það 
nær ekki fram að ganga á þessu þingi.

pað er rjett, að sykurtollurinn kemur 
hart niður á fátæku fólki, einkum við 
sjávarsíðuna. En þar sem hv. flm. (JB) 
sagði, að telja mætti þetta dálítinn 
tekjustofn, og mætti þvi sennilega bú- 
ast við mótmælum frá stjórninni gegn 
því, að tollurinn yrði afnuminn, þá upp- 
lýsti hann sjálfur, að þessi dáhtli tekju- 
stofn gæfi ríkissjóði 350 þús. kr. tekj- 
ur á ári hverju. Jeg ætla, að þetta muni 
fulllágt reiknað, og að tollurinn sje 
nær % miljón en 350 þús. Jeg get þó 
ekki fullyrt þetta, því að jeg hefi ekki 
athugað það sjerstaklega. J?að hefir farið 
fyrir mjer, eins og sennilega sumum hv. 
þm., að jeg hafði gleymt þessu frv.,
þangað til það var tekið á dagskrá.

Ef það er rjett, sem stendur í grein- 
argerð fyrir frv., að hingað til hafi ekki 
þótt fært að afnema þennan toll, sje 
jeg ekki, að nú sjeu betri ástæður til 
þess, nema síður sje. Að minsta kosti 
þyrfti þá að útvega nýja tekjustofna, 
annars yrði verulegur tekjuhalli á næsta 
ári. Ef mönum er það alvara að ljetta 
þessum tolli af, og að visu væri full 
ástæða til að íhuga það mál, þyrftu að 
koma fram ákveðnar tillögur um, hvar
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ætti að taka þessa upphæð. Jeg tel sjálf- 
sagt, að málið verði athugað í nefnd, 
en það ætti að bíða betri undirbúnings, 
og er ekki ósennilegt, að hv. flm. (JB) 
gæti í samráði við stjórnina, þó að það 
yrði ekki strax á næsta þingi, komið 
með tillögu um afnám tollsins í sam- 
bandi við önnur frv. um nýja tekju- 
stofna. En eins og nú er þröngt um fjár- 
hag landsins má þessi tollur ekki hverfa, 
og teldi jeg rjettast, að frv. færi ekki 
lengra en til nefndarinnar.

Flm. (Jón Baldvinsson): Jeg veit ekki, 
a hverju hæstv. atvrh. (KIJ) byggir þá 
ætlun sína, að þetta frv. muni ekki ná 
að ganga frarn. (Atvrh. KIJ: Mjer fanst 
það liggja í orðum hv. flm., að hann ætl- 
aði þetta sjálfur). Fyrir þinginu liggja 
mörg stórmál, sem eru ekki komin 
lengra, svo sem frv. um nýjan banka, 
en flutningsmenn ætlast til, að afgreidd 
verði á þessu þingi. En þetta mál er of- 
ureinfalt, og ætti meðferð þess ekki að 
þurfa að standa lengi.

Hæstv. atvrh. (KIJ) vefengdi, að jeg 
hefði farið rjett með tollhæðina. En taki 
menn skýrslur Hagtiðindanna frá ár- 
unum 1918—1921, eins og jeg gat um, 
kemur í Ijós, að meðalinnflutningur 
þessi 4 ár hefir verið 2400 smálestir, 
og skilst mjer, að tollurinn af þeim fari 
ekki fram úr 350 þús. kr. Hæstv. atvrh. 
(KIJ) sagði, að þá þyrfti að benda á 
nýja tekjustofna; pað má hæglega gera, 
og ef málið kemst lengra, gæti jeg bent 
á ýmsar leiðir. Hæstv. ráðh. (KIJ) taldi 
rjettara að bíða betri tíma. Sumir hv. 
þm. eru þó bjartsýnir á hag rikissjóðs, 
og það er jeg líka, en jeg skil vel, að 
sá ráðherra, sem fer með sjóð ríkisins, 
sje íheldinn. pað fer svo fyrir honum, 
eins og mörgum öðrum gjaldkerum,

enda er það mælt, að sá sje ekki góð- 
ur búmaður, sem kann ekki að berja 
sjer. Jeg tel fjárhaginn ekki svo þröng- 
an, að ekki sje óhætt að sleppa þessum 
tekjum, en hins vegar eru þetta hlunn- 
indi til handa þeim mönnum, sem harð- 
ast hafa orðið úti vegna atvinnuleysis, 
dýrtíðar og gengishruns, en það eru 
verkamenn í sjávarþorpum. En Al- 
þingi hefir látið hag þeirra lítið til sín 
taka.

Magnús Kristjánsson: Jeg býst við, 
að öllum geti komið saman um að 
leyfa þessu máli að ganga til 2, umr. 
og nefndar, hvernig sem. afdrif þess 
verða síðar. Mjer þykir óviðfeldið að 
taka einstaka liði út úr og breyta toll- 
lögum og vörutollslögum árlega með 
lítilfjörlegum kákbreytingum. pví er 
svo varið, að tollmál vor eru i mesta 
vandræðaástandi. Fyrir því er fengin 
full reynsla, að vörutollslögin eru svo 
úr garði gerð, að ógerningur er að fram- 
kvæma þau, og auk þess valda þau 
miklu misrjetti á ýmsan hátt. Jeg hygg, 
að ekki geti liðið á löngu áður en taka 
verði alla tolllöggjöfina í einu lagi til' 
gagngerðrar breytingar, og væri æski- 
legt, ef stjórnin gæti undirbúið það mál 
fyrir næsta þing. Frá upphafi hefi jeg 
verið á þeirri skoðun, að rjettasta leið- 
in væri að leggja verðtoll á allar vörur, 
sem flyljast til landsins, og því tel jeg 
best að vera sem mest laus við allar 
smávægilegar breytingar á þessu kerfi, 
hverjar sem eru. petta ástand getur ekki 
haldist til iengdar, og er þvi allra hluta 
vegna haganlegast að taka upp þá reglu 
að tolla eftir verðmæti varanna, er jeg 
tel handhægara í alla staði.

pað er ekki eins mikilsvert atriði, eins 
og sumir halda fram, hvort sykurtoll-
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urinn er látinn haldast óhaggaður ári 
lengur eða skemur, því að þessi tollur, 
sem talinn er svo óbærilegur, nemur þó 
ekki nema 3—4 kr. á hvert mannsbam 
í.landinu. pað er fjarri mjer að halda 
því fram, að rjett sje að tolla þessa vöru, 
en ekki má gera of mikið úr þessari kvöð 
og mála of svart fyrir þeim, sem hafa 
ekki gert sjer fulla grein fyrir, hvað um 
er að ræða. Jeg vænti þess, að hæstv. 
stjórn taki til íhugunar, hvort ekki sje 
ástæða til að undirbúa gagngerða breyt- 
ingu á þessu fyrirkomulagi á milli þinga, 
og hvort leið sú, sem jeg hefi bent á, 
mundi ekki geta talist heppileg.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 14 : 10 

atkv., og til fjárhagsnefndar með 14 : 
2 atkv.

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

e k k i ú t r æ 11.

27. Vínfangatollur.

Á 36. fundi í Nd., laugardaginn 7. 
apríl, var útbýtt:

Frumvarpi til laga um breyting á lög- 
um nr. 41, 27. júní 1921 [Tollög] (þm- 
frv., A. 293).

Á 38. fundi í Nd., þriðjudaginn 10. 
apríl, var frv. tekið til 1. umr.

Frv. of seint fram komið. — Deild- 
in leyfði með 17 : 1 atkv., að það mætti 
taka til meðferðar.

Frsm. (Ingólfur Bjarnarson): þetta 
frv., á þskj. 239, er borið fram af fjvn. í 
þeim tilgangi að afla ríkissjóði nýrra 
tekna. Nefndin þóttist sjá, að ekki mundi 
takast að afgreiða fjárlögin tekjuhalla- 
laus, nema með því móti að takmarka 
mjög, eða fella að mestu niður,fjárfram- 
lög til ýmra verklegra framkvæmda.. 
pótti nefndinni sú leið afaróaðgengileg, 
vegna undanfarinnar kyrstöðu á þess- 
um sviðum, en við allskamt á veg komn- 
ir í þeim efnum, og þörfin aðkallandi, 
sjerstaklega að því, er snertir umbætur á 
vegum, brúm, símalagningar, lendinga- 
bætur o. fl. o. fl. Til þess að mega áætla 
eitthvað ríflegri fjárframlög til þessara. 
hluta í fjárlögum þeim, sem nú eru í 
smiðum, tók nefndin það ráð að bera 
fram þetta frv. um hækkun á tolli á vín- 
um og öðru áfengi, um 1 kr. á hvern 
lítra. Samkvæmt upplýsingum þeim, er 
nefndin hefir aflað sjer, má búast við 
um 180 þús kr. tekjuauka á ári af þess- 
ari tollhækkun.

Á síðastliðnu ári var salan sem hjer 
segir: Af spíritus ca. 40 þús. I, af eognak 
ca. 4600 heilflöskur. Af svo nefndum 
spánarvínum 67% þús. fl. á s. 1. hálfu 
ári. pað eru engar líkur til, að þessi 
tollhækkun hafi nokkur áhrif á sölu vín- 
anna; ekki síst af þeirri ástæðu, að vissa 
er fyrir, að verð spanskra vína mun 
lækka á næstunni talsvert í áfengis- 
versluninni, sennilega fyllilega jafnmik- 
ið og þessari tollhækkun nemur, vegna 
hagkvæmari innkaupa á vínunum frá 
útlöndum. parf jeg ekki að eyða orð- 
um að jafnljósu máli sem þessu, en 
vcna, að frv. þessu verði vel tekið og 
nái samþykki hæstv. deildar.

Forsætisráðherra (SE): Jeg ætla ekki 
að lengja umræður um þetta mál, en

r.......... ■................................................. .......f
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vil benda á, að það má ná alveg sama 
árangri með því að hækka verðið á vín- 
unum sem þessu nemur, og þyrfti því 
ekki þess vegna áð legg ja þessa tolihækk- 
un á þau.

Jeg mun ekki tala meira um þetta 
mál í háttv. deild, en óska að eiga tal 
um það við nefndina.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 16 : 2 atkv.

Á 40. fundi i Nd., fimtudaginn 12. 
april, var frv. tekið til 2. u m r. (A. 
293).

Forseti tók máMð af dagskrá.

það er fram komið, og ætla jeg mjer 
engu að bæta við það nú við 1. umr., 
en óska einungis, að það fái að ganga 
til 2. umr. og til sjávarútvegsnefndar.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 18 : 1 atkv. 

og til sjávarútvegsnefndar með 17 : 1 
atkv.

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

ekki útrætt.

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

ekki útrætt

28- Atvinna við sigfmgar-

Á 22. fundi í Nd., laugardaginn 17. 
mars, var útbýtt:

Frumvarpi til laga um breyting á lög- 
um uin atvinnu við siglingar, frá 19. 
júní 1922 (þmfrv., A. 150).

Á 24. fundi í Nd„ þriðjudaginn 20. 
mars, var frv. tekið til 1. umr.

Flm. (Jón þorláksfton): Greinargerð 
þessa frv. ber með sjer, hvers vegna

29. Einkasafa á áfengi-

Á 22. fundi i Nd., laugardaginn 17. 
mars, var úthýtt:

Frumvarpi til laga um breyting á lög- 
um nr. 62, 27. júní 1921, um einkasölu 
á áfengi (þmfrv., A. 149).

Á 24. og 27. fundi í Nd., dagana 20. 
og 23. mars, var frv. tekið til 1. u m r.

Forseti tók málið af dagskrá.

Á 28. fundi í Nd., laugardaginn 24. j 
mars, var frv. enn tekið til 1. u m r.

Flm. (Sveinn Ólafsson): það er til- j 
ætlun okkar'flutningsmanna þessa frv. j 
að reyna til að draga úr kostnaði við [ 
starfrækslu einkasölu landssjóðs á þeim 
vörutegundum, er undir hana heyra. >

Eins og háttv. þm. muna, lagði stjórn- 
in fyrir þingið 1921 frv. um einkasölu

í
i
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á tóbaki og áfengi, og mun tilætlunin 
þá hafa verið sú, að þessar tvær tegund- 
ir einkasöluvamings yrðu framvegis 
hafðar saman. En þetta fór á annan 
veg. Fyrir einkennilegt öfugstreymi í 
þinginu voru þessar vörutegundir að- 
skildar, tóbakssalan lögð undir lands- 
verslun, en áfengisverslunin sameinuð 
lyfsölunni, og komst undir eftirlitsmann 
lyf jabúða, er þá var skipaður. Mun þetta 
hafa orðið fyrir vangá og bygst á því, 
að ráðgerð var lyfjaverslun af ríkinu, 
sem lítið hefir orðið úr. Hins vegar er 
áfengissalan og eftirlit lyfjabúða svo 
ólík störf, að miklu eðlilegra virðist að 
leggja áfengissöluna undir landsversl- 
un.

Sú reynsla, sem fengist hefir síðan 
þessi skipun var á gerð um lyfjabúðir 
og áfengissölu, bendir ekki til þess, að 
nein ástæða sje til að hafa vínsöluna 
aðgreinda frá hinum öðrum einkasölu- 
greinum landsins, er undir landsversl- 
un liggja. Landsverslunin hefir nú á síð- 
ustu tímum verið látin draga saman 
seglin, hún er nú alveg hætt við mat- 
vöruverslun og hefir einungis einka- 
söluvörurnar, tóbak og steinolíu. Virð- 
ist svo sem þar hafi nú rýmst svo til, 
að vel mætti koma vínversluninni þar 
fyrir. Bæði eru starfskraftar þar góð- 
ir og sjálfsagt nokkur húsrýmindi.

pað segir sig sjálft, að það, að hafa 
verslun landsins í tveimur stöðum, hefir 
mikinn beinan kostnaðarauka í för með 
sjer. Fyrst og fremst eru yfirmennirn- 
ir tveir og alt, sem til þarf að leggja, 
tvöfalt. Jeg ætla ekki að fara hjer inn 
á að sundurliða kostnaðinn við verslan- 
irnar til þess að sýna fram á kostnað- 
araukann við að hafa þær tvær, því 
slíkt er ekki hægt að gera í fljótu bragði,

Alþt. 1923, C. (35. löggjafarþing).

en jeg ætla að benda á það, að eftir 
þeiin upplýsingum, sem jeg hefi aflað 
mjer — því miður hefi jeg ekki við 
hendina heildaryfirlit — þá munu ein- 
ungis starfslaun þeirra, er vinna við 
áfengisverslun ríkisins, nema um 85 til 
100 þúsundum króna. þar munu nú 
vera 13 fastir starfsmenn sem stendur, 
auk aðstoðarmanna. Um laun hvers ein- 
staks er mjer ekki vel kunnugt.. Yfir- 
maðurinn, sein jafnframt er eftirlits- 
maður lyfjabúða, mun hafa 15000 krón- 
ur. Laun hinna munu vera breytileg, 
þetta frá 4—8 þúsund krónur. Við þenn- 
an kostnað bætist húsaleiga í tveim eða 
þrem stöðum.

Eins og háttv. þm. er kunnugt, hafa 
verið gerðar ítrekaðar tilraunir til að 
draga úr embættismanna- og starfs- 
mannakostnaði landsins. Hefir þetta 
verkefni verið fengið þessu þingi og 
síðasta þingi. En alt virðist ætla að verða 
árangurslaust í þeim efnum. Margt hef- 
ir verið borið fram til varnar því, að 
frv. um fækkun embættismanna verði 
lögfest, en hjer er talsvert öðru máli að 
gegna, og varla hægt að koma að sömu 
mótbárum hjer sem um embættin 
gömlu. Ekki er áfengisverslunin orðin 
svo gömul, að á henni hvíli nein forn 
helgi eins og biskupsembættinu. Ekki 
virðist það heldur vera svo vandasamt 
starf að fást við vinverslun, að fjölhæf- 
ari menn eða hæfari þurfi til þess en 
við þær greinar einkasölunnar, er nú 
hevra undir landsverslun. Starfsmenn 
hennar ættu fullkomlega að vera þeim 
vanda vaxnir.

Erfitt er að ætlast á í fljótu bragði, 
hve mikið niundi sparast við það að 

'sameina verslanirnar; til þess þarf að 
rannsaka kostnað við hvorttveggja, og

67
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annað fleira. pað ætla jeg þó, að spara 
mætti % hluta af starfsmannahaldi þvi, 
er nú er við áfengisverslunina, eða að 
minsta kosti 60000 kr. par að auki tel 
jeg víst, að húsaleigukostnaður mink- 
aði að mun, vegna afnota af húsakynn- 
um landsverslunar, sem nú teppast ekki 
af matvöruverslun. En líklega þyrfti 
fyrst í stað að nota eitthvað af þeim 
leigðu húsum.

Annars má þess geta, í sambandi við 
húsaleiguna, að sá orðasveimur geng- 
ur hjer, að leigukjör þau, sem áfengis- 
verslunin verður nú að hlíta, sjeu með 
afbrigðum hörð, og bæjarstjórn um 
kent. Veit jeg ekki, hvað satt er i þessu, 
en ef svo væri, mætti máske lagfæra 
þetta með sameiningunni; því lands- 
verslunin hefir allgóðan húsakost, en 
að öðru leyti fer jeg ekki frekar út í 
það.

pað er auðvitað, að þó lagt sje til í 
frv. að breyta 4. grein i víneinkasölu- 
lögunum frá 1921, og að þessar tvær 
einkasöluvörur, tóbak og áfengi, sjeu 
sameinaðar, þá er ekki hægt að leggja 
niður embætti eftirlitsmanns lvfjabúða 
fyr en hans ráðningartími er úti, en 
hann mun nú ráðinn til þriggja ára. 
Við flm. frv. höfum þess vegna hagað 
tillögum okkar þannig, að þessi eftir- 
litsstarfi geti falli niður að ráðningar- 
tíma loknum, því að það starf, eftirlit 
með lyfjabúðum landsins, er beinlínis 
einn liður í starfi landlæknis og það- 
an tekinn, og ætti því eftirleiðis að heyra 
undir heilbrigðisráðið. Var ekki annað 
hægt að sjá en skipun þessa eftirlits- 
manns 1921 væri hrein og bein van- 
traustsyfirlýsing til landlæknis.

Jeg ætla ekki að fara út í það, hvern- 
ig á þetta muni litið af háttv. lands- 
verslunarforstjóra, Vel trúlegt, að hon-

um sje ekki meir en svo Ijúft, að þessi 
sameining verði gcrð, er. á það má ekki 
líta, því hjer er að ræða um allmikinn 
sparnað fyrir ríkissjóð, og ef nokkurs- 
staðar er hægt að spara, í opinberu 
starfsmannahaldi, þá er það hjer.

Jeg býst ekki við að þetta mál, frem- 
ur en önnur, nái fram að ganga mót- 
mælalaust, en þetta þarf að athuga vel, 
og vcna jeg, að háttv. deild greiði gang 
þess til 2. umr. og geri jeg það að til- 
lögu minni, að þvi verði vísað til allshn., 
þótt það eftir efni öllu gæti eins vel átt 
heima í fjárhagsnefnd.

Forsætisráðherra (SE): Jeg tók fram 
snemma á þessu þingi, er minst var á 
þetta mál, að jeg vil á allan hátt styðja 
að því, að það komist í gott horf.

Stjórnin vill ekkert heldur, en að það 
verði ítarlega athugað. Enginn starfs- 
maður við áfengisverslunina er bund- 
inn með samningi, nema forstjórinn, 
sem er ráðinn til þriggja ára, og er nú 
því hægt að breyta þessu fyrirkomulagi 
öllu, eins og þinginu sýnist.

Háttv. flm. frv. (SvÓ) talaði um, að 
laun starfsmannanna við áfengisversl- 
unina væru nú 85 til 100 þúsund, en mig 
minnir — því miður hefi jeg ekki hjá 
mjer ágrip yfir kostnaðinn — að laun 
starfsmanna og húsaleiga til samans 
sje um 85 þúsund.

Eitt er það í frv., sem undir öllum 
kringumstæðum verður að fella burt 
ákvæði um, að forstjóri landsverslun- 
arinnar ráði eftirlitsmann lyfjabúða; 
slíkt hlýtur vitanlega að heyra undir 
stjórnarráðið. Eins vona jeg, að háttv. 
deildarmenn sjái, að þótt sá starfi væri 
lagður niður, verður núverandi eftirlits- 
maður að fá laun út ráðningartímann.

Að öðru leyti mæli jeg með því, að
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frv. þetta fari i nefnd og verði athugað 
vel, því margt er það í sambandi við 
það, er þarf að íhuga nákvæmlega, áð- 
ur en gerðar verða breytingar.

Flm. (Sveinn Ólafsson): Hæstvirtur 
forsætisráðherra (SE) gat þess, að þetta 
mál væri flókið og íhugunarvert, en 
mjer finst það alls ekki flókið, heldur 
svo óbrotið sem mest má verða. Jeg 
skal viðurkenna, að frv. er ekki heppi- 
lega orðað að einu leyti, þar sem talað 
er um, að forstjóri landsverslunarinn- 
ar geti ráðið mann til eftirlits vínsölu 
til lyfjabúða, í samráði við ríkisstjóm- 
ina. Sjálfsagt er rjett, að sá maður sje 
settur af stjórnarráðinu, og má þetta 
orðalag auðveldlega laga við siðari um- 
ræður.

Að því er snertir tölur þær, er jeg 
tilfærði, þá ætla jeg, að þær sjeu rjett- 
ar. Jeg tók það fram, að jeg vissi ekki 
ákveðið um húsaleiguna, en mjer er 
kunnugt, að hinir lægri starfsmenn við 
verslunina hafa þetta 400—600 krón- 
ur á mánuði; það hef jeg eftir sögu 
sumra þeirra sjálfra. Hvað hinir hærra 
settu hafi, sem eru á skrifstofunni og 
við vandameiri störf, er mjer ekki eins 
kunnugt; jeg mun þar hafa áætlað 
lægstu upphæð. Jeg er ekki að tilfæra 
þetta af því, að mjer þyki það sjerstak- 
lega of hátt. pessir menn verða sjálf- 
sagt varir við dýrtíðina hjer, sem aðrir, 
en jeg bendi á það vegna þess, að óþarfi 
er að greiða þetta fje, ef versluninni 
má koma fyrir á einfaldari liátt.

Forsætisráðherra (SE): Jeg held mjer 
sje óhætt að fullyrða, að síðastliðið ár 
hafi kostnaður við áfengisverslunina 
numið alls 84 þúsundum. En við það 
er aðgætandi, að þó ekki væri verslað

með Spánarvín nema hálft árið, þá stóð 
lyfjaverslunin alt árið. Auðvitað þyrfti 
ekki eins marga menn við lyfjaversl- 
unina, en fvrst, þegar Spánarvínin 
komu, var eftirspurnin svo mikil, að 
ráða varð fjölda manna, en síðan hefir 
þeim verið fækkað að mun. Vitanlega 
verður kostnaðurinn sá sami, við smá- 
söluna, þótt vínverslunin verði lögð und- 
ir landsverslunina, en sparnaður gæti 
orðið við það að steypa saman aðal- 
skrifstofunum.

pað, sem jeg átti við, er jeg taldi þurfa 
að athuga vandlega breytinguna, er 
lyfjaspursmálið. Ef verslununum verð- 
ur steypt saman, verður að íhuga, hvern- 
ig fara skuli með pöntun á lyfjum fram- 
vegis. Vona jeg, að sú háttv. nefnd, er 
frv. fer í, geri tillögu um, hvernig þessu 
skuli haga framvegis.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 20 shlj. 

atkv. og til allsherjarnefndar með 16 
shlj. atkv.

Nefndaráliti allshn. um máhð, á þskj. 
488, var útbýtt 1. maí, en frv. var ekki 
á dagskrá tekið framar og varð

ekki útrætt.

30. Bæjargjöld í Reykjavík.

A 21. fundi í Nd., föstudaginn 16. 
mars, var útbýtt:

Frumvarpi til laga um bæjargjöld í 
Reykjavík (þmfrv., A. 128).
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A 23. fundi í Nd., mánudaginn 19. 
mars, var frv. tekið til 1. u m r.

Flm. (Jón Baldvinsson): petta frv. 
er samið af bæjarstjórn Reykjavíkur, 
og þrír af þm. bæjarins hafa tekið að 
sjer að bera það fram. Löggjöf okkar 
um þetta efni er frá árinu 1877, og hef- 
ir lítið eða ekkert verið breytt síðan. 
Lögin eru orðin úrelt í mörgum atrið- 
um, og eðlilegt, að þau þurfi breyting- 
ar við.

Annars fylgir frv. ítarleg greinargerð, 
þar sem skýrt er frá því í heild, og vísa 
jeg til þess. pað eru aðeins nokkur at- 
riði, sem jeg vildi drepa á. Og er þá fyrst 
lóðargjaldið, sem ætlast er til að verði 
allstór tekjugrein fyrir bæjarsjóð; það 
er ákveðið í frv. 2% af virðingarverði 
byggingarlóða eftir fasteignamatslög- 
unum. Og er þetta í fullu samræmi við 
það, sem þingið hefir áður heimilað 
bæjum og sveitarfjelögum. Á Akureyri 
hefir verið komið á lóðargjöldum, alt 
að 2% af virðingarverði samkvæmt fast- 
eignamati; og í fyrra var Húsavik veitt 
samskonar heimild, án þess að það vekti 
nokkra mótspyrnu.

Jeg álít það athugunarmál, hvort ekki 
sje betra að veita aðeins heimild til, að 
bæjarstjórn geti lagt skatt á lóðir, alt 
að vissu marki, án þess að einskorða 
það við 2 af hundraði, eins og nú er í 
þeim tveimur bæjarfjelögum, er jeg 
nefndi, að þetta er á valdi borgaranna.

Annars er gjaldið rjettmætt og sann- 
gjarnt. pað er eklti rjett, að einstakir 
menn geti, í von um verðhækkun síðar, 
setið með óbygðar lóðir og stórar lands- 
spildur fyrir hinum, sem þurfa og vilja 
byggja hús á þeim, og það án þess, að 
bæjarfjelagið hafi nokkrar tekjur af 
þessum eignum. petta lóðargjald frá

1877, sem nú er, nemur eyris af fer- 
alin af óbygðum löndum og 3 aurum af 
feralin af bygðum lóðum, og er engin 
sanngirni í, að það sje haft jafnt af öll- 
um lóðum í bænum, þeirn, sem eru í 
útjöðrum bæjarins, og lóðum i miðbæn- 
um. J?að er augljóst hverjum hugsandi 
manni, að slíkt er mjög ranglátt.

Tvö nýmæli eru í frv., að útsvars- 
skyldan nái til allra þeirra manna, sem 
lögskráðir eru á skip hjeðan úr bæn- 
um. Væri þó, ef til vill, betra að setja 
um það einhver ákveðin tímatakmörk, 
og gæti jeg vel felt mig við, að það væru 
t. d. 4 vikur, sem atvinnan væri stund- 
uð, til þess að hlutaðeigendur gætu orð- 
ið útsvarsskyldir. 1 öðru lagi má geta 
um ný gjöld, þar sem húsaskatturinn 
er talinn sjerstaklega. En hann er lát- 
inn koma í staðinn fyrir öll gömlu gjöld- 
in af húsunum, t. d. sorphreinsun, sal- 
ernahreinsun og sótaragjald.

Eigi er ætlast til, að skatturinn verði 
teljandi hærri en áður, aðeins færð sam- 
an gjöldin í eitt, og í því er nýmælið 
fólgið. Samkv. því, sem stendur i grein- 
argerðinni, er þessi hluti fasteignagjalds- 
ins áætlaður 160 þúsund. En árið 1922 
eru hin áðurnefndu og samanfærðu út- 
gjöld áætluð 159500 krónur. pað er og 
nýmæli í þessu frv., að um innheimtu 
bæjargjalda eru settar samskonar regl- 
ur og fylgt mun vera sumstaðar erlend- 
is. Efnaðri mönnum er dráttur á greiðslu 
slíkra gjalda töluvert hagsmunaatriði. 
En á hinn bóginn getur greiðsludráttur- 
inn leitt til þess, að bæjarstjómin þurfi 
að taka lán. 1 frv. eru því sett einskon- 
ar refsiákvæði, til þess að koma í veg 
fyrir dráttinn, þannig, að gjaldandi skal 
greiða bæjarsjóði dráttarvexti, er nemi 
1% — einni kr. af hverjum 100 kr. — 
fyrir hvern mánuð, eða hluta úr mán-
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uði, sem líður frá gjalddaga, uns gjald- 
ið er greitt að fullu. Jeg man svo ekki 
eftir fleiru, sem jeg þarf að minnast 
á, en vænti góðra undirtekta og að frv. 
nái fram að ganga. Sting jeg upp á, 
að því verði vísað til allshn., að lokinni 
þessari umr.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 21 shlj. 

atkv. og til allsherjarnefndar með 20 
shlj. atkv.

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

ekki útrætt

31- Einkasala á síld-

A 19. fundi í Nd., þriðjudaginn 13. 
mars, var útbýtt:

Frumvarpi til laga um einkasölu á 
útfluttri síld (þmfrv., A. 113).

Á 21. fundi í Nd., föstudaginn 16. 
mars, var frv. tekið til 1. u m r.

Forseti tók málið af dagskrá.

A 23. fundi í Nd., mánudaginn 19. 
mars, var frv. aftur tekið til 1. u m r.

Flm. (Jón Baldvinsson): Síldarútveg- 
urinn er af mörgum talinn mjög stop- 
ull atvinnuvegur. Ekki sjerstaklega fyr- 
ir þá sök, að veiðin bregðist, heldur fyr- 
ir hitt, að of mikið veiðist til þess að 
hægt sje að koma því út fyrir viðun-

andi verð. Liggur þetta í því, að það er 
nú að langmestu leyti ein þjóð, og hún 
ekki mjög stór, sem kaupir íslensku síld- 
ina. pegar þar við bætist skipulagsleysi 
meðal þeirra, er flytja út sildina, þá er 
skiljanlegt, að þessi atvinnuvegur lendi 
í því öngþveiti, sem reynsla síðustu ára 
ber vott um. J?essu frv. er ætlað að vinna 
tvent: fyrst að koma góðu skipulagi á 
sölu síldarinnar, og annað, að útvega 
nýjan markað fvrir síld. Um fyrra at- 
riðið er það að segja, að síldarútvegs- 
menn hafa sjálfir fundið í hvert óefni 
væri komið. Fyrir þinginu 1921 lá beiðni 
frá þeim, er þennan atvinnuveg reka, að 
löggjafarvaldið skærist i leikinn með 
það að lögbjóða fjelagsskap meðal síld- 
arútgerðarmanna, svo að þeir gætu 
komið á skipulagi, sem gerði þennan 
atvinnuveg tryggari. Var þá samþykt 
allítarlegt frumvarp um þetta efni í 
Nd., en það visnaði upp í Ed., og svo 
skilaði þingið þessu frá sjer sem van- 
burða heimildarlögum, sem aldrei voru 
notuð.

En nú kann einhver að segja, að það 
erindi hafi sjerstaklega miðað að því, 
að útiloka útlendinga frá síldarsölunni, 
en síðan sjeu komin lög, er tryggi lands- 
menn í þessu efni. En vel má að því 
gæta, að danskir ríkisborgarar hafa 
sama rjett til að veiða í landhelgi. Jeg 
er nú ekki mjög smeikur um það, að 
Danir fari á eigin spýtur að stunda hjer 
síldarútveg í stórum stil, en frá Dönum 
er stutt yfir sundið til Svíanna, sem 
kaupa mestalla islensku sildina. Og mik- 
ið má vera, ef ekki er hægt að finna 
einhvern, sem vill lána nafnið sitt til 
þess, að unt sje í skjóli þess að reka síld- 
veiðar hjer. Og þær sagnir berast nú 
hingað, að sænskir síldargrósserar sjeu 
að undirbúa með dönskum mönnum
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stórfeldan síldarútveg hjer við land, og 
þá fer að verða minna gagn að rjett- 
inuni, sem ætlað er að veita íslenskum 
mönnum með fiskiveiðalöggjöfinni. Og 
svo gæti einhverjum dottið í hug, að til 
kynnu að vera þeir landar, sem væru 
tilleiðanlegir til þess að vera fyrir fram- 
an, ef góð borgun væri í aðra hönd.

En einkasala rikisins — og um einka- 
sölu handa öðrum getur naumast ver- 
ið að tala — kemur í veg fyrir þær illu 
afleiðingar, sem af þessu gæti hlotist 
fyrir landsmenn, að veiðin, sem aflað 
væri með slikri leppmensku, væri not- 
uð til þess að þrykkja niður síldarverð- 
inu lijá islenskum síldarútvegsmönn- 
um, þar sem slík veiði myndi falla und- 
ir einkasölu ríkisins.

I frv. er gert ráð fyrir, að 2% af sölu- 
verðinu renni í rikissjóð, en að helm- 
ingi þessa fjár megi verja til að leita 
uppi nýja markaði. pað fje, sem rík- 
isstjórnin hefði þá til umráða í þessu 
skyni, yrði varla minna en 50—60 þús. 
kr. árlega. Fvrir það fje má mikið gera. 
Með slíkt fje lianda á milli má gera 
sölutilraunir, sem einstaklingarnir alls 
ekki vilja gera nii eða geta hætt á að 
gera. En vegna þess, hve markaðurinn 
nú er takmarkaður, er bráðnauðsvnlegt, 
að þegar sje hafist handa, til þess að 
vinna nýja markaði fyrir íslensku síld- 
ina, reyna að fá þjóðir, sein nú kaupa 
lítið eða alls ekkert af sild frá okkur, 
til þess að nota hana. Fá vitneskju um 
kröfur hinna ýmsu þjóða um það, 
hversu hún skuli tilreidd, og ótalmargt 
annað fleira. En alt þetta verður að 
gerast nieð fullkomnu skipulagi. Og 
einkasöluskipulagið, sem frv. gerir ráð 
fyrir, er að mínu áliti hið eina, sem 
gerir það mögulegt að koma skipulagi 
á söluna og til að vinna nýja markaði.

petta hvorttveggja er til þess að 
tryggja þennan atvinnuveg cg gera 
hann arðsamari og áhættuminni en nú 
hefir verið um nokkurt skeið og útlit 
er fyrir að verði, ef ekki er að gert.

Silfurhjörðin fer fram hjá landinu 
okkar á hverju sumri. Okkur stendur 
til hoða að taka af þessuni náttúrunn- 
ar gæðum eftir vild, en við verðum líka 
að hafa forsjá til að geta farið með og 
hagnýtt þessi auðæfi. Við höfum ekki [ 
kunnað það til þessa. pvi að ef svo hefði j 
verið, mynduni við ekki hafa þurft að [ 
taka neitt enskt lán, og þyrftum heldur j 
ekki nú að tala um að taka gjaldeyr- [ 
islán, nje vera að tala um að gera ráð- [ 
stafanir til að stöðva og hækka gengi } 
íslenskrar krónu.

En nú er komið sem komið er. Og i 
þá er að gera við því, sem fram undan j 
er. Og í frv., sem fyrir liggur, er bent i 
á leið til að trvggja einn atvinnuveg [ 
okkar í framtíðinni. Vænti jeg, að mál- I 
inu verði vel tekið, og því verði, að lok- i 
inni 1. umr., vísað til sjávarútvegsnefnd- > 
ar. j

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 14 : 10 

atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

já: MK, MP, SvÓ, porlG, porlJ, i 
porstJ, BJ, GunnS, IngB, JB, LH, [ 
MJ, BSv. i

nei: PO, SSt, StSt, pórJ, HK, JakM, j
JAJ, JS, Jp, MG. {

Fjórir þm. (ÓP, BH, Ep, EE) fjar- i 
staddir.

Frv. vísað til sjávarútvegsnefndar 
með 14 shlj. atkv. t
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Nefndaráliti minni hl. sjútvn. um mál- 
ið, á þskj. 619, var útbýtt 11. maí, en 
frv. var ekki á dagskrá tekið framar 
og varð

ekki útrætt

32- Utsvarsskylda vatnsnotenda-

A 23. fundi í Nd., mánudaginn 19. 
mars, var útbýtt:

Frumvarpi til laga um útsvarsskyldu 
vatnsnotenda (þmfrv., A. 170).

Á 26., 29., 31., 33., 35., 41., 42. og 
47. fundi í Nd., dagana 22., 26., 28. 
mars, 4., 6., 13., 14. og 21. apríl, var 
frv. tekið til 1. umr.

Forseti tók málið af dagskrá.

Á 49. fundi í Nd., þriðjudaginn 24. 
apríl, var frv. enn tekið til 1. u m r.

i
Flm. (Jakob MöIIer): Jeg skal ekki 

hefja langar umræður um þetta litla 
frv., og skal þá strax játa, að það er i 
flaustri samið. Jeg skal játa, að orða- 
lagið, „þar sem orkan er hagnýtt“, get- 
ur misskilist. pað má ef til vill skilja 
það svo, að hagnýtingin fari fram i 
sjálfri raforkustöðinni, og eru það vin- 
samleg tilmæli mín til þeirrar nefndar, 
sem frv. verður væntanlega vísað til, 
að hún geri á því þær breytingar, að öll 
tvímæli verði tekin af um þetta.

pá er og athugandi, hvort vert er 
að láta ákvæði frv. ná til annara fyrir- 
tækja en þeirra, sem stofnuð eru og 
starfrækt til almenningsþarfa. Er frv.,

þannig breytt, einungis lögskýring, þvi 
samkvæm t gildandi lögum er ekki heim- 
ilt að leggja útsvar á slik. opinber fyr- 
irtæki. Og þó það hafi átt sjer stað, eins 
og t. d. með rafmagnsveituna í Reykja- 
vík, þá verður það útsvar auðvitað aldrei 
borgað, en hins vegar nauðsynlegt að 
fá skýlaus ákvæði urn þetta, til að taka 
af allan vafa. Ef frv. er breytt á þenn- 
an hátt, verður ekkert fyrirtæki skatt- 
frjálst, nema sem bygt er til almenn- 
ingsþarfa, en slík fyrirtæki eru aldrei 
rekin sem gróðafyrirtæki. Rafmagns- 
veita Reykjavíkur er t. d. ekki fremur 
stofnuð i gróðaskyni en áveiturnar aust- 
anfjalls. Ef þvi annað á að vera skatt- 
frjálst, þá er sjálfsagt að hitt sje það 
líka. En á hinn bóginn, ef útsvar á t. d. 
að leggja á rafmagnsveitu Reykjavíkur 
í Mosfellssveitinni, þá er hliðstætt, að 
lagt væri t. d. útsvar á Skeiðaáveituna, 
þar sem vatnið er til hennar tekið.

Einar JJorgilsson: Jeg sje ekki ástæðu 
til að vera margorður um frv. á þessu 
stigi málsins. En það vildi jeg taka 
fram, að sumt af því, sem hv. 1. þm. 
Reykv. (JakM) talaði um lögskýringu, 
virtist næsta vanhugsað. Og yfirleitt er 
frv. svo úr garði gert, að orðum og efni, 
að ekki getur komið til mála að sam- 
þykkja það. Flest atriðin, sem tekin eru 
til samanburðar í greinargerðinni, eru 
svo ósambærileg, að ómögulegt er að 
þau geti talist rök fyrir málinu. T. d. 
virðist nokkuð ólíkt á komið með 
Skeiðaáveituna og rafmagnsveituna í 
Reykjavík. Upptök vatnsins til hennar 
eru i Mosfellssveit og orku vatnsins þar 
strax breytt í raforku með vjelum, bæði 
til lýsingar í húsum stöðvarinnar og 
fleiri afnota þar á staðnum, þótt aðal- 
lega sje hún leidd til Reykjavikurbæjar,
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sem svo hagnýtir sjer hana á ýmsa 
vegu. Með áveituna austanfjalls er öðru 
máli að gegna. par eru upptök vatnsins 
í sama hreppi sem þvi er ætlað að 
verða að nvtjum, víðast hvar, og ef 
fleiri hreppsfjelög verða aðnjótandi 
áveitunnar, þá mun það vera samkomu- 
lagsatriði viðkomandi hreppa.

Jeg geri ráð fyrir, að ef málið nær 
að ganga til 2. umr., þá muni nefnd 
sú, sem því verður visað til, breyta því 
að miklum mun, og sje jeg því ekki 
ástæðu til að fara um það fleiri orðum 
að þessu sinni.

Jón porláksson: Jeg vildi aðeins leiða 
athygli hv. 1. þm. Reykv. (JakM) að 
því, að eins og ákvæði frv. eru nú, verða 
allar rafmagnsstöðvar útsvarsskyldar 
þar sem þær standa, ef önnur laga- 
ákvæði eru ekki því til hindrunar, og 
verður því að orða greinina að nýju, ef 
það á að nást, sem flm. vill.

Flm. (Jakob Möller): Jeg tók það 
fram í upphafi, að orðalag frv. gæti ef 
til vill valdið misskilningi. Jeg fyrir 
mitt leyti verð þó að halda því fram, 
að endanleg hagnýting vatnsorkunnar 
fari fram þar, sem rafmagnið er notað. 
En jeg vakti einmitt athygli hv. nefnd- 
ar á þessu, og vænti þess, að hún geri 
á því þær leiðrjettingar, sem hún telur 
þurfa, og ætti henni að vera innan 
handar að taka af öll tvímæli i þessu 
efni. En jeg víl benda á, að þó raforkan 
væri hagnýtt á staðnum, þar sem hún 
er framleidd, þá er rjett að leggja út- 
svar áðeins á þann hlutann, sem þar er 
notaður.

Viðvíkjandi því, sem hv. 1. þm. G.-K. 
(Ep) sagði, þá þarf jeg ekki að vera marg- 
orður. Jeg var áður búinn að leiða rök

að skyldleikanum með rafmagnsveitu 
og áveitu, og sje ekki, að það skifti máli, 
hvort vatnið, sem til þess fer, er notað 
strax eða ekki. pað, sem um er að ræða, 
er það, hvort fyrirtækin eru stofnuð 
cg rekin til almenningsþarfa eða ekki. 
En þetta mál snertir ekki aðeins Reykja- 
vík, heldur alt landið, þar sem til 
mála getur komið að reisa raforku- 
stöðvar. En þetta er víða fyrirhugað, og 
því sumstaðar sameiginlegt í mörgum 
sveitum. En það er ekki sanngjamt, að 
einn hlutinn geti lagt svo og svo þung 
gjöld á hina alla fyrir.þá sök, að stöðin, 
sem allir nota, verður þá skattskyld á 
einum stað. Alveg á sama hátt ætti þá 
eftir þessu að mega skattleggja vatns- 
veitur.

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

atkv. og til allsherjarnefndar með 16 
shlj. atkv.

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

ekki útrætt.

33. Hafnarlög fyrir Siglufjörð.

A 33. fundi i Nd., miðvikudaginn 4. 
apríl, var útbýtt:

Frumvarpi til hafnarlaga fyrir Siglu- 
fjörð (þmfrv., A. 255).

A 35. fundi í Nd., föstudaginn 6. 
apríl, var frv. tekið til 1. umr.
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Forseti tók málið af dagskrá.

A 37. fundi í Nd., mánudaginn 9. 
april, var frv. aftur tekið til 1. u m r.

Frv. of seint frani kómið. — Deild- 
in leyfði með 17 shlj. atkv., að það 
mætti taka til .meðferðar.

Flm. (Stefán Stefánsson): Frv. þetta 
hefi jeg leyft mjer að flytja, samkvæmt 
ósk bæjarstjórnar og hafnarnefndar 
Siglufjarðarkaupstaðar.

Frv. er að mestu samhljóða hafnar- 
lögum Isafjarðar, sem samþykt voru 
hjer á þinginu í fyrra. pó er það frá- 
brugðið þeim í tveim atriðum. Fyrst og 
fremst er hjer ekki farið fram á neitt 
fjárframlag úr ríkissjóði til hafnarinn- 
ar, eins og Isafirði var veitt með áður- 
greindum lögum, og er því fremur 
ástæða til þess, að frv. gangi fram mót- 
mælalaust. I öðru lagi er það ákvæði í 
þessu frv., að hafnarnefnd og bæjar- 
stjórn fái svo mikinn íhlutunarrjett um 
byggingar mannvirkja þeirra, sem gerð 
eru við höfnina, að jafnan sje trygt, að 
eigi geti stafað nein hætta af þeim eða 
óbeinlínis geti þau valdið skemdum eða 
frekari eyðileggingu á höfninni.

Að öðru leyti en í þessum tveimur 
atriðum er frv. samhljóða hafnarlögum 
Isafjarðar. Vona jeg því, að hv. deild 
greiði götu frv. þessa til 2. umr., og að 
því verði vísað til háttv. sjútvn., að um- 
ræðunni lokinni.

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

atkv. og til sjávarútvegsnefndar með 
17 shlj. atkv.

Alþt. 1923, C. (35. löggjafarþing).

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

ekki útrætt.

34. Fjáraukalðg 1923-

A 34. fundi í Nd., fimtudaginn 5. 
apríl, var útbýtt:

Frumvarpi til fjáraukalaga fyrir árið 
1923 (þmfrv., A. 272).

Á 36. fundi i Nd., laugardaginn 7. 
apríl, var frv. tekið til 1. u m r.

Fjármálaráðherra (MagnJ): pess 
hafði verið getið í umræðunum um 
fjáraukalög fyrir 1922, að slík lög fyrir 
1923 hefðu enn ekki verið lögð fyrir 
þingið að þessu sinni, vegna þess, að 
ekki væri neitt tilefni til þess, eða með 
öðrum orðum, að það væri ekki fyrir 
hendi efni í þau. En nú hafa bæði 
kirkju- og kenslumálaráðherrann og 
atvinnumálaráðherra komið fram með 
efni í fjáraukalög fyrir árið 1923, og 
þess vegna mun stjórnin leggja þau 
fram von bráðar. pað er aðeins þetta, 
sem jeg vildi taka fram á undan um- 
ræðunum urn þetta frv.

Flm. (Bjarni Jónsson): pegar jeg nú 
hefi heyrt þessa yfirlýsingu hæstv. 
stjórnar, get jeg vel lagt niður stjóm- 
ina og hætt við að bera fram frv. um 
fjáraukalög; en úr því það er nú samt 
hjer fram komið, ætla jeg að gera 
nokkra grein fyrir því.

Vil jeg fyrst benda þeim hv. þm., sem 
ekki hafa annað sjeð í þessu máli en

68
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till. fjvn., að jeg hefi teki'ð upp í þetta 
frv. mitt marga liði, sem samþyktir eru 
af henni. Svo er um alla liðina í 1. gr. 
þessa frv., en þó varð mjer þar á sú 
vfirsjón í þessum stjórnarstörfum mín- 
um, að jeg setti framlag til sjúkraskýlis 
á Blönduósi alt of lágt. par hafði jeg 
aðeins litið á nokkurn hluta þeirrar 
virðingargerðar, sem fylgdi, því jeg sá 
síðar, að landlæknir hafði áætlað 17 
þús. til þessa fyrirtækis. Vil jeg því 
hiðja hv. þm. að byggja ekkert á þessu, 
þar eð jeg hafði ekki nægilegar upp- 
lýsingar við hendina heima hjá mjer, og 
alls ekki öll þau skjöl, sem þetta mál 
snertu. Og auk þess hafði jeg ýmsum 
öðrum störfum að sinna. Vænti jeg þvi 
þess, að hv. þm. noti ekki þessa ógæti- 
legu tillögu mina sem mælikvarða á 
þetta atriði. Geri jeg svo ráð fyrir, að 
hæstv. stjórn taki flestalla liðina, sem 
hún veit um, að fjvn. hefir samþykt, 
upp í fjáraukalög sín fvrir 1923.

Eins er um 2. og 3. gr. þessa frv. pá 
liði flesta hefir fjvn. samþykt. Hvað 
viðvíkur hinum ýmislegu fjárveitingum 
til ferðakostnaðar ýmsum mönnum, þá 
álit jeg sjálfsagt, að þetta komi til at- 
kvæðagreiðslu hjer i deildinni; og ef 
hæstv. stjórn tekur ekki þessa liði alla 
upp í fjáraukalagafrv. sitt mun jeg bera 
fram við það brtt. þess efnis; sömu- 
leiðis nokkra liði, sem ekki hefir enn 
verið rætt um, í fjvn. Mun jeg þá koma 
þeim þann veg á framfæri við háttv. 
deild. Hafði jeg og ætlað mjer að taka 
alt með, er þar kom til umræðu, svo 
þm. gætu sjálfir ráðið, hva'ð fram næði 
að ganga af þessu, en þó gleymdi jeg 
einum verkfræðing, sem æskt hefir 
ferðastyrks til London, en það er Krabbe 
verkfræðingur.

I 5. gr. eru liðirnir 1.—6. samþyktir af 
fjvn. 6. gr. frv. inniheldur 2 liði, sem 
báðir eru samþyktir af nefndinni, og 
svc er og um alla liðina í 7. gr.

J?að mun nú ljóst af þessu, að það 
er harla htið, sem jeg hefi ætlað að 
syndga í þessu máli, ,er fæstir liðir 
þessa frv. hvíla á mínu baki einu, er 
fjvn. hefir samþykt þá. par sem nú 
saga þessa máls sýnist geta verið á 
enda, er hæstv. stjórn hefir ákveðið að 
bera fram fjáraukalagafrv. fyrir árið
1923, skal jeg geta þess, háttv. þm. til 
skilningsauka, að upp i þetta frv. mitt 
tók jeg ýmsar till. til fjárveitinga á ár- 
inu 1923, sem flæktust fyrir okkur við 
umræ'ðurnar um fjárlögin fyrir árið
1924.

Bið jeg svo hæstv. forseta að taka 
þeíta mál út af dagskrá, þar eð jeg vil 
ekki gefa blóðþyrstum þingmönnum 
tækifæri til að drepa þetta frv., svo 
stjórninni verði ekki á þann hátt mein- 
að að bera fram frv. um fjáraukalög 
fyrir árið 1923, parf jeg einskis forseta- 
úrskurðar við um þetta frv. mitt, hvort 
heimilt hafi verið, þar sem allir þm. 
hafa ótakmarkaðan rjett til að bera 
fram frv. fyrir þingið.

Forseti tók málið af dagskrá.

Frv. var ekki á dagskrá tekið framar 
og varð

ekki útrætt.
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35 Laun embættismanna 
(sveitaprestar).

A 9. fundi í Nd., fimtudaginn 1. mars, 
var útbýtt:

Frumvarpi til laga um breyting á lög- 
um nr. 71, 28. nóv. 1919, um laun em- 
bætismanna (þmfrv., A. 47).

A 11. fundi í Nd., laugardaginn 3. 
mars, var frv. tekijð til 1. u m r.

Flm. (Magnús Jónsson): Frv. þetta 
er á þskj. 47, og þar eru greindar 
ástæðurnar fyrir þvi.

Á stríðstímanum og fyrst á eftir 
voru, eins og kunnúgt er, góð ár fyrir 
landbúnaðinn. Sparisjóðseignir manna 
fóru vaxandi, og er það skýrasti mæli- 
kvarðinn á afkomu almennings. Sveita- 
prestar nutu þess, eins og aðrir bændur. 
En áður en launalögin voru endurskoð- 
uð og bætt, áttu allir mjög erfitt upp- 
dráttar, sem í embættum sátu í kaup- 
stöðum og þorpum, og söfnuðu skuld- 
um. Kjör sveitapresta voru því þyrnir i 
augum margra, þegar verið var að bæta 
launin og talað var um kjör embættis- 
manna. pótti því ekki ástæða til, að 
þeir nvtu sömu hækkunar og aðrir.

Stjórnin sá því ekki annað fært en 
að taka upp í frv. takmörkun á dýrtíð- 
aruppbót sveitapresta. Ekki af því, að 
þá mætti svifta uppbót, heldur af því, 
að þeir fengju hana ekki, þingið mundi 
ekki samþykkja það. Nefndin í Nd. lagði 
til, að þessi takmörkun á dýrtíðaruppbót 
væri feld burtu. Frsm. bar fyrir þær 
laukrjettu röksemdir, að engin trygg- 
ing væri í framtíðinni fyrir þessum 
ágóða af búskap; sagði auk þess, að 
gert væri of miki'ð úr hlunnindum

þeirra. Endurmat færi fram á prests- 
setrunum. Forsrh. var sammála nefnd- 
inni, og tók fram, að takmörkunin væri 
sett af ótta við þingið; óttaðist, að það 
mundi taka málinu ver, ef eigi væri 
takmörk sett í þessu atriði. Nd. skildi 
svo við inálið, að takmörkunin var V2 
dýrtíðaruppbót. Ed. leit svipað á, en 
lagði til, að takmörkunin væri hækkuð 
upp í %. Vildi ekki fella þau niður vegna 
væntanlegs ágreinings; og þannig gekk 
það í gegn um þingið og er nú í gildi.

Við að athuga þessa sögu málsins, 
sjest, að þeir aðiljar, sem mest höfðu 
um það að segja, stjórnin og báðar 
nefndirnar, voru á móti takmörkuninni. 
Fyrir þessu, að sveitaprestar fái ekki 
fulla dýrtíðaruppbót, er ein og áðeins 
ein röksemd færð: þ. e. gróði sá, er 
sveitaprestar hafi á búskap.

l’m 14 uppbótina, sagði 1. þm. N.-M. 
(Jón Jónsson):

„pessi tillaga byggist á því, að 
prestar, sem hafa góðar jarðir til 
ábúðar, verða ekki eins varir við dýr-
tiðina og hinir.------ Jeg býst við að
flestir prestar mundu heldur kjósa 
að halda bújörð sinni, heldur en fá 
alla uppbótina og vera án jarðanna“ 
o. s. frv.

og 1. landsk. varþm. (SF) sagði:
„Prestar til sveita hafa þau hlunn- 

indi fram yfir aðra starfsmenn rík- 
isins, að þeir eiga kost á að fá bú- 
jarðir, sein venjulega eru bestu jarð- 
irnar í hverri sveit. — Hafa þeir sum- 
ir haft, og hafa enn, jafnframt prest- 
skapnum, stórbú, er gefa af sjer all- 
miklar tekjur.“
pað er rangt í þessu, að prestar hafi 

einir þessi hlunnindi. Að vísu njóta þeir 
þessa fram yfir flesta aðra embættis- 
menn. — Rökin em þessi, og hefði bú-
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skapurinn verið þá eins og nú er orð- 
ið, hefði þessi takmörkun ekki verið 
samþykt.

Nú er þessi ástæða með öllu fallin 
burt, eins og margir kannast við. Radd- 
ir heyrast um, að bændur eigi afarerf- 
itt uppdráttar, og það þó að þeir gefi 
sig alla við búskapnuin, þá er ekki hægt 
að láta búin bera'sig. Prestar, sem tefj- 
ast frá búskap og hafa kostnað og æ 11 u 
að minsta kosti ekki að neyðast til að 
vera fyrst bændur og svo prestar, þeir 
hljóta að líða. skaða. Og ætti ekki að 
ala á því, að þeir bindist of mikið bú- 
skap á kostnað preststarfsins. Nú vill 
fjöldi presta sleppa jörðum sínum, ef 
þeir fá fulla dýrtíðaruppbót. Hafi vafi 
verið á því 1919, hvort prestar ættu að 
fá takmarkaða dýrtíðaruppbót, þá er 
sá vafi burtu fallinn nú.

Jeg hefi í greinargerð frv. gert áætl- 
un um, hvað sparnaður þessi á dýrtíð- 
aruppbót bafi numið, og liverju hún 
muni nema. Mætti þó gera ráð fyrir 
tægri upphæð, ef þær vonir rætast, að 
dýrtíðin minki. Sje það nauðsynlegt, að 
spara, þá ætti það fremur að koma ann- 
arsstaðar niður. Ríkissjóður er búinn að 
spara c. 300 þús. kr. á þessum lið. Ætti 
nú ekki að nema staðar í ár, því frem- 
ur sem ilt er í ári, og tjáir ekki lengur 
að vitna til þess, að prestar atment græði 
á búskap. Má einnig í þessu sambandi 
geta þess, að laun presta eru lægstu em- 
bættislaun, en þó nálega sami undir- 
búningstími fyrir þeim sem öðrum em- 
bættismönnum, Ættu þeir þess vegna 
ekki að hafa lakari kjör, og því síður 
sem þeir hafa orðið fyrir halla undan- 
farin ár.

Órjettlæti kemur fram í því, að laun 
presta eru lægst, þrátt fyrir það; þótt 
þeir þurfi sama undirbúning sem aðrir

embættismenn. petta kemur af því að 
margir þeirra búa í sveit, en það er ekki 
sá gróðavegur nú að stunda búskap, að 
nokkurt rjettlæti sje í því að vera að 
draga af dýrtíðaruppbót þess vegna, þar 
að auki við lágu launin.

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

atkv. og til allsherjarnefndar með 18 
shlj. atkv.

Nefndaráliti minni hl. allshn. um mál- 
ið, á þskj. 120, var útbýtt 12. mars og 
nál. meiri hl., á þskj. 112, 13. mars, en 
frv. var ekki á dagskrá tekið framar 
og varð

ekki útrætt.

36. Laun embættismanna 
(stýrimannaskólinn).

A 11. fundi í Ed., miðvikudaginn 7. 
mars, var útbýtt:

Frumvarpi til laga um breyting á lög- 
um inr. 71, 28. nóv. 1919, um laun em- 
bættismanna (þmfrv., A. 59).

A 13. fundi í Ed., föstudaginn 9. mars, 
var frv. tekið til 1. u m r.

Forseti tók málið af dagskrá.

A 14. fundi i Ed., laugardaginn 10. 
mars, var frv. aftur tekið til 1. umr.

Flm. (Jón Magnússon): Jeg hefi lít- 
illega minst á þetta mál áður hjer í hv.
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deild. En skal nú gera nánar grein fyr- 
ir því.

Nokkrum dögum áður en ráðuneyt- 
isskiftin urðu hjer á þinginu í fyrra, 
hafði jeg frumvarp þetta altilbúið. Jeg 
mæltist því til þess við þann mann, sem 
mynda átti hina nýju stjórn, núverandi 
hæstv. forsætisráðherra, að koma frv. 
á framfæri. Hann vjekst vel undir það, 
en það fórst fyrir, að hann gerði það. 
Jeg hafði lofað einum kennara stýri- 
mannaskólans, Einari Jónssyni, áð frv. 
í þessa átt yrði lagt fyrir Alþingi í fyrra. 
pví fer frumvarp þetta aðeins fram á 
að bæta við einu kennaraembætti við 
stýrimannaskólann, að jeg hafði engu 
lofað neinum öðrum en Einari Jóns- 
syni. En það stendur eins á um nokkra 
kennara við fleiri ríkisskóla.

1 mentaskólanum eru nú 3 kennara- 
embætti, eða öllu heldur 4, sem stofn- 
uð hafa veri'ð með samþykki þingsins, 
án þess þau sjeu enn ákveðin með lög- 
um. petta er óheppilegt, bæði fyrir kenn- 
arana og fyrir ríkissjóð. Staða kenn- 
aranna verður óvissari og tregða á ald- 
ursuppbót. Fyrir rikissjóð verður það 
dýrara, því að þeir leggja ekki í lífeyr- 
issjóð Kemur það líklega til hans síðar 
að bæta það upp.

Stjórnin vildi láta þingið 1921 taka 
þetta til meðferðar og ákveða þessi em- 
bætti með lögum. pingmenn viðurkendu 
líka, að þetta væri rjett, en vildu þó 
ekki auka við hin lögskipuðu embætti 
á pappírnum. Fórst þeim, að vísu, þar 
líkt og strútnum, sem felur höfuð sitt 
í sandinum, og heldur að hann sjáist 
þá ekki.

Um vjelstjóraskólann gildir og hið 
sama og um stýrimannaskólann. En 
mjer þótti það ekki koma til minna 
kasta nú að hafa frv. þetta viðtækara,

ekki útrædd. 1082
(stýrimannaskólinn).

— t. d. að taka upp líka mentaskólann 
með 4 slíka fasta kennara, með leikfim- 
iskennaranum. En það var annað, sem 
jeg var í dálitlum vandræðum með, og 
það var launahæðin. Hjer er farið fram 
á, að launin sjeu ákveðin 2400 kr. og 
hækki á 3 ára fresti um 200 kr. upp í 
3400 kr. og það aðeins af því, að þann- 
ig var það í frv. því, er jeg hafði borið 
fram 1921. I raun og veru hefði lág- 
markið átt að vera 3000 kr., svo sam- 
bærilegt væri við aðra skóla á sama reki. 
T. d. er ekki sanngjarnt, að kennarar 
við stýrimannaskólann hafi lægri laun 
en kennarar við kennaraskólann eða 
gagnfræðaskólann á Akureyri.

Að launin voru upphaflega ekki 
ákveðin hærri, var af því, að með þenn- 
an skóla, eins og ýmsa fleiri, var byrj- 
að smátt. Sjerþekking ekki heimtuð svo 
afarmikil. En með meiri siglingum og 
skipastól hjer hafa kröfumar vaxið, og 
ætti því að ákveða launin við þennan 
skóla ekki lægri en aðra sambærilega 
skóla hjer á landi.

Jeg veit ekki, hvemig deildin vill fara 
með frv., en jeg hefi nú gert það, sem 
jeg get. Jeg vil aðeins bæta því við, að 
sökum þess, að málið kemur fjvn. af- 
armikið við, er sjálfsagt, að málinu sje 
vísað til þeirrar nefndar.

Forsætisráðherra (SE): pað er alveg 
rjett, sem hv. 4. landsk. þm. (JM) sagði, 
að hann hafi mælst til þess, að jeg flytti 
frv. á þingi. En jeg bað mentmn. að taka 
það að sjer og greiða fyrir því, og þótt 
það væri ekki fyr en seinna, þykist jeg 
á engan hátt hafa vanefnt orð mín.

En það er alveg rjett, að kennaram- 
ir við mentaskólann eru sumir á fjár- 
lögum og alt laust um stöður þeirra,
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en jeg hefi ekki borið fram frv. um laun 
þeirra af því, að úr því, sem komið er, 
hygg jeg, að rjett sje að bíða þangað 
til sjeð verður í hvaða horf skólinn 
kemst.

Jónas Jónsson: Mjer er kunnugt um 
vissa hlið þessa máls, þvi að annar kenn- 
arinn, sem þetta frv. er borið fram 
vegna, hefir kent við samvinnuskólann. 
Hann mintist á það við mig á götu í gær, 
að sjer fyndust launin ónóg og óviðun- 
anleg, og hefði hann í hyggju að skrifa 
til þingsins um það. Mjer er ekki ljóst, 
hvernig stendur á, að það virðist vera 
venja að mynda embætti að þinginu 
fomspurðu. pað er mjög órjett aðferð 
og gæti auðveldlega leitt út á hálar 
brautir. Ef það er rjett, að það sjeu 4 
kennarar með venjulegum launum við 
mentaskólann, án samþyktar þingsins, 
hefir töluvert mikið verið gert að þessu.

Jeg skil ekki vel, hvað hv. 4 landsk. 
(JM) heldur, að þessar 2 nefndir, er 
hann nefndi, hafi með málið að gera. 
Jeg vonast a. m. k. eftir, að hann greini 
þá frá, hvernig hann hugsi sjer verk- 
svið mentamálanefndar.

Flm, (Jón Magnússon): pað hefir 
hingað til verið venja að vísa til allshn. 
frumvörpum um embætti, hvernig sem 
á embættunum stendur. pað má t. d. 
nefna það, að frv. um hiskupsembætt- 
ið er í allshn. í hv. Nd. Mál t. d. um 
skipulag skóla ganga til mentmn.

pað er víst, að fáist ekki uppbót á 
launum þessara 2 kennara við stýri- 
mannaskólann, fæst enginn hæfur mað- 
ur í þær stöður. Jeg gerði ráð fyrir, að 
ef eigi fæst að samþykkja hærri laun 
en frv. ræðir um, mundu kennaramir

fá upphót í fjárlögunum. pað ætti að 
vera óþarft að taka það fram einu sinni, 
að uppbót sú, sem hinn lögmælti kenn- 
ari við stýrimannaskólann þegar liefir 
fengið á launum sínum, skuli haldast 
eftir sem áður. En í sambandi við það 
taldi jeg sjálfsagt, að málið gengi til 
fjvn.

Hvað snertir embætti við mentaskól- 
ann, þá voru þau víst stofnuð um 1910 
tvö þeirra og stóðu í fjárlögunum, þeg- 
ar launalögin komu; var ætlast til, að 
þau fjellu undir þau, en svo varð ekki. 
pað eru föst aukakennaraembætti, sem 
eru launuð samkv reglum í launalög- 
unuih. pað er öðru máli að gegna með 
leikfimiskennarann. Hann má beinlínis 
lelja ráðinn af þinginu.

Jeg legg áherslu á, að hvernig sem 
með mál þetta verður farið, þá verður 
að stilla svo til, áð kennararnir við stýri- 
mannaskólann fái sömu launakjör sem 
við aðra sambærilega skóla, því að ekki 
er hægt að ætlast til að kennarar þessir 
uni öðru.

pað var rjett, sem hæstv. forsrli. 
(SE) sagði, að jeg hefði haft nægan 
tíma til að bera frv. fram sjálfur, en 
jeg gerði það ekki af því, að jeg hafði 
fengið loforð hæstv. ráðh. um að bera 
það fram. Auðvitað var ekki ætlast til, 
að hann tæki neina ábyrgð á því.

Viðvíkjandi mentaskólanum fyndist 
mjer ein breyting geta sparað nokkuð, 
og hún er sú, að hafa lærdómsdeild- 
ina ekki skifta í mála- og stærðfræði- 
deild. En það væri enginn sparnaður 
að þrengja aðganginn að skólanum, því 
að það leiddi af sjer, að þingið neydd- 
ist til að setja á stofn sjerstakan gagn- 
fræðaskóla.

Jeg vona, að hv. fjvn. taki svo í mál- 
ið, að kennarar stýrimannaskólans, og
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J»á sjerstaklega Einar Jónsson, megi vel 
við una.

Forsætisráðherra (SE): Jeg vil aðeins 
minna á það, sem jeg tók fram áðan, 
að jeg hafi afhent mentmn. málið til 
fyrirgreiðslu.

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

atkv. og til fjárveitinganefndar með 9 
shlj. atkv.

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

ekki útrætt.

37. Iþróttasjóður Reykjavíkur.

Á 6. fundi í Ed., mánudaginn 26. 
febr., var útbýtt:

Frumvarpi til laga um íþróttasjóð 
Reykjavíkur (þmfrv., A. 34).

Á 7. fundi í Ed, miðvikudaginn 28. 
febr., var frv. tekið til 1. u m r.

Flm. (Jónas Jónsson): Jeg get búist 
við því, að sumum hv. þm. muni finn- 
ast sem svo, að hjer sje ekki um neitt 
stórmál að ræða En jeg lít nú svo á, 
að þótt kcstnaðarhlið þessa máls sje 
ekki mikil, þá sje hugsjónin, sem ligg- 
ur á bak við þetta frv., stór. petta er 
eitt þeirra mála, sem ekki ætti að vera 
erfitt fyrir þetta þing að samþykkja, 
því að hjer er ekki um neinar kröfur

um fjárframlag úi ríkissjóði að ræða. 
Hjer er aðeins farið fram á það, að 
skattur sá, sem að undanförnu hefir 
runnið í bæjarsjóð Reykjavíkur, verði 
hjer eftir lagður í sjerstakan sjóð, sem 
síðan sje varið til eflingar iþróttum um 
land alt. Jeg veit ekki, hvort jeg má 
fara hjer lítinn krók, en mjer hefir virst 
sem hjer á landi hafi verið talað meira 
um fullveldi hin síðustu ár en í nokkru 
öðru landi í heiminum, sem jeg þekki 
til. pað er aldrei minst svo á ísland af 
vissum mönnum hjer, að þess sje ekki 
jafnframt getið, að það sje fullvalda 
ríki. petta virðist benda á, áð Islend- 
ingar sjeu hræddir um, að fullveldi 
þeirra sje ekki fullkomlega viðurkent og 
aðrar þjóðir viti ekki um það, og því 
sje sjálfsagt að halda því á lofti. En 
þetta sífelda fullveldisskraf verður fá- 
ránlegt til lengdar, vegna þess, að þetta 
gera engar „fullvalda“ þjóðir og gæti 
bent á það, að fullveldi vort sje i raun 
og veru ekki mikið. En á bak við þetta 
liggur þó sú hugsun, að við eigum að 
reyna að vera menn og byggja landið. 
En þá er þess að gæta, að það verður 
ekki gert með orðum tómum, gífuryrð- 
um og glamri um land og þjóð og forna 
sögufrægð, heldur verðum við að sýna 
dáð í verkinu. Og þetta frv., sem jeg 
flyt nú hjer, er einmitt lítill þáttur í 
þjóðlegu viðreisnarstarfi. Hjer i Reykja- 
vík er Y-, hluti allra Islendinga. og fyr- 
ir utan þá menn, sem hjer eru búsettir, 
er stöðugur straumur hingað hvaðanæfa 
af landinu. Reykjavík er því ekki að- 
eins andlegur höfuðstaður, heldur og 
allsherjar uppeldisstöð landsmanna, fyr- 
ir áhrif þau, sem hún hefir á hina ungu 
gesti. Dvölin hjer verður þeim altaf til 
náms, þótt fólkið komi ekki beint í þeim 
lilgangi. Fyrir ungu stúlkurnar, sem
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koma hingað í vist, og þær eru marg- 
ar, verður Reykjavík skóli til ills eða 
góðs. pví er það æskilegt frá sjónar- 
miði allra landsmanná, að Reykjavík sje 
heilbrigður bær og hollur, ódýr og 
áhrifagóður. pví er hver stofnun, sem 
eykur menningu í Reykjavík, landsmál.

Ef við virðum fyrir okkur það tíma- 
bil, sem við lítum upp og aftur til, sögu- 
öldina, þá sjáum vjer, að eitt af því, 
sem einkendi hana, var óvenjulega full- 
komin líkamsmenning. Hún hefir óvíða 
átt sinn líka, nema suður í Miðjarðar- 
hafslöndum fyrir ca. 2000 árum. En með 
andlegri og fjárhagslegri hnignun lands- 
ins hnignaði og líkamsmenningunni. En 
síðan hafa verið gerðar tilraunir af æsku- 
lýð þessa lands áð reisa hana við. pað 
er samband milli líkamsmenningar og 
annarar menningar í hverju landi, og 
þarf ekki að líta lengra en til Englend- 
inga, sem hafa sett markið dýpst á and- 
lega menningu, og eru ein af hinum 
mestu íþróttaþjóðum heimsins. Jeg 
vona, að menn þurfi nú ekki að deila 
um það, að æskilegt er að geta gert 
sem mest fyrir líkamsmenninguna.

1 þessu frv. er farið fram á það, að 
stofnaður verði sjóður af skatti á opin- 
berar íþróttasýningar, og þessum sjóði 
sje svo síðar meir varið til að byggja 
sundhöll og íþróttaskála. pað er tvent, 
sem hefir gert það auðveldara að fram- 
kvæma þetta nú en það var fyrir 
nokkrum árum. Annað er það að Sig- 
urjón Pjetursson, sem er áhugamað- 
ur hinn mesti og einn af fremstu 
íþróttamönnum þessa lands, hefir fund- 
ið upp auðvelda aðferð til að leiða heitt 
vatn langar leiðir án þess-að það kólni 
að nokkrum mun. En hitt er, að nú er 
komið hjer rafmagn. pað er sjálfsagt 
að geta þess, sem vel er gert, og skal

jeg því fara nokkrumorðum um,hvefnig 
Sigurjón uppgötvaði þessa aðferð. Hann 
rekur, sem kunnugt er, ullarverksmiðju 
á Alafossi. Inn í verksmiðjuna leiðir 
hann heitt vatn og hitar með því verk- 
smiðjuna og íbúðina og ljettir alla 
starfrækslu. Eri hann fjekk eigi nóg af 
heitu vatni hjá Alafossi og var því að 
hugsa um að kaupa hver ofar í dalnum. 
Hann fór til þekts verkfræðings til að 
spyrja hann ráða um þetta, en verkfræð- 
ingurinn rjeð honum frá því, vegna þess, 
að vatnið mundi kólna á leiðinni. EnSig- 
urjón er orku- og framkvæmdamaður 
og rjeðst í þetta eigi að síður og gerði 
þá þessa uppgötvun. Hann hlóð torfgarð 
undir leiðsluna í stað þess að grafa hana 
í jörðu, og losnaði með því við að vatn 
kæmist eins að leiðslunni. Á þennan hátt 
tókst honum að leiða vatnið 1% kíló- 
metra án þess að það kólnaði meir en 
um 2 stig. pessi uppgötvun hefir var- 
anlega þýðingu og kemur þessu máli 
mikið við, og gerir kleift að hagnýta 
heita vatnið meir en gert hefir verið að 
undanförnu.

En fvrst jeg mintist á Álafoss, þá ætla 
jeg að geta þess, að nú starfar, eftir ósk 
þingsins, nefnd, til að rannsaka ullar- 
iðnað hjer á landi. Að hennar tilstilli 
kom verkfræðingur að Álafossi. par 
vinna milli 40—50 manns, og vinnan er 
ekki góð eða heilsusamleg. En þessi 
verkfræðingur veitti því eftirtekt, hversu 
fólkið var hraustlegt og vel útlítandi og 
spurði, hverju slíkt sætti. Hann fjekk 
þá skýringu á þvi, að rjett hjá verk- 
smiðjunni var sundlaug og verkafólkið 
synti í henni á degi hverjum, og sundið 
gerði verkafólkið svona hraustlegt úthts. 
petta þótti verkfræðingnum frábærlega 
merkilegt. petta er röksemd fyrir frv. 
mínu. pað er ný sönnun fyrir því, að



Lagafrumvörp ekki útrædd.
Iþróttasjiiður Reykjavíkur.

1089 1090

líkamlegt hreinlæti er nauðsvnlegt við 
dagleg störf.

pað, sem ætlast er til hjer, er, að i 
framtíðinni verði alt heita vatnið úr 
Laugunum leitt heim að bænum. Jeg 
gæti hugsað mjer, að sundhöllin vrði t. 
d. hjá gasstöðinni, þvi þangað er skemst 
leiðsla. Mikils virði væri, ef hægt vrði 
að dæla sjó þangað í eina sundþróna, svo 
menn gætu ýmist baðað sig í heitum 
laugum eða hressandi saltvatni. Aðal- 
atriðið er, að alt verði sem fullkomn- 
ast og komi að sem bestum notum. 
pað þyrftu sennilega að vera 4—5 sund- 
laugar, svo karlar, konur eg börn geti 
synt samtímis, svo sem venja er til á 
slíkum stöðum erlendis. Hjer yrði þetta 
tiltölulega ódýrt. Seinna þyrfti að byggja 
við sundhöllina stórt leikfimishús. Sund- 
höllin cg íþróttaskálinn verða þá höfuð- 
setur allra íþrótta í Revkjavík.

Jeg mætti í morgun einum íþrótta- 
manni hjer, sem var óánægður með 
að þurfa að borga þennan skatt. En jeg 
sagði honum, að ef iþróttamenn yrðu 
mjög skammsýnir, þá liti ekki vel lit 
með framfarir í íþrótt þeirra. pað er 
ekki svo að skilja, að þetta fje sje tekið 
af íþróttamönnunum sjólfum, það er 
tekið af bæjarbúum öllum og gestum 
í bænum. Hinar stóru íþróttasýningar 
mundu veita miklu fje í þennan sjóð. 
petta er skattur á skemtanafýsn fólks- 
ins, tekinn úr vasa almennings. Og all- 
ur almenningur mun njóta góðs af 
ávöxtum sjóðsins, ef þessi breyting verð- 
ur gerð. Ef þannig löguð sundlaug 
kæmi rjett við jaðar hæjarins, mundi 
i fyrsta lagi vera auðvelt að láta hvert 
einasta skólabarn í Reykjavík synda þar 
einu sinni á dag. 1 öðru lagi mundi 
námsfólk við aðra skóla hjer vera tíð-

Alþt. 1923, C. (35. löggjafarþing).

ir gestir þar, og í þriðja lagi geri jeg 
ráð fvrir því, að íþróttamenn og konur 
mundu iðka meira sund þá en nú er 
kostur á. Og að lokum má húast við 
því, að mjög margir eldri menn hjer 
mundu nota þetta sjer til heilsubótar. 
pað er ekki auðvelt hjer, vegna veðráttu, 
að lifa heilsusamlegu lífi i Revkjavík, 
eins og víða í næstu löndum. Jeg veit 
ckki, hvort menn hafa veitt því eftir- 
tekt, að margir andans menn þessarar 
þjóðar, þingskörungar, ráðherrar o. s. 
trv., hafa dáið fyrir tímann. Ef menn 
minnast þess, að Gladstone var í fullu 
f jöri um áttrætt, en okkar afburðamenn 
falla oft í valinn 55—60 ára, þá er sýni- 
lcgt, að þetta stcndur i samhandi viðokk- 
ar ytri lifskjör. Hjer er ekki nema að 
Jitlu leyti hægt að stunda útiíþróttir 
sjer til hcilsuhótar, og mundi því leik- 
íimi, og einkum dagleg iðkun sund- 
íþróttarinnar, koma að góðum notum 
og lengja mannsaldurinn. Skammlífi 
nær til allra, bæði til þeirra, sem eiga 
að búa við svokölluð fáguð lífskjör, og 
hinna, sem við þrengri kost búa. pví 
verður að taka tillit til veðráttunnar 
og revna að leiða þjóðina inn á heilsu- 
samlegar hrautir.

Jeg hefi nú farið um þetta fleiri orð- 
um en venja er til. Geri jeg það af því, 
að í þessu frv. er fólgin ný stefna. Hjer 
er gerð tilraun til þess að rækta fólkið, 
og bæta að dálitlu leyti úr því, hvað við 
erum orðnir á eftir tímanum. Hjer er 
revnt að láta það lægra og minna skapa 
það hærra og meira. Miklu af því fje, 
sem hjer er evtt í skemtanir, er illa eytt 
i lítilfjörlegar skemtanir. Hjer er leitast 
við að nota þetta eyðslufje á þann hátt, 
að láta skemtunarfýsn fólksins skapa 
framtíðarheill alþjóðar.

69
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Jeg vil að síðustu leggja það til, að 
máli þessu verði vísað til mentmn.

Jón Magnússon: Jeg efa það ekki, að 
tilgangur hv. flm. (JJ) með frv. þessu 
sje góður. En jeg held, að við verðunr 
að líta okkur nær. Við mununr, að 1918 
var bænum leyft að leggja á skenrtana- 
skatt. pví ber ekki að neita, að það er 
rjelt og gott að nota skemtanafýsn fólks- 
ins til þess að ná fje til bæjarþarfa, því 
að þær má telja nauðsynlegar. Menn 
muna nú hvernig fór, þegar skatturinn 
var lagfiur á íþróttamennina. pá komu 
allir þm. Reykv. með frv. um að sleppa 
áhugaíþróttamönnum við skatt. peir 
töldu skattinn á íþróttirnar byrði, en 
hins vegar væri ekkert á móti því að 
leggja skattinn á atvinnuíþróttamenn. 
Út úr þessu voru áhugaíþróttamenn 
leystir frá skemtanaskatti. Nú geri jeg 
ráð fvrir því, að þeir muni ekki 
nú í ár fagna því að eiga að horga 
helmingi hærri skatt en aðrir. Háttv. 
flm. (JJ) býst við, að þeir muni fúsir 
að leggja hann á sig, er honunr sje varið 
til svona þarflegs fyrirtækis. En jeg tel 
ekki rjett að iþvngja áhugaiþrótta- 
mönnum með þessum skatti. peir vilja 
hafa það fje, sem þeir fá inn, til eigin 
umráða cg eigin þarfa, svo sem til 
íþróttavallar o. s. frv. Jeg hýst við, að 
það sje rjett, að skatturinn komi ekki 
eingöngu niður á íþróttamönnunum 
sjálfum, en það breytir engu í þessu 
efni. Svo er um alla slíka skatta. pað, 
sem mjer finst auk þess mjög athuga- 
vert, er, að þingið fari upp úr þurru að 
taka upp mál, sem er sjerstakt bæjar- 
mál. Sundlaugin á að vera kostuð af 
bænum, þó að vitanlega fleiri en bæj- 
arbúar geti haft gagn af henni.

pað er þá og sett nefnd af bæjarstjórn-

inni til að athuga kostnað við að veita 
vatninu úr Laugunum hingað til hæjar- 
ins og gera þar þvottalaug og sundlaug. 
Jeg get því ekki sjeð, að það sje ástæða 
til fyrir þingið að taka að sjer þetta 
mál, óbeðið af öllunr, einkunr er bæjar- 
stjórnin hefir sjálf tekið það upp.

Jeg ínrynda mjer líka, að það rnyndi 
ganga seint að safna nægu fje. Að vísu 
hefi jeg ekki ábvggilegar skýrlsur um 
það, hvað inn kemur fyrir iþróttasýn- 
ingar hjer. En jeg hefi heyrt, að það 
nryndi vera fullmikið áætlað að gera 
ráð fyrir 15 þús. krónum á ári. Yrðu 
því um 3 þúsundir kr., sem til þessa 
sjóðs færu árlega. Færu því mörg ár 
til þess afi safna í sjóðinn, þangað til 
hægt yrði að byggja. Myndu þvi fljótt 
kcma fram kröfur um, að ríkið legði 
fram tillag á móti þessu. Tel jeg rjett 
að láta bæjarstjórnina eina um þetta.

Flm. (Jónas Jónsson): Háttv. 4. 
landsk. þm. (JM) hafði margt að athuga 
við frv. mitt. Skal jeg þvi stuttlega 
svara athugasemdum hans, sjerstak- 
lega þeim, er snerta hin sögulegu at- 
rifii málsins.

Háttv. þm. talaði fyrst um það, að 
íþróttamenn hefðu ekki viljað borga 
skemtanaskatt í fvrra. En slíkt er ekki 
nema venjulegt, að menn mæli alment 
á móti sköttum, er þeir þurfa að borga 
þá sjálfir. pannig er það algengt, að rik- 
ir menn mæli á móti háum sköttum. 
Er því engin ástæða til að taka þessi 
mótnræli hátíðlega.

Jeg talaði í gær við einn af læknum 
þessa bæjar, senr einnritt hefir látið heil- 
brigðisnrál nrikið til sín taka og er sann- 
ur iþróttavinur. Hann taldi sundhöll- 
ina vera sitt áhugamál og stórt spor 
stigið í franrfaraáttina, ef það næði
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fram að ganga. Læknir þessi var Guð- 
mundur Björnson landlæknir. J?ar sem 
jeg veit nú, að háttv. 4. landsk. þm. (JM) 
hefir mikið álit á landlækni, vona jeg 
að hann taki þetta því sem meðmæli 
með frumvarpinu.

Mjer er vel kunnugt um, að margir 
mikilsráðandi menn hjer cru á móti 
þessu máli. En það eru einmitt þeir 
menn, sem eru venjulega á móti öll- 
um framförum, og hafa hvorki skiln- 
ing nje áhuga á þvi, sem til framfara 
horfir, og var einn þessara manna með 
mikla yglibrún, er frv. þetta varð kunn- 
ugt almenningi í bænum.

J?á kom fram allmikil mótsögn hjá 
háttv. þm. (JM), er hann taldi þetta 
eingöngu vera bæjarmál, sem Reykja- 
vík ein ætti að fjalla um. En talaði þó 
í öðru orðinu um að stvrkja það af 
landsfje. Jeg vil enn halda því fast fram, 
að þetta sje mál, sem snerti alt landið; 
því að litlar líkur eru fvrir þvi, að bæj- 
arstjórnin komi því í framkvæmd, þar 
sem hún hefir ckki sjeð ástæðu til að 
byggja haðhús við leikfimishús barna- 
skólans, fyr en í vetur. Hvgg jeg því, 
að þess vrði langt að bíða, að bæjar- 
stjórnin fari að leggja fram fje til þess 
að bvggja nýjar sundlaugar heima við 
við hæinn.

Hvað snertir arðinn af íþróttasýning- 
uniun, þá er það fullvíst, að meira en 
15 þúsundir koma inn fyrir þær sýning- 
ar árlega. Annars er það ekki aðalat- 
riði, hve mikill þessi skattur er eða 
verður hvert cinstakt ár, heldur hitt, að 
stíga rjett spor í framfaraáttina. Gefa 
iþróttamönnunum tækifæri til að sýna, 
áð þeir láti fraintíðarheill sitja í fyrir- 
rúmi fyrir stundarhagnaði.

Ef nú háttv. 4. landsk. þm. (JM) tekst 
að eyðileg'gja þetta mál, þá sjest best,hve

mikið er af stórliug og krafti í þessari 
háttv. deild. Og mun jeg seinna sjá, 
cftir þeim móttökum, er önnur frv. fá, 
sem jeg ætla að koma með á þessu þingi, 
hvað þessi háttv. deild leggur til hinn- 
ar innri viðreisnar landsins.

Jón Magnússon: Háttv. flm. (JJ) 
sagði, að jeg hefði komist í mótsögn, 
er jeg taídi þetta bæjarmál, sem rjett 
gæti verið að styrkja af ríkisfje. Sje 
þetta mótsögn, þá held jeg að margar 
sjeu mótsagnirnar, og nægir að benda 
á, að hafnargerðin hjerna var þó bæj- 
armál, sem stvrk fjekk af ríkisfje. Jeg 
beld því, að háttv. flm. hafi sagt þetta 
óvart.

pað kann vel að vera, að það lýsi stór- 
hug að leggja þelta gjald á íþróttamenn, 
en jeg sje eigi betur en það komi býsna 
hait niður á þeim.

pað er misskilningur hjá háttv. flm. 
(JJ), að jeg hafi ráðgast við kjósend- 
ur úti í bæ um þetta mál. J?ví það stend- 
ur ljóst fyrir mjer, að það sje hringl 
af þinginu, ef það sámþykkir þennan 
skatt núna, en levsti áhugamennina und- 
an honuin helmingi lægri í fyrra.

Flm. (Jónas Jónsson): Aðeins stutt 
athugasemd.

Háttv. 4. landsk. þm. (JM) vildi halda 
fram, að frv. þetta ætti ekki eftir éðli 
sínu fram að ganga, því að það væri 
ekki landsmál, og bærinn einn ætti því 
um það að fjalla. petta er mótsögn hjá 
háttv. þm. (JM), þvi að það getur ekki 
verið rangt, þó að þingið láti til sín taka 
um framgang' máls, sem annars er við- 
urkent að styrkja þurfi með framlög- 
um úr landssjóði.

Hins vegar tel jeg, að bæjarstjórnin 
geti ekki mikið sagt, þó að þingið sker-
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ist í þetta mál, þar sem hún hafði ekki 
þroska til að sjá, að hyggja þyrfti bað- 
hús við leikfimishús barnaskólans fyr 
en í vetur. Og mun það einsdæmi, að 
í nokkurri borg sje bygt leikfimishús, 
án þess að baðhús fylgi. Bendir þetta 
á hinn argasta skrælingjahátt viðvíkj- 
andi heilbrigðisframkvæmdunum í höf- 
uðstaðnum.

Hvað viðvíkur því, að það lýsi stór- 
hug að leggja þennan íþróttaskatt á, eins 
og háttv. 4. landsk. þm. (JM) komst að 
orði, þá hefir enginn annar en hann litið 
svo á málið. En hitt er rjett, að það lýsir 
aldrei stórhug að tefja fyrir góðu máli.

Að þetta frv. sje hringl, í sambandi 
við aðgerðir þingsins í fyrra í íþrótta- 
skattsmálinu, er alls ekki rjett, því að 
þetta er í raun og veru alt annað mál, 
því að í fyrra átti íþróttaskatturinn að 
ganga til bæjarins, en nú á hann að 
ganga til þess að styðja íþróttir.

Jón Magnússon: Jeg legg til, að frv. 
þessu verði vísað til fjárhagsnefndar, 
því að það er skattamál, og á þar því 
heima.

Flm. (Jónas Jónsson): Jeg tel sjálf- 
sagt, að máli þessu verði vísað til menta- 
málanefndar, því að það er mentamál, 
og á því að athugast frá mentamála- 
hlið, en eigi frá skattahliðinni.

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

atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

já: EÁ, GGuðf, GÓ, HSn, IHB, JóhJóh, 
JM, JJ, KE, SE, SHK, SJ, BK, HSt.

Till. um að vísa frv. til mentamála- 
nefndar feld með 8 : 3 atkv.

Frv. vísað til fjárhagsnefndar með { 
9 : 5 atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og ! 
SÖgðll !

já: JM, SE, SHK, SJ, BK, GGuðf, { 
IHB, JóhJóh, HSt. j

nei: JJ, KE, EÁ, GÓ, HSn. j

Á 23. fundi í Ed., fiintudaginn 22. {
mars, var frv. tekið til 2. u m r.

Forseti tók málið af dagskrá. j
i

Á 25. fundi í Ed., föstudaginn 23. 
mars, var frv. aftur tekið til 2 u m r.
(A. 34, n. 182).

Frsm. (Guðmundur Ólafsson): Jeg j
ætla ekki að vera margorður. j?að geng- j 
ur nú orðið svo mikið í skemtiræður í 
hjer í deildinni, að það er óvíst, hvað 
það, sem maður segir, getur leitt til. Jeg 
læt mjer því nægja að vísa til álits 
nefndarinnar á þskj. 182, sem hyggist 
á því, að íþróttasambandið er ekki fært 
til að borga meiri skatt, eins og ástæð- 
um þess og fjárhag er varið. íþrótta- 
samhandið borgar nú 20% af aðgöngu- 
eyri til íþróttavallarins og 2% í slysa- 
liyggingarsjóð íþróttamanna; þyrftiþví, 
ef frv. væri samþykt, að greiða 42%, 
og er það óneitanlega alt of mikið.

pá er bæjarstjórn Reykjavíkur nú að 
gera athuganir um notkun á vatni úr 
Laugunum, sem hún hefir umráðarjett 
yfir, og er því einnig, hvað það snert- 
ir, of snemt að setja lög unr þetta efni. j

En bæjarstjórn og í. S. í. eru þeir j 
aðiljar, sem fyrst og fremst eiga að beita { 
sjer fyrir framkvæmdum þessa máls, [ 
þótt ríkissjóður vrði að líkindum að { 
veita einhvern fjárhagslegan stuðning. j

í
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Nefndin leggur því til, að dagskráin 
á þskj. 182 sje samþvkt.

Jór.as Jónsson: petta stendur í nánu 
sambandi við annað mál, sem ekki hef- 
ir komið mikið til umræðu í deildinni 
enn þá, nefnilega um meðferðina á gróð- 
anum af vínversluninni. Ef það frv. nær 
fram að ganga, kemur nokkur hluti 
fjárins til að renna í þennan sjóð. Jeg 
hefi talað um þetta mál við formann 
nefndarinnar, og leyfi jeg mjer að stinga 
upp á, að málið sje tekið út af dagskrá 
og sje látið bíða hjá nefndinni, uns full- 
víst er, hvort íþróttasjóðnum áskotn- 
ast þaimig tekjur eða ekki.

Frsm. (Guðmur.dur Ólafsson): pað er 
rjett, að hv. 5. landsk. þm. hefir minst á 
þetta við mig. Jeg fyrir mitt leyti er 
ekki á móti því, að málinu sje frestað, 
en vil mega vænta þess, að umræður 
þurfi þá ckki að vera, nema nýjar 
ástæður verði fyrir hendi.

Umr. frestað.

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

ekki útrætt.

38. Meðferð áfengistekna.

A 11. fundi í Ed., miðvikudaginn 7. 
mars, var úthýtt:

Frumvarpi til laga um meðferð á því 
f je, sem landssjóði áskotnast fyrir áfengi 
(þmfrv., A. 63).

Á 13. fundi í Ed.. föstudaginn 9. mars, 
var frv. tekið til 1. u m r.

Forseti tók málið af dagskrá.

A 11. fundi í Ed., laugardaginn 10. 
mars, var frv. aftur tekið til 1. u m r.

Flm. (Jónas Jónsson): pessu frv. hef- 
ir verið úthýtt fyrir nokkrum dögum, 
og hafa þingmenn því eflaust kynt sjer 
það. Meiri hluti þjóðarinnar hefir um 
mörg undanfarin ár óskað, að hjer yrði 
algert aðflutningsbann á áfengi. pað hef- 
ir ekki lánast sem skyldi. Mikið vín hef- 
ir verið flutt inn í landið, og í bráða- 
birgðalögunum frá síðasta þingi erleyfð- 
ur innflutningur í stórum stíl. Allarlíkur 
eru til, að þau lög niuni verða fram- 
lengd um nokkur ár. Ef þær ytri kring- 
umstæður, sem valda afnáminu, breyt- 
ast, mundi þjóðin lögleiða bannið aftur. 
pað er ómögulegt að líta á afnám banns- 
ins öðru visi en sem verslunarmál. peir, 
sem mest hafa barist fyrir afnáminu, 
telja sig hafa gert það til að bjarga fisk- 
markaðinum, en ekki til að afla land- 
sjóði tekna af víni, og þó að landinu 
áskotnist einhver arður af vínverslun- 
inni, þá var það þó ekki filgangurinn í 
fyrstu. pað vakir fyrir flestum að 
stennna stigu, svo sem unt er, fyrir of- 
drykkjunni, og vjer bannmenn óskum 
einhverra ráðstafana, sem hindra slíkt, 
eins og líka kemur fram í þessu frv.

Fyrir 3 mánuðum fjekk jeg ástæðu 
til að tala um þetta mál á almennum 
kjósendafundi í Árnessýslu, þar sem jeg 
kom fram með þá hugmynd að nota 
gróðann af áfengisversluninni, sumpart 
til að vinna á móti vínbölinu og sum- 
part til að efla andlega og líkamlega 
menningu í landinu. pótt meðal þeirra
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kjósenda, sem á mig heyrðu, hafi cf- 
laust verið nokkuð skiftar skoðanir, þá 
tóku flestir vel undir.þessa tillögu.

I frv. eru tvö aðalatriði; 1 að búa svo 
um hnútana, að tekjurnar af vinversl- 
uninni verði ekki til að festa vínbölið 
í landinu, 2 að láta vínið svo sem unt 
er vinna á móti sjálfu sjer, þ. e. þeirri 
úrkynjun, vesaldómi og spillingu, sem 
hlýtur að fvlgja i kjölfar þess. Jeg hygg, 
að það heri að dæma frv. út frá þess- 
unr atriðum. peir verða á móti því, sem 
vilja festa vínið í landinu, og sömuleið- 
is þeir, sem eru andvígir framförum 
í almennri mentun, iþróttum, listum og 
vísindum.

Jeg kem þá að einstökum grein- 
um frv. ViðÝÍkjandi 1. gr., að alt 
það, sem kenrur inn fyrir áfengisversl- 
un, t. d. ágóði, sektir, tollar o. s. frv., 
renni í þennan sjóð, er það að segja, 
að það getur ekki konrið til nrála að 
gera þetta fje áð alnrennunr evðslueyri. 
Mjer hefir nýlega verið hent á það af 
einunr lrv. þnr., að ef þetta frv. nær 
franr að ganga, yrði það, að því er snert- 
ir tolltekjurnar, hrot á lántökusanrn- 
ingunr, senr gerðir hafa verið við aðra 
þjóð. Jeg ætla þá að taka það franr, að 
ef ekki stæði á öðru, nrvndi jeg sætta 
nrig við, þótt tolltekjurnar gengju ekki 
r sjóðinn, nreðan sanrningar unr enska 
lánið eru óbreyttir.

pað er gert ráð fyrir 3 nranna stjórn 
til að ráðstafa arðinunr, og veíða þeir 
menn valdir úr aðalflokkunr þingsins. 
Væri það ávinningur, þar senr af því 
mundi leiða til fastari stefnu í nrálinu 
heldur en ef landsstjórnununr, senr flest- 
ar verða skamnrlífar, yrði falið að ráð- 
stafa fjenu.

Viðvíkjandi 1. hðnunr er það að segja, 
að nreðan sú ráðstöfun, sem nú er

unr vínversliin, stendur, eru aðeins 
tveir vegir, senr löggjafarvaldið get- 
ur farið til að lralda ofdrykkjunni í 
skeíjunr. Hið fyrra er, að nrenn nregi 
ckki vera ölvaðir á alnrannafæri og sæti 
annars sektunr. Hitt ráðið er að fræða 
ungu kvnslóðina unr skaðsenri áfeng- 
isins, cg lækna þá, senr fallnir eru. 
Áfengissjóðurinn á að vera einskonar 
landvarnarfyrirtæki. Fje hans á að verja 
til að auka þekkingu á skaðsenri áfeng- 
is og efla bindindi, og að lrinu leytinu 
til að styrkja eftirlit i áfengisnrálunr, 
bæði gagnvart snryglurunr og drykkju- 
nrönnunr. pess er nrikil þörf. pað er 
sorglegur sannleiki, að íslendingar eru 
drykkfeld þjóð að eðlisfari, svo að hæði 
nrá telja skönrnr og skaða að.

pá kenr jeg að lrinunr fjórunr liðun- 
unr. peir eru nreira nýnræli. peir eru 
annars eðlis. Áfengissjóðurinn á að 
glíma við áfengissýkina sjálfa. Hinir 
síðari þættir cru beinlínis til að auka 
andlega og líkamlega nrenningu lands- 
ins. Hafið hrýtur niður ströndina á sunr- 
unr stöðum, en nryndar aftur lönd ann- 
arsstaðar, þar senr fyr var sjór. Meðan 
áfeirgið spillir lreilsu og rrranndónri Is- 
lendinga, vegna fisksölunnar á Spáni, 
nrá ekki nrinna vera en að þetta dýr- 
kevpta fje nryndi aftur land, senr bæt- 
ur fyrir spjöll þau, sem niðurbrjótandi 
áhtif áfengisins valda í þjóðlífinu. 
Hugnryndin er sú, að nota þetta tilvilj- 
unarfje, senr ríkissjóði áskotnast á 
þennan hátt, til þess að auka alþýðu- 
nrentun i landinu og hærri nrenningu 
á ýnrsunr sviðunr. Fyrir nokkrum ár- 
unr var stofnaður hjer sjóður, senr ber 
nafn Eggerts Ólafssonar, senr var fyrsti 
brautryðjandi íslenskrar náttúrufræði. 
Sjóður þessi hefir stöðugt vaxið undir 
vernd okkar helstu náttúrufræðinga,
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svo sem porvalds Thoroddsen, Stefáns 
Stefánssonar, Bjarna Sæmundssonar. 
og Helga Jónssonar. Sjerstaklega hefir 
hinn síðastnefndi lagt mikið á sig fyr- 
ir sjóð þennan. Tilgangur sjóðs þessa 
er að styðja íslenskar náttúrufræðis- 
rannsóknir, svo sem Carlsbergssjóður- 
inn gerir í Danmörku. Ef þessi sjóður 
fær styrk af fje því, sem hjer um ræð- 
ir, þá losnar ríkissjóður við fjárfram- 
lög til hans, en annars verður ekki hjá 
því komist að styrkja hann af opinberu 
fje í framtíðinni.

pá kem jeg að öðrum liðnum, að veita 
pjóðvinafjelaginu nokkurn styrk af fje 
þessu til að gefa út á íslensku úrvals 
fræði- og skemtanabækur í ódýrum út- 
gáfum. Jeg get verið fáorður um hug- 
mynd þessa, því að áður hefir alkunn- 
ur gáfu- og lærdómsmaður, prófessor 
Sigurður Nordal, skýrt hana. Við er- 
um, sem kunnugt er, lítil þjóð með ein- 
angrað mál, og getum því ekki fylgst 
með í bókmentastraumum umheimsins, 
því að við skiljum ekki kenslulaust mál 
annara þjóða. Ef við værum fæddir í 
enskumælandi löndunr, gætum við feng- 
ið svo að segja hvaða klassiskt ritverk 
sem er fvrir 1 krónu í „Every Man’s 
Library.“ En okkar gáfufólki er nálega 
bönnuð önnur fra-ðsla en sú, er okkar 
fáskrúðugu bókmentir veita. Jeg veit, að 
forseti pjóðvinafjelagsins, dr. Páll E. 
Ólason, er mjög hugsandi um þetta efni. 
Hann hefir skrifað Alþingi beiðni um, 
að það veitti pjóðvinafjelaginu stvrk 
til að gefa út nokkrar bækur á ári. 
Mundi þá vera valið til útgáfu ágæt- 
ustu bókmentaverk heimsins, svo sem 
bækur eftir Tolstoj, Selmu Lagerlöf, 
Björnson o. fl. Að sama skapi yrðu 
gefnar út fræðibækur, sem einstakir for- 
leggjarar þyrðu ekki að gefa út vegna

kcstnaðar. Jeg veit, að þessi hugmynd 
er í fullu samræmi við vilja stjórnar 
pjóðvinafjelagsins og einnig í samræmi 
við vilja meginþorra allra kjósenda, því 
að ef nokkurt sameiginlegt einkenni er 
á hinni íslensku þjóð, þá er það hungur 
eftir að lesa góðar bækur. Og jeg full- 
yrði, að þessi liður yrði til þess að 
tendra ljós þekkingarinnar, svo að 
segja á hverju heimili í landinu.

pá er þriðji liðurinn, um það að verja 
nokkrum hluta þessa fjár til þess að 
kaupa listaverk af ýmsum listamönn- 
um. L’m þennan lið vil jeg leyfa mjer 
að fara nokkrum orðum. Jeg skal þá 
fvrst geta þess, að það er merkilegt, 
hvað við eigurn nú rnarga og góða lista- 
menn. pað er merkilegt, að þjóð, sem 
ekki telur nema 100 þús. manns, skuli 
eiga á sama mannsaldrinum tvo menn 
eins og Einar Jónsson og Ásgrím Jóns- 
son. Og í nánd við þá standa allmargir 
aðrir listamenn, þótt ekki sjeu þeir jafn- 
snjallir. En það er spá mín og trú, að 
þelta standi ekki lengi. Tökum t. d. 
Hollendinga. A endurreisnartímabili 
þeirrar þjóðar áttu þeir hvem snilling- 
inn öðrum meiri, og þá voru gerð í Hol- 
landi mörg þúsund ágætra málverka, 
sem nú fylla listasöfn allra stærri menn- 
ingarborga í Evrópu og Bandaríkjunum. 
P2n síðustu tvær aldirnar finst þar ná- 
lega ekkert af góðri list. Jeg býst við því, 
að það fari eins fyrir okkur og Hol- 
lendingum, ef við misskiljum okkar 
vitjunartíma og gerum listamönnum 
vorum ókleift að njóta sín hjer, með því 
að svelta þá.

Jeg veit af í einu húsi hjer 6 eða 7 
málverkum, sem kostuðu um 4—5 
þúsund frá málarans hendi, Ásgrims 
Jónssonar. pessi málverk fara burtu úr 
landinu eftir nokkra mánuði, og koma
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cf til vill aldici aftur. J’etta cr ómetan- 
legt tjón fyrir landið. Erlendis lifa lista- 
niennirnir á því að selja einstökum 
inönnuni vcrk sín. Hjcr cr sá markað- 
ur cf þröngur. Menn eru hjer ckki svo 
cfr.um búnir, að þeir geti kevpt mikið 
af listavcikuin. pví verður landið sjálft 
að kaupa, cða engin list getur þrifist 
hjcr.

pá kem jcg að síðasta liðnuni, um 
að verja hálfum ágóðanum til þess að 
koina upp nauðsynleguni alþýðuskólum 
til sveita og styrkja tvær iþróttastöðv- 
ar, aðra við Revkjavík, hina í snjóahjer- 
uðum norðan- eða austanlands. petta er 
mjög stórt atriði. l'nga fólkið sækir nú 
svo mjög úr sveitununi til Reykjavíkur, 
að til vandræða horfir, bæði með hús- 
næði og atvinnu. petta aðstreymi til 
Revkjavíkur er að niiklu leyti fólgið í 
því, að unga fólkið á ekki í annað hús 
að venda til náms. Og þegar það er einu 
sinni koniið til bæjarins, þá langar það 
meira til að ílengjast þar. Við þetta tapa 
sveitirnar starfskröftum, og' auk þess 
legst mikill kostnaður á sveitabændur 
við að kosta börn sín til náins í Rvík. 
pví verður óhjákvæmilegt að bvggja al- 
þýðuskóla í sveitunum, til þess að unga 
fólkið geti aflað sjer þar hentugrar, 
ódýrrar mentunar. Við það skapast afl- 
stöðvar út uni hinar dreifðu bygðir 
landsins. pess vegna er fje, sem varið 
er til slikra hluta, engan veginn fleygt 
í sjóinn. J’að hefir ekki verið hægt að 
ljúka við skólahúsbygginguna á Eiðum 
sökum fjeleysis, en það er góður skóli 
og ódýr. Á Suðurlandsundirlendinu 
vantar tilfinnanlega skóla fyrir um 100 
manns. I Dalasýslu er góður skóli með 
ágætum kenslukröftum, en líður af fjár- 
skorti. A Vestfjörðum má nefna skólann 
á Núpi, sem hefir haft stórmikil áhrif

vestra, en á við þröng kjör að búa. I 
Suður-J’ingeyjarsýslu hefir verið mynd- 
aður sjóður til skólastofnunar með 
frjálsum samskotum sýslubúa, og þar 
er ekkert kjördæmismál, sem fólki er 
lijai tfólgnara en einmitt þetta. Nú liafa 
ill fcrlög liagað því svo til, að landið fær 
tje i ríkissjóð, sem það bjóst ekki við 
að fá, fje, sem safnast fyrir sölu á 
áfengi. pað kemur til vor eins og 30 
silfurpeningarnir forðum til Gyðing- 
anna, sem þeir vörðu til að kaupa fyrir 
grafreit lianda erlendum mönnum. Nú 
ættum við að fara að dæmi hinna vísu 
Gyðinga, og festa ekki þetta Rínargull, 
sem liefir í sjer fólgið beiskt eitur, í 
almennum eyðslueyri, heldur verja því 
á þann hátt, sem i frv. segir, minnugir 
þess, hversu liinir vitru Gyðingar fóru 
að undir svipuðum kringumstæðum.

J’á er eftir einn liður, um íþrótta- 
stöðvarnar. Jeg liefi talað um íþrótta- 
stöð i Reykjavík í sambandi við annað 
mál, og þarf þvi ekki að endurtaka það 
hjer. En það er ekki nóg að hafa íþrótta- 
stöð í Reykjavík, lieldur verður að hafa 
aðra í einliverjum af snjóahjeruðum 
landsins, þar sem lögð yrði stund á 
vetraiíþróttir, svo sem skíðaferðir og 
skáutahlaup.

J’að er eitt atriði sameiginlegt um þá 
eyðslu, sem lijer er farið frani á, að 
hún fer öll í hluti, sem hafa varan- 
legt gildi, fasteignir til menningarbóta, 
skólahús, fræðibækur, listaverk og 
íþróttastöðvar. pað er líka sjálfsagt, 
þegar um svona tilviljunarfje er að 
ræða. Jeg býst við því, að eftir nokkur 
ár verði algert bann komið hjer á aftur. 
Hvar stöndum við þá, ef ágóðinn af vín- 
vcrsluninni er orðinn óhjákvæmilegur 
liður í fjárlögum landsins. En ef við 
verðum þá búnir að byggja 7—8 al-
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þýðuskóla og íþróttastöðvar, þá er það 
varanleg eign, sem stendur og hefir full- 
komið gildi, þó að fjáraflinn hætti með 
endurkomu bannlaganna.

Jeg hefi heyrt það talið lýti á þessu 
frv., að óheppilegt sje að kljúfa ríkis- 
sjóð í margar deildir. En þá má minn- 
ast þess, að nú förum við að njóta góðs 
af því, að þm. N.-lsf. (SSt) kom því til 
leiðar fyrir nokkrum árum, að myndað- 
ur var sjóður nákvæmlega með sama 
fyrirkomulagi, landhelgissjóðurinn. 
Hann er myndaður af sektum, sem inn 
koma fyrir ólöglegar- veiðar í landhelgi, 
og á að verja honum til að byggja 
strandvarnarskip. Nú er bráðum hægt 
að fara að byggja skipið, og það er því 
að þakka, að fje þetta var lagt í sjer- 
stakan sjóð, en ekki notað sem eyðslu- 
fje. petta hliðstæða dæmi ætti að ýta 
undir hv. þm. að fara eins að hjer.

Jeg skal svo ekki fjölyrða frekar um 
þetta að sinni. Jeg legg til, að máli þessu 
verði vísað til mentmn., því að hjer er 
um menningarmál að ræða. Jeg legg þó 
ekki kapp á það, en hugsunarrjett er, 
að það á þar heima.

Sigurður Hjörleifsson Kvaran: Jeg 
var að bíða eftir því, að hæstv. stjórn 
tæki til máls. Hjer er um stórt mál að 
ræða, og bjóst jeg því við, að hún ljeti eitt- 
hvað til sín heyra Sjerstaklega átti jeg 
von á þvi, að hæstv. fjrh. (MagnJ) ljeti 
sig ekki vanta við þessar umræður, því 
að hjer ræðir um að taka mikið fje 
undan yfirráðum þingsins og skerða 
með því fjárstofn þann, sem þingið á að 
verja til þarfa landsins.

Jeg saknaði þess í ræðu hv. flm. (JJ), 
að liann gerði grein fyrir því, uin hve 
mikið fje hjer er að ræða. Víst er um 
það, að það er mikið f je. Tollurinn mun

Alþt. 1923, C. (35. löggjafarþing).

nema 365 þúsundum. Maður hefir heyrt 
ýmsar tölur um hagnaðinn af áfengis- 
sölunni. Jeg hefi heyrt, að hagnaður- 
inn muni vera um 200 þús. kr. nú þeg- 
ar. Jeg veit ekki, hvort það er satt, en 
ástæða er til að flm. hefði gert nokkra 
grein fyrir þessu. Auk þess mun sekt- 
arfje nema nokkru, og andvirði fyrir 
óleyfilega innflutt vín. Við skulum gera 
ráð fyrir, að öll upphæðin verði 700 þús. 
kr., þá kemur spurningin: Höfum við 
efni á að missa þetta fje ? Jeg skal ekki 
bera á móti því, að æskilegt væri að geta 
stutt þessar stofnanir. það vilja allir. 
En fyrst verðum við að vita, hvort nokk- 
uð er til í vasanum, áður en við förum 
ofan í hann til að gefa úr honum; það 
verður þingið að gera hjer. Jeg get ekki 
dulist þess, að það munu verða skift- 
ar skoðanir um það, hvort nú eigi að 
verja 20% af þessu fje, eða 140 þús. til 
bindindissjóðs. Jeg bar fram á síðasta 
þingi að veita 5000 kr. í sama skvni, en 
það fjekst ekki, en var fært niður í 
3000 kr. J?ví er kynlegt að húast við, 
að þingið verði svona stórtækt nú. Eft- 
ir þessu frv., ætti að leggja hjer ár- 
lega til náttúrufræðisiðkana 70 þús., til 
þess að koma út skemtibókum 70 þús., 
til þess að kaupa listaverk 70 þúsund. 
Já, það væri gaman að vera ríkur, en 
að hinu er minna gaman, að látast vera 
ríkur, en vera fátækur. Jeg ætla ekki að 
halda langa ræðu á móti þessu, jeg 
vildi ósköp gjarnan styrkja alt þetta, 
en þetta frv. er svo fáránlegt, í þeirri 
mynd, sem það nú er, að jeg á ómögu- 
legt með að greiða því atkv. til 2. umr. 
Jeg óska nafnakalls um frv.

Jónas Jónsson: Jeg hefi ekki miklu 
við að bæta, þrátt fyrir ræðu hv. 2. þm. 
S.-M. (SHK). Hann lagði til, að frv.

70
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yrði ekki látið ganga til 2. umr. Samt 
kom hann ekki með nein rök gegn því, 
hvorki frá sjónarmiði bannmanna eða 
almennra hagsmuna.

Hingað til mun þessi hv. þm. (SHK) 
liafa haldið sig vera bannniann. Að lík- 
indum hefir hann þá haft ákveðna skoð- 
un um, að áfengisnautn sje óheillavæn- 
ieg landi og þjóð Honum hlýtur enn 
fremur að vera kunnugt um, að inn i 
bannlandið hefir nú á siðustu tínium 
borist allmikið fje, bæði fyrir leyfilega 
og ólevfilega vínverslun. petta fje vil 
jeg að sje notað til varnar gegn áfeng- 
inu og menningarleysinu í landinu, 
meðan það flýtur í landssjóðinn. pegar 
bannið kemur aftur, hverfur þessi 
tekjulind, og um leið nokkuð af þeirri 
nauðsyn, sem nú gerir óhjákvæmilegar 
sjertakar ráðstafanir móti þjóðarúr- 
kynjun. Enn fremur gerði liann ráð fyr- 
ir, að jeg ætti að leggja fram áætlun 
um þessar tekjur Var þess krafist af 
Sigurði Stefánssyni, er hann myndaði 
landhelgissjóðinn, að hann segði fyrir, 
hve inikið fje kæmi fyrir sektir árlega? 
Víst ekki. Enginn skynsamur maður 
heimtar áætlun, þegar svona stendur á. 
En 1913 gleypti þingið við hugmynd- 
inrii, af því að það sá, að hún var góð. 
En eins og kunnugt er, er sjóður þessi 
nú bráðum orðinn svo stór, að fyrir 
hann má kaupa skip til landhelgisgæslu. 
petta hefði hv. þm. (SHK) ekki átt að 
vera vorkunn að sjá. En það er nú 
svona, þegar menn skortir á um hygg- 
indi. Að öðru leyti var hv. þm. (SHK) 
í allmiklu ósamræmi við sjálfan sig. 
Hann sagði, að ríkissjóður mundi lík- 
lega ekki mega missa þetta f j'e, og sakn- 
aði fjármálaráðherra til þess að gefa 
sjer upplýsingar, sem hann játar óbein- 
línis, að sig skorti kunnugleika til að

dæma um. Eðlilegasta skýringin á því, 
hvers vegna hann vill steypa víngróð- 
anum beint í daglegu eyðsluna, er það, 
að hann mun reka minni til fjárauka- 
laganna fyrir 1920—21, þar sem hans 
stjórn, og þar með hann sjálfur, hafa 
gengið svo greypilega frá landssjóði, 
eins og þjóðinni er nú kunnugt.

Viðvíkjandi sunium meginatriðum í 
ræðu minni fór þessi hv. þm. (SHK) 
með meinleg ósannindi. Hann telur, að 
jeg hafi viljað, að pjóðvinafjelagið gæfi 
út fyrir þetta fje tómar skemtibækur. 
Jeg sagði fræði- og skemtibækur jöfn 
um höndum. Jeg geri ráð fyrir, að hann 
þekki þá ensku fyrirmynd, sem jeg tók, 
„Every Mans Library,“ sem gefið hefir 
út mörg hundruð af bestu skáldritum og 
fræðibókum heimsins i ákaflega ódýr- 
um útgáfum. Jeg veit, að einmitt slik 
fræðibókaútgáfa myndi hafa geysimikla 
þýðingu fvrir ahnenna menningu hjer 
á landi. Og' svo mikla trú hefi jeg á 
þýðingu slíkrar útgáfu, hversu hún 
mundi stækka sjóndeildarhring kjós- 
enda, að jeg vil fullyrða, að eftir að 
þvilík útgáfa hefði starfað í svo sem 20 
ár, myndi alveg vonlaust fyrir hvaða 
frambjóðanda sem væri, að ætla sjer að 
vinna þingsæti hjer á landi, ef hann 
stæði á sama menningarstigi og hv. 2. 
þm. S.-M. (SHK).

Forsætisráðherra (SE): Jeg vil að- 
eins gefa þær upplýsingar, að ágóðinn 
af vinsölunni, síðan hún byrjaði, er nú 
þegar orðinn um 270 þús. kr.

Anars ætla jeg ekki að fara að ræða 
þetta mál, að svo stöddu, en vil aðeins 
geta þess, að ef sjerstakar ráðstafan- 
ir ætti að gera um þetta fje, en á því 
munu nú varla ráð, þá teldi jeg því best
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varið til þess að koma upp landsspital- 
anurn.

Jón Magnússon: Jeg ætla ekki að tala 
um þetta mál nú, en vil aðeins taka 
það fram, að það var rangt hjá hv. flm. 
(JJ), að tolltekjurnar væru veðsettar. 
Fyrir því má vel leggja þær í sjóðinn. 
Og þótt þær væri veðsettar, sem ekki er, 
þá væri það saint ekki því til fyrir- 
stöðu, að þær færi i þennan sjerstaka 
sjóð, því að hvað skyldi það svo sem 
vera betra að þessu leyti, að tekjunum 
væri eytt jafnóðum.

Sigurður Hjörleifsson Kvaran: J?að 
hefir þegar verið upplýst, að fje það, er 
hjer er um að ræða, er meira en jeg 
gerði ráð fyrir. pegar tekjur þessar 
hafa numið í 6 mánuði fullum 270 þús 
kr., má gera ráð fyrir, að þær verði 
vfir árið eigi minna en ýó milj. kr. Er 
því hjer um allmikla fjárhæð að ræða.

Annars sje jeg ekki ástæðu til að 
deila um þetta mál nú við 1. umr, nje 
svara þeim hnífilyrðum, sem til mín 
voru send. En vil þó benda á, að jeg 
tel eigi síður þörf á að byggja lands- 
spítala og Klepp, cins og að stofna þá 
sjóði, er hjer er farið fram á. Líka finst 
mjer full ástæða til þess að hafa Klepp 
í góðu lagi, ef mörg frv. þessu lík skyldu 
koma fram.

Flm. (Jónas Jónsson): Viðvíkjandi 
þvi, er hæstv, forsrh. (SE) sagði, að 
frekar væri ástæða til að byggja lands- 
spítala cg Klepp en stofna sjóð þann, er 
fiv. mitt fer fram á, er það að segja, 
að jeg hefi líka hugsað um byggingu 
þessara sjúkrahúsa. En af vissum ástæð- 
um ekki komið með tillögur í þá átt 
enn þá.

pað er gert ráð fyrir, að landsspítal- 
inn kosti 3 milj. kr., og í honum sjeu 
150 rúm, eða helmingi fleiri en nú eru 
í Landakoti og erlent fjelag hjálpar okk- 
ur um. En ef frv mitt nær fram að 
ganga, myndi 20 þús. manna njóta 
heilsubóta af sundhöllinni árlega, og all- 
ur þorri landsmanna njóta góðs af 
bókaútgáfunni, svo að jeg nefni ekki 
aðra liði liennar, sem sama má segja 
um. Jeg vænti þvi, að hæstv. ráðherra 
sjái, að frv. mitt er bvgt á öðrum og 
víðari grundvelli.

Út af því, sem hv. 4. landsk. þm. (JM) 
sagði, skal jeg taka það fram, að jeg hefi 
lesið skjalið um veðsetningu tolltekn- 
anna, og jeg býst við, að jeg skilji ensku 
eins vel og hann og að líkindum dálítið 
betur, en get þó ekki komist að sömu 
niðurstöðu og hv. þm. (JM). Annars 
býst jeg við, að síðar verði frekari ástæða 
til að tala um veðsetninguna.

Háttv. 2. þm. S.-M. (SHK) skal jeg 
hjálpa til þess, að Kleppur verði bygður 
sem fvrst, án tillits til þess, hve margir 
þingmenn eru nú þegar á því stigi, að 
þeim kæmi vel að eiga þar athvarf.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 7 : 6 atkv., 

að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

já: JJ, KE, SE, SJ, EÁ, GGuðf, GÓ. 
nei: SHK, BK, HSn, JóhJóh, JM, HSt.

Einn þm. (IHB) fjarstaddur.
Till. um að vísa frv. til mentamála- 

nefndar feld með 7 : 6 atkv., að við- 
höfðu nafnakalli, og sögðu

já: SJ, EÁ, GGuðf, GÓ, JJ, KE,
nei: SHK, BK, HSn, JóhJóh, JM, SE.

HSt.
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Frv. vísað til fjárhagsnefndar með 
8 : 3 atkv.

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

ekki útrætt.

39- Bæjarstjórn á Seyðisfirði.

A 15. fundi í Ed., mánudaginn 12. 
mars, var útbýtt:

Frumvarpi til laga um breyting á lög- 
um nr. 61, frá 28. nóv. 1919, um bæj- 
arstjórn á Seyðisfirði (þmfrv., A. 109).

A 17. fundi i Ed„ miðvikudaginn 11. 
mars, var frv. tekið til 1. u m r.

Flm. (Jóhannes Jóhannesson): Áþessu 
stigi málsins get jeg látið nægja að vísa 
til greinargerðar þeirrar, sem frv. fylg- 
ir, og jeg leyfi mjer að leggja til, að 
því verði vísað til allsherjarnefndar, að 
umr. lokinni.

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

atkv. og til allsherjarnefndar með 9 shlj. 
atkv.

Á 23. fundi í Ed„ fimtudaginn 22. 
mars, var frv. tekið til 2. u m r.

Forseti tók málið af dagskrá

Á 25. fundi í Ed„ föstudaginn 23.

mars„ var frv. aftur tekið til 2 u m r. 
(A. 109, n. 185).

Frsm. (Jón Magnússon): Eins og sjest 
á nál„ hefir nefndin viljað láta kaup- 
staðinn yfirleitt ráða þessu máli. pó 
hún hins vegar sje ekki ánægð með þær 
hreytingar á bæjarstjórnarlögunum, 
sem frv. hefir í sjer fólgnar, og telii 
þær ekki til bóta. Skal jeg þá nefna 
þær brevtingar á gildandi hæjarstjórn- 
arlögum, sem frv. þetta fer fram á.

Fvrsta hreytingin cr sú, að í stað orð- 
anna: „3 dögum á undan kjördegi" 
kemi: „3 dögum á undan fyrsta-kjör- 
degi.“ 1 lögunum stendur, að kjósa eigi 
einhvern fyrsta virkan dag eftir nýár. 
Manni gæti dottið í hug, að hjer væri 
talað um fyrsta dag, sem gæti verið kjör- 
dagur eftir 1. janúar. En með breyting- 
unni er meint, að kjörskráin skuli al- 
veg fullbúin 3 dögum áður en fyrst er 
kcsið. petta ákvæði er því dálítiðþrengra 
en í lögunum, en virðist ekki hættulegt, 
þó að það hefði staðið óbreytt, því að 
það hefði ekki verið verra en við al- 
þingiskosningar, því að þá verða menn 
cft að sætta sig við að kjósa eftir kjör- 
skrám, þó að þær sjeu orðnar nær því 
ársgamlar.

Önnur breytingin er á þá leið, að bæj- 
arstjórn veiti lögregluþjónum embættý 
og veiti þeim líka lausn. En það hefir 
verið venja, að bæjarstjórnin veiti em- 
bættin, en bæjaríógeti víki þeim frá. 
petta hefir þótt heppilegra, þvi að á 
þennan hátt hefir lögreglustjóri meira 
vald vfir lögregluþjónunum En nefnd- 
inni hefir þó þótt rjett að láta bæjar- 
stjórnina ráða þessu. pví að það gæti 
valdið misklíð, ef t. d. lögreglustjóri 
setti einhvern frá, en bæjarstjórn veitti 
honum strax stöðuna aftur.
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priðja brtt. er sú eina, sem nefndin 
hefir alls ekki getað fallist á, og hún er 
sú, að af öllum lóðum, bygðum og 
óbygðum, skuli greiðast 4% af virðing- 
arverði. En áður mátti taka alt að 2%. 
Ef svo mikið yrði tekið, eins og frv. 
fer fram á, gæti varla verið um skatt 
að ræða, heldur í rauninni eignarnám, 
þegar menn verða að borga skatt af 
eign sinni, sem svarar nálega banká- 
vöxtum, því að á lóðunum hvíla ýms 
önnur gjöld, svo að þau mundu nema 
öll um 5%. Nefndin leggur því til, að 
þessi grein frv verði feld.

Jeg hefi ekkert að athuga við 5. gr. 
frv., og ekki þá 6. heldur, en með 7. 
gr. getur verið efamál, hvort ekki sje 
eins rjett, að kjósendur alment kjósi 
endurskoðanda, eins og bæjarstjórnin 
sjálf Jeg legg þó enga áherslu á þetta 
atriði.

Jóhannes Jóhannesson: Jeg ætla að- 
eins að geta þess, að jeg er þakklátur 
hv. allsherjarnefnd fyrir, hvernig hún 
hefir tekið í málið, og er jeg samþykk- 
ur áliti hennar í því. Annars sje jeg ekki 
ástæðu til að f jölyrða um það að þessu 
sinni.

Jónas Jónsson: Jeg ætla að leyfa 
mier að fara fáeinum orðum um 7. gr 
frv., en þó ekki alveg á sama hátt og 
hv 4 landsk. þm. (JM). pað væri éðli- 
legast, að þessi grein í uppkasti Seyð- 
firðinga sje feld, því að það er óeðli- 
legt, að ællast til þess, að bæjarstjórn- 
in, sem semur sjálf reikningana, kjósi 
endurskoðanda þeirra. pað er hugsun- 
arrangt og galli á frv., og jeg er hissa 
á, að farið skyldi vera á stað með það 
þannig útbúið. Viðvíkjandi 3. gr. skal 
jeg benda á það ósamræmi hjá háttv.

frsm. nefndarinnar (JM) að vilja þar 
þrengja að valdi bæjarstjórnarinnar, 
með því að sporna við, að lagður sje 
skattur á lóðir, en sami maður gerir 
ráð fyrir, að bæjarstjórn Reykjavikur 
eigi að hafa fullveldi í sínum húsaleigu- 
málum. pað er heldur ekki alveg rjett 
að fullyrða, að skatturinn, sem bæjar- 
stjórn Seyðfirðinga legði á, mundi nema 
4ý<, þó það yrði að lögum. Jeg vil benda 
á það ósamræmi að leyfa ekki Seyðfirð- 
ingum að leggja skatt á lóðir hjá sjer, 
úr því að aðrir kaupstaðir mega leggja 
á húsaleiguokurskatt hjá sjer.

Frsm. (Jón Magnússon): Jeg held, að 
það sje ekki rjett að bera þetta saman. 
pað er nefnilega dálítið gamalt mál hjer 
á þingi, þetta með skattaálagning bæj- 
arstjórna. Eyrir mörgum árum kom 
frv. frá bæjarstjórn Reykjavíkur fyrir 
þingið, um að mega leggja fasteigna- 
skatt á bæjarbúa. Bænum var neitað 
um það af þinginu, ekki af því, að þing- 
ið áliti, að bærinn ætti ekki að stjórna 
málefnum sínum, heldur af því, að þetta 
er skattstofn, sem ríkið þarf einnig að 
hafa tekjur af, og því sjálfsagt að leyfa 
engum bæ að brúka siíkan skattstofn 
alveg upp. Er efamál, hvort ekki sje 
gengið of langt með því að leyfa bæj- 
um að leggja 2% skatt á fasteignir, því 
að þá er þess að gæta, að eitthvað sje 
eftir, til þess að leggja á ríkisskatt. Jeg 
vona, að flestir ólíti, að þegar lagðir 
hafa verið 4% í skatt á lóðir, þá sje 
lítið eftir handa ríkinu. A þessu sviði 
eru þau tvö öfl, sem koma til greina, 
rikið og bærinn, eða stærra ríki og 
minna ríki. pað er heimilt og sjálfsagt 
að gæta þess við skattaálögur, að eigi 
sje haldið lengra en svo, að ríkið eigi 
eitthvað eftir til að afla sjer tekna af,
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þvi að það má af engu missa, og þess 
hagur er allra hagur. Jeg man ekki 
hvernig það er hjá öðrum kaupstöðum 
með endurskoðun, en jeg hygg, að 
endurskoðendur sjeu oft kosnir af bæj- 
arstjórn, og þá með hlutfallskosningu. 
Auðvitað lætur nefndin sjer þó i ljettu 
rúmi liggja með örlög 7. greinar, hvort 
hún verður feld eða ekki. pað hefir litla 
þýðingu fvrir málið. Jeg geri þó ráð 
fvrir, að bæjarstjórn mundi betur 
kunna að velja færa menn í þá stöðu 
en almenningur, og sjerstaklega þegar 
jeg geri ráð fyrir, að endurskoðun bæj- 
arreikninga teljist fremur töluendur- 
skoðun en „krítisk“ endurskoðun.

Jónas Jónsson: j’að gladdi mig mjög 
að heyra af hv. 4. landsk. þm. (JM), 
að ríkið ætti meira að ráða en bæjar- 
fjelagið. pað var mín skoðun á frv., 
sem kom fram i dag. Hins vegar er 
jeg ekki sannfærður um, að hann hafi 
á rjettu að standa í þeirri kenningu 
sinni, að það sje óhugsandi að leyfa 
bæ að nota lóðir sem skattstofn meira 
en gert er. Hann segir, að ríkið megi af 
engu missa. En það er ekki fullkom- 
lega rjett að segja, að rikið eigi ekkert 
eftir, ef bæjum sje veitt heimild til að 
leggja skatt á lóðir. Menn verða að 
greiða nevsluskatt, hvort sem þeir eiga 
lóðir eða ekki, og sömuleiðis skatt af 
eignum sínum, hvort sem það eru lóðir 
eða aðrar eignir, og get jeg ekki betur 
sjeð, en að ríkið hafi úr miklu að moða. 
petta er því ekki rjett kenning, þar sem 
rikið á samt sem áður eftir alla mögu- 
lega óbeina skatta, tekjuskatt og eigna- 
skatt af öllum öðrum eignum.

Frsm. (Jón Magnússon): Mjer skilst, 
að hv. 5. landsk. þm. (JJ) rugli talsvert

sarnan, Óbeinir skattar koma þessu máli 
alls ekki við. Ef ríkið ætlar að nota fast- 
eignir sem skattstofn, þá getur það ekki 
á sama tíma gefið það eftir, að hann 
sje notaður upp, án þess að nokuð sje 
eftir. Hjer er bygt á því, að ríkissjóður 
færi hann sjer í nyt, eins og nú. pað 
er rangt að blanda saman beinum skött- 
um og óbeinum. Jeg held, að rjettast 
væri, að skattur væri lagður á í einu 
lagi og væri svo sveitafjelögum eða bæj- 
aríjelögum leyfður hluti af lionum. En 
hitt er ómögulegt, að um leið og sam- 
in eru lög um fasteignaskatt af lóðum 
í ríkissjóð, þá sje sveitafjelögum leyft 
að taka slíkan skatt, sem hjer ræðir 
um. Ef jeg hefi ekki misskilið þetta 
hjá hv. 5. landsk. þm. (JJ), þá er það 
meira en lítill ruglingur hjá honum.

Jónas Jónsson: Jeg hefi talað um mál- 
ið í heild sinni, hvernig æskilegust yrðu 
málaskifti milli bæja og lands, og hefi 
jeg þá ekki talað út frá þeim grundvelli, 
sem hefir verið, heldur þeim, sem gæti 
verið. pað er þess vegna talað alveg út 
í hött hjá hv. frsm. (JM), að jeg rugli 
málefnum saman. Jeg vil benda á, að 
það er ósamræmi hjá háttv. frsm., er 
hann talar um fullveldi bæjanna. Ef 
hann vill fullveldi Reykjavíkur, ætti 
hann ekki að hafa á móti því, að Seyðis- 
fjörður hlyti sömu rjettindi.

Frsm. (Jón Magnússon): Mjer hefir 
aldrei dottið í hug fullveldi Reykjavík- 
ur um alla hluti, t. d. að hún mætti 
hafa sín sjerstöku hegningarlög, heldur 
að hún ráði þeim málum, sem stjórn- 
arskráin ákveður að sveitir skuli ráða. 
Ef hv. 5. landsk. þm. (JJ) talar um út- 
úrsnúninga hjá mjer, bið jeg hann að 
gæta að sjálfum sjer. Jeg sje ekki
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ástæðu til að vera að deila um þetta, 
nema hvað það kann að skemta öðrum. 
Vildi jeg þvi biðja hv. þm. (JJ) að láta 
vera með að eyða tímanum í árangurs- 
laust karp.

ATKVGR.
1.—2. gr. samþ. með 13 shlj. atkv. 

Brtt. 185 (3. gr falli burt) samþ. með
10 : 1 atkv.

4.—6. gr. (verða 3.—5. gr.) samþ. 
með 12 shlj atkv.

7. gr. (verður 6. gr.) samþ. með 9 : 5 
atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

já: SE, SHK, BK, GGuðf, HSn, IHB, 
JóhJóh, JM, HSt.

nei: JJ, KE, SJ, EÁ, GÓ.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 13 shlj

atkv.

A 27. fundi í Ed., mánudaginn 26. 
mars, var frv. tekið til 3. u m r. (A. 
205, 215).

Frsm. (Jón Magnússon): Við athug- 
un á samskonar ákvæðum í lögum ann- 
ara kaupstaða sá nefndin, að gert er 
ráð fyrir hlutfallskosningu, er bæjar- 
stjórn kýs endurskoðendur reikninga 
sinna. Svo er það t. d. á Siglufirði, og 
hygg jeg, að svo muni vera í flestum 
kaupstöðum, þar sem bæjarstjóm kýs 
endurskoðendur sína. Býst jeg við, að

það sje meining bæjarstjórnar Seyðis- 
fjarðar að hafa hlutfallskosningu, og 
því leggur nefndin til, að frv. verði sam- 
þykt með þessari breytingu á þskj. 
215.

ATKVGR.
Brtt. 215 samþ. með 10 shlj. atkv. 

Frv., svo breytt, samþ. með 9 shlj.
atkv. og afgr. til Nd.

A 29. fundi í Nd., s.d., var frv. útbýtt 
eins og það var samþ. við 3. umr. í 
Ed. (Á. 222).

Á 31. fundi í Nd., miðvikudaginn 28. 
mars, var frv. tekið til 1. u m r.

Forseti tók málið af dagskrá.

Á 33. fundi í Nd., miðvikudaginn 4. 
apríl, var frv. aftur tekið til 1. u m r.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 18 shlj. 

atkv. og til allsherjamefndar með 19 
shlj. atkv.

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

ekki útrætt
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