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Lagafrumvörp felld
1. Bæjargjöld á Akureyri.

A 14. fundi i Nd., 19. okt., var útbýtt:
Frv. til 1. um bæjargjöld á Akureyri (þmfrv., 

A. 148).

A 18. fundi í Nd., 24. okt., var frv. tekið til 
1. umr.

Forseti (JörB): Ég vil mælast til, að hv. þm. 
verði stuttorðir um þetta mál, þvi að mörg mál 
eru eftir á dagskrá, sem þarf að afgreiða á 
þessum fundi.

Flm. (Guðbrandur ísberg): Með frv. þvi, er 
hér liggur fyrir, er farið fram á heiinild til 
handa bæjarstjórn Akurevrarkaupstaðar til þess 
að leggja sérstakt vörugjald á vörur, sem fluttar 
eru til eða frá Akureyri, og að gjöld þessi renni 
i hæjarsjóð.

Ástæðan til þess, að farið er fram á þetta, er 
sú, að hæjarstjórn Akurevrar telur ógerlegt að 
jafna niður í beinum útsvöruin þvi, sem þarf til 
hæjargjalda. Það, sem einkum veldur þessu, er 
aukin framlög til atvinnuhóta, og það, sem rýrt 
hefir gjaldþol bæjarmanna, er einkum það, að 
útgerðin hefir færzt saman á siðustu árum. Og 
enn má nefna eitt atriði, sem ég nefni þó ekki í 
þeim tilgangi að vekja deilur, að verzlunin hefir 
á síðustu árum færzt mjög á eina hönd, til Kaup- 
félags Eyfirðinga, sem er orðið mjög voldugt fé- 
lag, en af gengi þess hefir leitt, að þær verzlanir, 
sem áður háru mikið af byrðum bæjarins, hafa 
nú orðið að færa sanian kviarnar að iniklum 
inun. Bæjarstjórn Akureyrar hefir því ekki séð 
aðra leið færa til þess að ná inn fé, sem þarf til 
þess að standa straum af gjöldum bæjarins, en 
þá, sein hér er lagt til að farin verði, og er það 
að tilhlutun ljæjarstj., að þetta frv. er flutt.

Það liggur í hlutarins eðli, að það er ekki farið 
inn á þessa leið að gamni sinu. Vitanlega hefði 
liæjarstjórnin helzt kosið að lialda sig við þá 
tekjustofna, sem hún hefir áður haft, en hún 
hefir ekki séð aðra lcið færa en þá, sem hér er 
farið fram á.

Ég vil aðeins bæta þvi við, að hér er ekki um 
tilfinnanleg gjöld að ræða, vegna þess að vöru- 
tollur til hafnarinnar á Akurevri er ákaflega lág- 
ur. Ég hefi þvi miður ckki ennþá fengið uppgef- 
ið, hvað miklu hann hefir numið á siðustu árum, 
en með þvi að fá það er auðvelt að sjá, hverju 
því gjaldi, sem hér um ræðir, er ætlað að nema.

Alþt. 1934. C. (48. lðggjafarþins).

Eg vil Ieyfa mér að mælast til þess, að frv. fái 
að ganga til 2. umr. og til hv. allshn. til athug- 
unar þar, og til leiðheiningar fyrir n. vil ég geta 
þess, að i 3. gr. frv. er ákveðið, að lögin öðlist 
gildi 1. jan. 1935. Það hefi ég sett í frv. vegna 
þess, að ég tel æskilegt, að lögin kæmu til fram- 
kvæmda i ársbyrjun. Hinsvegar kann að vera örð- 
ugleikum bundið að fá lögin staðfest svo 
snemma, en það verður væntaiilega athugað í n.

Ég þarf svo ekki að hafa fleiri orð uni frv. og 
vil vcrða við tilmælum hæstv. forseta, að lengja 
ekki umr., og vænti, að málinu verði visað til 2. 
umr. og nefndar.

Fjmrh. (Eysteinn Jónsson): Ég skal verða við 
þcirri áskorun hæstv. forseta og hv. flm., að 
verða ekki langorður að þessu siiini. En ég vil 
þó ekki, að þetta mál fari til n. án þess að ég 
geri stutta aths. við það.

Eins og menn sjá, þá er farið fram á í till., 
að Akurevrarbær fái heimild til þess að leggja 
vörugjald á í bænum til bæjarþarfa, og að þessi 
heimild skuli notuð, ef niðurjöfnunarnefnd álít- 
ur, að ekki sé fært að jafna gjöldunum niður 
sem útsvörum.

Eg verð að segja, að þetta er mjög stórfellt mál, 
því að það gripur inn í eitt af þeim vandamál-
um, sem fvrir liggja, og það er að skipa þannig 
gjaldstofnum fyrir sveitar- og bæjarfélög, að 
sæmilega megi við una.

Ég verð nú að geta þess, að ég lít þannig á, 
að eftir núgildandi lögum um útsvör sé ekki 
skylt að miða alla útsvarsálagningu við tekjur 
og eignir.

Ég ætla ekki að fara út í neinar lögskýringar, 
en ég vil lienda á, að svo að segja í öllum kaup- 
stöðum'og sveitum á landinu liefir útsvars- 
greiðslan verið iniðuð að eiiihverju leyti við ann- 
að en tekjur og eignir. Ég hvgg, að eftir núgild- 
andi lögum sé heimild fyrir þessari niðurjöfn-
un, sem hér um ræðir, að vikja frá því að leggja 
á öll gjöld til bæjarþarfa beint á tekjur og eign- 
ir. Erá því sjónarmiði hvgg ég, að óþarft sé, að 
tillaga eins og þessi nái fram að ganga. En auk 
þessa vil ég taka það sérstaklega fram, að ef á 
að skipa þessum inálum af hálfu Alþingis á ein- 
hvern annan hátt en þau nú eru, þá er hér um 
svo stórt mál að ræða, að frekari undirhúning 
þarf en nú hefir verið gerður. í sambandi við 
það vil ég benda á, að ef þetta frv. verður sam- 
þ., þá er því þar með slegið föstu, að ef ekki er 
liægt að leggja alla skatta á sem heina skatta, þá
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á að leggja þá á seni vörugjald. En það er vit- 
anlegt, að fleira getur komið til greina. T. d. 
getur það kotnið til greina, að sveitar- og bjejar- 
félög noti ineira fasteignaskatt en nú er gert. 
I>að er nokkuð algengt víða erlendis, scrstaklega 
i Englandi.

I>ess vegna lít ég svo á, að þessi tili.’eigi ekki 
fram að ganga, og vil ég skjóta þessari atlis. til 
þeirrar n., sem fær málið til meðferðar. en mun 
ekki gera það að umtalsefni mikið frekar við 
þessa umr.

Eg lit þannig á, að ef gefa á út sérstök fyrir- 
nueli frá Alþingi um það, hvernig fara á að, ef 
niðurjöfnunarn. trevstir sér ekki til að jafna út- 
svörum niður á tekjur og eignir, þá segi það til 
um, hvað mikið eigi að nota tekju- og eignar- 
skattsálagninguna áður en gripið er til annara 
tekjustofna, en að það sé ekki á valdi hverrar 
niðurjöfnunarn. fvrir sig að skera úr um það. 
og ekki heldur á valdi atvmrh.. eins og getið er 
un> í frv.

Eg álít. að Akureyri geti lijargað sínuni niáluni 
í )>essu efni með álagningu útsvara eftir núgild- 
andi útsvarslöguni. En ef Alþ. á að fara að gefa 
út 1. um þetta efni, þá vil ég, að ákveðið sé, live 
mikið liærinn skuli taka í tekju- og eignarskatti, 
áður en til annara ráða er tekið.

Páll Zóphóniasson: I’að er eitt atriði í þessu 
máli, sein inig langar til að henda á um leið og 
inálið fer í n.

Mál sein þetta tel ég í eðli sinu varhugavert 
að samþ., af þeirri ástæðu, að þarna er uni að 
ræða vörugjald, scm á að leggjast á vöru, sem 
seld er í kaupstaðnuni og aðrir en þeir, seni eiga 
lieiina i kaupstaðnum, nota. Með frv. er farið inn 
á þá braut, sem í þessu tilfelli veitir Akurevri 
möguleika til að velta útsvöruni af ibúuin hæj- 
arins yfir á vöru, sem flutt er að og verzlað er 
með í bænum. Xú kaupa þessa vöru og borga 
því óbeint þetta vörugjald ekki aðeins bæjarbú- 
ar, heldur einnig ibúar sveitanna í kring. l't- 
konian verður því sú, ef frv. verður saniþ., að 
ibúar þeirra héraða eru látnir bera að nokkru 
byrðar hæjarins, og útsvör Akureyrarbúa að því 
leyti flutt yfir á nienii í sveitum. sein hinsvegar 
liafa enga aðstöðu til að taka neitt slíkt vöru- 
gjald.

Ef frv. yrði sainþ., álít ég, að ineð því yrði 
skapað mjög varhugavert fordæmi, og vona, að 
n. atliugi það vel áður en hún kemur aftur með 
málið fyrir hv. <1.

Jakob Möller óyfirl. : Ég skal reyna að lengja 
ekki mjög þessar umr. — Eg er hræddur um. að 
það gæti nokkurs misskilnings hjá þeim hv. 
þdm., sem mælt hafa gegn þessu frv., og þá 
einkum hjá hæstv. fjmrli. Hann sagði, að niður- 
jöfnunarn. þurfi ekki að leita slikra ráða sem hér 
er hent til, en að þeim sé auðvelt að koinast aðr- 
ar leiðir, sem í flestum kaupstöðum hafi verið 
farnar undanfarið, og það sé að leggja á um- 
setningargjald. Mér er nú ekki ljóst, hver mun- 
ur er á þessu tvennu. Hitt gjaldið, sem hér er 
farið fram á að leggja á vöruna, sem flutt er til 
eða frá kaupstaðnum, verður einskonar hundr- 
aðsgjald af vörum, sem fluttar eru inn til að

selja þar á staðnuni eða fluttar eru út til að 
seljast frá staðnum. Hvað er þetta annað en 
umsetningargjald af verzlun og fyrirtækjum? 
Mér finnst nákvæmlega sama útkoman. livor leið- 
in sem farin yrði. Leið sú, sem frv. gerir ráð 
l'yrir, er þó einfaldari.

Viðvikjandi aths. hv. 2. þm. X.-M. virðist inér, 
að hann hefði átt að taka til andsvara fyrr gegn 
þessari stefnu liæstv. ráðh., að vilja velta út- 
svöruni af hreinum tekjum og eignum og yfir á 
alvinnurckstur eftir þvi, hve hann er fyrirferð- 
armikill, því að auðvitað er slikum útsvörum 
velt yfir á viðskiptamenn, og þá auðvitað líka á 
þá viðskiptamenn verzlana í kaupstöðum, sem 
heima eiga utan kaupstaðanna. I’etta gildir al- 
veg eins um umsetningargjald.

Mér er það ljóst, að þessir menn hafa ekki 
liugsað gaumgæfilegar um þessi mál en svo. að 
þeir virðast reka i vörðurnar og ekki vita, livað 
þeir eiga til bragðs að taka, þegar farið er að 
útfæra þeirra eigin kenningar nieð öðrum hætti 
en þeir hafa sjálfir gert. En ég vil benda þeim 
á, að þetta mál á að ganga í gegnuni þrjár umr. 
í báðum deildum, svo að þeiin gefst vonandi tæki- 
færi til að athuga málið í ró og na-ði, svo að þeir 
þurfi ekki að lilaupa svo á sig aftur eins og þeir 
nú hafa gert.

Fjmrh. (Eysteinn Jónsson): Eg er hræddur 
um, að hv. 3. þm. Itevkv. liafi ekki skilið það, sem 
ég sagði í fyrri ræðu niinni. Eg gerði það ekki 
að umtalsefni, að það væri einhver sérstakur stór 
niunur á því, hvort vörugjald væri lagt á vöru 
eftir frv. eða sem veltugjald. (JakM: Hæstv. 
ráðli. skildi ekki sjálfan sig). En ég lagði á- 
herzlu á, að ég vildi ekki, að neitt kæmi frá 
þinginu um það, hvaða tekjustofnar skuli taka 
við hjá bæjarfélöguni, ef ekki er liægt að jafna 
öllum nauðsynlegum gjökluni til bæjarfélaga nið- 
ur sem hreinum tekju- og eignarskatti, fyrr en 
athugað væri, hvaða tekjustofna væri eðlilegt, 
að bæjarfélög fengju, ef þau þyrftu viðhót við 
beina skatta. Með því að samþ. þetta frv. væri 
því af liálfu Alþ. slegið föstu, hvaða tekjustofn 
Akureyri skuli nota í þessu tilfelli. I’að er nokk- 
ur vafi á því, hvort hæjarfélögum er heimilt að 
leggja gjald á vöruumsetningu.

Hitt atriðið, sem ég lagði áherzlu á, var, að ef 
þingið ætlaði að gefa sérstaka heimild um þetta. 
þá yrði það að ákveða, hve langt mætti ganga 
í álagningu heinna skatta. áður en farið væri að 
leggja á óbeina skatta.

Hv. 3. þm. Revkv. hefir verið að nudda um 
það hér í d., að rekstrarútsvör hér í Rvík hafi 
ég fundið upp. I’etta veit hv. þm. að er rangt. 
Hann veit, að gjald þetta var að rneira eða 
minna leyti lagt á liér í Rvík eftir að núgildandi 
útsvarslöggjöf var sainþ., þó að það hafi ekki 
verið gert að fastri reglu fyrr en eftir að ég 
tók við stjórn i niðurjöfnunarn. En flokksmönn- 
um hv. þm. þótti betra að leggja þetta gjald á 
eftir einhverra manna áliti í það og það sinn, 
sein auðvitað fvlgdi engum reglum.

Páll Þorbjörnsson: Þetta vörugjald, sem hér 
er farið fram á að heimila bæjarstjóm Akureyrar 
að leggja á vörur samkv. frv., kemur til nieð að
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verka þannig, að það kemur mest niður á þunga- 
vöru, svo sem matvöru, af þvi að það er miðað 
við þunga eða stykkjatal, en miðast ekki við 
verðmæti. Þetta kemur þvi mest niður á brýn- 
ustu nauðsynjum almennings, en það efast ég 
um, að Akurevrarbúar hafi gert sér ljóst þegar 
þeir óskuðu eftir þessu. Þetta vildi ég taka 
frani, af Jiví að mér er kunnugt uin, hvernig 
álirif slíkt vörugjald hefir i Vestmannaeyjum.

Eg vil i Jiessu sainbandi taka það fram, út af 
]>vi, sein hv. 3. þm. Reykv. sagði, að veltugjald 
hefir önnur áhrif en þetta gjald. Það kernur öðru- 
visi niður cn vörugjald, af þvi að með veltu- 
gjaldi leggst á umsetningu verzlana og kemur 
því misjafnt niður á vöruna eftir verði, og leggst 
mest á luksusvörur.

Jakob Möller [óyfirl.j : Eg þarf ekki að svara 
hæstv. ráðh., þvi að mér finnst það ljóst af orð- 
um lians, að hann hafi ekki skilið sjálfan sig í 
fvrri ræðu sinni. Eg fæ ekki skilið, hvernig 
stendur á þessari ást hans á því, að niðurjöfn- 
unarnefndir kaupstaða fari þessar leynigötur til 
þess að afla tekna fvrir bæjarsjóðina, i stað- 
inn fvrir að afla þeirra eftir gildandi lögum. 
Hæstv. ráðh. sagði, að auðveldlega mætti ná 
þessum gjöldum með því að leggja á rekstrar- 
útsvör. Xú segir hann í hinu orðinu, að það hafi 
orðið að fara inn á þessa hraut sem nauðungar- 
ráðstöfun.

En hvers vegna vill liæstv. ráðh. ekki láta neitt 
orð koma um þetta frá hæslv. Alþ., það fæ ég 
ekki skilið — og ég skil það þó, — hæstv. ráðh. 
vill ekki horfast í augu við þann veruleika, að 
það er keyrt úr hófi með álagningu á þann 
tekjustofn, seni fvrst og fremst á að leggja á. 
I’ess vegna vill hæstv. ráðli. láta fara þessar 
levnigötur.

Flm. (Guðbrandur ísberg): Þetta frv. hefir nú 
fengið heldur kaldar viðtökur hér i þessari hv. 
d. Vonandi er, að betur rætist lir en á horfist.

Ég vildi drepa á örfá atriði.
Fyrst er þá það, að bæjarstjórn Akureyrar 

stendur svo að segja öll óskipt um að fá frv. 
lögfest.

í öðru lagi vil ég henda á það, að það er for- 
dæmi fvrir þessu. Að vísu hefir verið sagt, að 
þetta hafi gefizt illa í Vestmannaeyjum, en ég 
er ekki alveg viss um það, a. m. k. var það meiri 
hl. hæjarstjórnar, sem stóð að þessu þar, og mun 
ekki vilja sleppa heiniildinni aftur.

Þá vil ég einnig benda á það, að frv. gerir 
ráð fvrir þessu gjaldi aðeins stuttan tíma sein 
bráðabirgðalausn þess vandamáls, að afla bæn- 
um nægilegra tekna, og er alls ekki hugsað 
sem framtiðarskipulag. Ég mótmæli því, að með 
þvi að samþ. þetta frv. sé þvi slegið föstu, að 
þetta muni verða haft svona fil framhúðar. Slík 
fullvrðing hefir ekki við nein rök að styðjast. 
Það virðist þvi mæla öll sanngirni með því að 
fara þessa leið um stundarsakir, að láta þetta 
vörugjald, eða óheina hafnargjald, renna í bæj- 
arsjóðinn.

Eins og ég hefi tekið fram, er Akureyrarhöfn 
einhver allra ódýrasta höfn á landinu með til- 
liti til upp- og útskipunarkostnaðar. Þó bætt

yrði við því vörugjaldi, sem hér um ræðir, verð- 
ur uppskipunarkostnaður á Akureyri mjög lágur 
eftir sem áður, og kemst ekki neitt í námuiida 
við samskonar kostnað á mörguni öðrum stöð- 
um á landinu. A Blönduósi t. d. er uppskipunar- 
gjaldið 1.80 kr. fyrir hver 100 kg., og muii það 
vera þrefalt hærra cn á Akureyri að hafnar- og 
vörugjaldi meðtöldu.

Þetta vil ég taka fram vegna uminæla liv. 2. 
þm. X.-M., er hann minntist á, að vörugja’dið 
mundi koma niður á nærliggjandi sveitum.

Að endingu vil ég vænta þess, að menn athugi 
þetta mál með sanngirni, og ég vona, að n. sann- 
færist um, að hér.er aðeins um hráðahirgðaúr- 
ræði að ræða, sem eigi er rétt að leggjast á 
móti.

Jóhann Jósefsson: Eg held, að það liafi verið 
á vetrarþinginu 1933, að bæjarstjórnin í Vest- 
mannaeyjum fékk heimildina til þess að leggja 
vörugjald á vörur, sem fara í gegnuin höfnina, til 
þess að afla tekna fyrir bæjarsjóðinn, svipað og 
farið er fram á i þessu frv. Bæjarstj. gerði það 
eftir vandlega athugun á öllum hugsanlegum 
leiðum til þess að fá eitthvert fé til að standast 
útgjöld bæjarins. Þá var það svo, og er enn í 
dag, að niðurjöfnunarupphæðin, sem fjárliags- 
áætlunin aðallega er bvggð á, revndist svo svik- 
ul í innheimtu, að það er ómögulegt fyrir nokkra 
fjárhagsn. eða hæjarstjórn að byggja lengur ein- 
göngu á þeirri tekjuvon, sem niðurjöfnunar- 
nefnd gefur í skyn með niðurjöfnun á papp- 
írnum. Svo þegar fólk kemur til hæjarstj. og 
heimtar eftir lögum fé til fátækraframfæris og 
vegna sjúklinga, — að ég nú ekki tali um harna- 
kennara og aðra starfsmenn, sem verða að fá 
sin laun greidd —, þá geri ég ekki ráð fyrir því, 
að þetta fólk geri sig ánægt með, að því sé vis- 
að til þessa eða hins gjaldanda, sem á sitt útsvar 
ógreitt. (PÞ: Það er þó gert í Vestmannaeyjum). 
Eru inikil brögð að þvi? Kannske hv. þm. vilji 
taka til ináls á eftir og segja okkur eitthvað uin 
þetta. Jafnvel þó að slíkt væri gert, mundu menn 
ekki gera sig ánægða með það, að þeim væri 
vísað á inenn, sem gætu ekki liorgað eða eru 
óskilvísir gjaldendur. Þetta rak á sínuin tíma 
fjhii. Vestmaniiaeyja til að fá heimild hjá Alþ. 
til að leggja á vörugjald, en sú heimild hefir ]>ó 
verið mjög litið notuð.

Mér er sagt, að hv. 3. landsk. hafi sagt, að 
þetta fvrirkomulag hafi reynzt illa i Vestmanna- 
evjum. Ég mótmæli þvi, að svo sé; það eru al- 
gerlega staðlausar staðhæfingar. Það er ekki enn 
kominn tími til að tala um það, hvort þetta fyr- 
irkomulag hafi reynzt illa eða vel. En þessi hv. 
])in., eins og allir aðrir jafnaðarmenn, vill ekki. 
að neinu sé náð i bæjarsjóðinn á þennan hátt.

Þessi löggjöf kom til frainkvæmda i Vest- 
mannaeyjum fyrst nú eftir síðustu áramót, og 
mjög vægilega, sökum þess að ýmsir ákafamenn 
og frekar skammsýnir hlésu upp mikinn mót- 
þróa gegn málinu, á þeim grundvelli, að gjaldið 
kæmi mest niður á útgerðarvörum. Þetta dró 
málið á langinn. En samt sá bæjarstj. að lokum, 
að ekki var annað fært en að nota þessa heim- 
ild. Ég held, að yfirleitt sé ekkert kvartað um 
þetta fyrirkomulag nú. Þetta gjald er svo hverf-
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andi lítið, samanborið við önnur opinber gjöld, 
bæði til hafnarinnar og annars, og þcss gætir 
því svo lítið. Ennfrcinur sagði hv. þin., að inciri 
hluti bæjarbúa væri á nióti þcssu gjaldi. Þctta 
cru hclbcr ósannindi. I’að þarf ckki annað cn 
að visa til kosninganna við síðustu árainót. Eg 
og þcir, scm voru fylgjandi Sjálfstfl., vorum 
yfir höfuð fylgjandi þcssu gjaldi. Eg hafði liar- 
izt fvrir því á Alþ., að fá lögfcsta hciniildina 
til þcss. Kosningarnar sýndu þvi glögglcga, að 
inciri hl. þcirra hæjarhúa í Vestniannaeyjuin. 
scin kaus incnn i hæjarstjórn, vildi liafa þetta 
gjald.

Vcrkaincnn, scin oft hafa koinið að galtóniuin 
hæjarkassanum, þegar þeir hafa ætlað að fá 
vinnulaun sín útborguð, inunu þcir hafa á nióti 
þvi, að hærinn hafi tckjuöflunarleið, scin cr 
viss? (PI’: Hcfir vcrið incira i hæjarkassanuni 
siðan þctta koinst á?). A. in. k. licfir þctta gjald 
komið í liann jafnt og þctt. Eg skal ckki scgja, 
livort nauðsyn krcfur, að þessi lcið vcrði farin 
lcngi.

Ég gæti trúað því, cins og stcfna þingsins cr 
uin álagning bcinna skatta, að það ncyðist til 
að fara inn á þessa hraut.

Eg vil að cndingu hæta því við, að þetta gjald 
cr í Vcstinannacyjuni hæst á ónauðsynlcguin 
vöruin, cn hvcrfandi litið á nauðsynjavöruni.

Páll Þorbjörnsson: Eg vil hyrja á að niæla á 
inóti því, scni hv. þin. Vcstin. sagði, að þctta 
gjald sc hæst á ónauðsynlcgum vöruin, cn lægst 
á nauðsynjavöruin. I’að cr rctt hjá honuni, að 
þetta hcfir nokkuð vcrið flokkað, cn niisjafnt cr 
álit um ]iá flokkun. Þrátt fvrir það. þó nokkur 
niunur sc á þvi, scm þeir kalla nauðsvnjavörur 
og ónauðsynlcgar viirur, kcinur niikið niisrænii 
frani í þessu, af þvi að gjaldið cr lagt á cftir 
þunga vörunnar, og cr það því lagt á á skökkum 
grundvelli.

Eg vil ncfna í þessu samhandi dæmi, scm cg 
þekki. Vöruscnding koin til Vcstmannacyja, scm 
var grænsápa og smjörlíki og kostaði 268 kr. 
Af þcssari scndingu l>urfti að grciða 4.25 kr. í 
liæjarsjóð og hafnarsjóð. Önnur scnding kom 
cinnig, skófatnaður, og var vcrðmæti hennar ca. 
4800.00 kr. Af hcnni þurfti að horga 3.90 kr. i 
hafnarsjóð og bæjarsjóð. Ef þctta á að vcra til 
þess að saiina, að gjaldið sc hátt á ónauðsyn- 
legum vörum, cn lágt á nauðsynjavörum, þá vcit 
cg ckki, hvað sannanir cru.

Viðkomandi þvi, hvernig þetta fyrirkomulag 
hafi reynzt í Vestinannaeyjuin, vil cg scgja það, 
að það rcynist illa, þegar mikið gjald lcggst á 
hcinar nauðsynjavörur, cn lítið á þær vörur, 
scm verzlanir yfir höfuð leggja mikið á og i 
mörgum tilfcllum cr hivgt að vcra án. En vitan- 
lcga cr þctta gjald öruggara i innhcimtu cn út- 
svörin, þvi að cngin vara fæst afgrcidd út úr 
afgrciðslunum fvrr cn gjaldið cr grcitt.

En að vcrkamönnum í Vestmannacyjuin hafi 
fundizt kassinn fyllri síðan þetta gjald var lagt 
á, þvi mótmæli cg. Þcssu til sönnunar skal cg 
gcta þess, að cg talaði við Vcstinannacvjar laust 
cftir kl. 1 i dag, og var mcr sagt, að vcrkamcnn 
í atvinnubótavinnu þar væru i þunn vcginn að 
lcggja niður vinnu, vcgna þcss að þcir fá ekki

útborgað. Viðvikjandi þvi, að Vestmannaeying- 
ar séu fylgjandi þessu gjaldi, skal cg gcta þess. 
að fylgismcnn þessa hv. þm. <JJós) stóðu mjög 
höllum fæti á horgarafundi, scni haldinn var i 
Vestmannaeyjum, þar scm rætt var um þetta 
gjald, og cnnfrcmur skal cg gcta þess, að cinn 
hæjarfulltrúi sjálfstæðismanna varð til þcss að 
halda ræðu á móti því, cn grciddi ]>ó atkv. mcð 
því, þegar flokksstjórnin kom til og sagði hon- 
um, hvað liann ætti að gcra.

Jónas Guðmundsson: Eg vil hcnda á, að þctta 
mál sncrtir <>11 bæjarfclög landsins mikið. Ef 
þetta frv. vcrður að lögum, þá cru tvcir kaup- 
staðir, Akurevri og Vcstmannacyjar, húnir að 
fá tckjustofn, scm aðrir kaupstaðir hafa ekki. 
Ef þctta verður ckki lagað mcð því að láta þá 
liafa svipaða tckjustofna, þá vcrður að hafa út- 
svörin miklu hærri i þeim kaupstöðum, cn þeim 
cr nærri því öllum stjórnað af jafnaðarmönnum. 
Eg vil hcnda á það, að þctta mál og önnur tckju- 
öflunarfrv. má ckki afgrciða, ncma hafa alla 
kaupstaðina í huga. Það hcfir vcrið minnzt á 
það af hæstv. fjmrh., að láta rckstrarútsvör 
koma í stað þcssa gjalds. En ]>au útsvör eru 
nú í raun og vcru orðin aðalútsvörin i bæjunum. 
Það cr ckki hægt að lcggja á tckju- og cignar- 
skatt svo háan scm þarf. Þcss vcgna hafa verið 
lögð á rekstrarútsvör. En það cru ciu fvrirtæki 
undanþegin þcim, og það cru samvinnufclögin. 
Saniviniiufclögin hafa i þessu cfni scraðstöðu 
samkv. scrstökum lögum. Það cr því cngin furða, 
að þctta frv. kcmur frá hv. þm. Ak. Þar cr scm 
sc öflugt samvinnufclag, scm hcfir náð undir sig 
niiklum hluta vcrzlunarinnar þar. En þctta fc- 
lag cr undanþcgið rckstrarútsvari. Þcgar þetta 
frv. vcrður afgr., cr full ástæða til þcss að af- 
greiða það með aðra kaupstaði fyrir augum, 
scm ckki liafa gcrt ncinar sérstakar kröfur. Það 
vcrður að gcrast nú cða seinna, að löggjöfin 
tryggi kaupstöðunum tckjustofiia.

Jón Sigurðsson: Hv. 6. landsk. minntist á kaup- 
staðina og þarfir þcirra. En það cr alvcg óliætt 
að taka svcitarfélögin mcð. — Þctta frv. hcfir 
fcngið hcldur kaldar undirtcktir. Eg veit, að 
margir í þcssari hv. d. cru kunnugir aðstöðunni 
liti um sveitirnar og vita, að undir þetta mál 
vcrður tckið um allt laiid. Svcitar- og sýslufé- 
lögin cru í vandræðum mcð að inna af hcndi 
nauðsvnlcg gjöld. Það liafa á undanförnum árum 
verið lagðar kvaðir á svcitar- og sýslufélögin um 
að lcggja svo' og svo mikið fé fram, án þcss að 
fyrir ]>vi væri séð, að þau gætu innt þær af 
hendi. Eg vil scm dæmi hcnda á ljósmæðralögin 
og berklavarnalögin. Ég gæti ncfnt margt flcira, 
þar scm löggjöfin hcfir lagt kvaðir á hæjar- og 
sýslu- cða svcitarfélög. Það cr því ckki undar- 
lcgt, að þetta frv. keinur fram. Eg cr þakklátur 
liv. þm. Ak. fvrir að koma róti á þetta mál. Ég 
gct hugsað mér, að það kæmu víða fram óskir, 
scm linigu í þcssa cða svipaða átt. T. d. væri 
vcrt að athuga, cf hæjarfélögin yfirlcitt fá heiin- 
ild til að lcggja gjald á vörur cða umsctningu, 
hvort ckki væri réttmætt, að sýslusjóðirnar nvtu 
cinnig góðs af þessuni gjaldstofni, þ. c. hcimil- 
aðist cinnig að innhcimta slikt gjald til sinna
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þarfa. Þetta er 1 sjáifu sér eðlilegt, og ég vildi 
mælast til, að n. athugaði máiið frá þessuin sjón- 
arhól, og revndi að levsa það á viðtækari grund- 
velli en þarna er gert ráð fvrir. Það er alveg 
rétt hjá hv. 6. landsk., að það er orðið ókleift að 
fullnægja þörfum sveitar- og bæjarfélaga með út- 
svarsálagningunni einni. En þetta verða hrepps- 
nefndir að gera, og þess vcgna safnast fyrir út- 
svör, sem ekki er hægt að innheimta, af þvi að 
meira er lagt á menn en þeir geta borgað eða 
tekjur þeirra tilláta, svo það þyngist alltaf 
meir á þeim, sem geta staðið í skilum. Endirinn 
á þessu verður sá, að greiðslan stöðvast, og sveit- 
arfélögin fara á sýslufélagið eða ríkið, og þess 
eru nú þegar nokkur dæini. Þetta er því full- 
komið alvörumál, sem þarf að taka til rækilegr- 
ar íhugunar og levsa á einhvern hátt.

Jóhann Jósefsson: Mér finnst injög athugavert 
það, sem frain hefir komið i ræðum hv. 6. lands- 
k. og hv. 7. landsk. Það er áreiðanlega mikið 
alvörumál bæjar- og sveitarfélaga, hvaða leið 
þau eiga að finna til þess að innheimta þau 
gjöld, sein þau þurfa á að haldn. Þessi rödd 
hefir nú verið heyrð hvað Vestmannaevjar 
snertir, en það virðist öðruvísi tekið i þetta mál 
hvað Akureyri snertir. En hvort sem horfið verð- 
ur að þessu eða öðru, þá er það víst, að ekki er 
liægt að halda áfram að leggja á gjöid, sem ekki 
fást innheimt. Löggjöfin má ekki heldur losa stór 
verzlunarfyrirtæki undan lögboðnuin sköttum.

Að því er snertir hv. 3. landsk. og söguburð 
hans úr Eyjuin, þá virðist það vera hans hlut- 
verk að ófrægja það bæjarfélag, sem hann hefir 
nú um stundarsakir tekið sér bólfestu í. Mér 
gefst kannske við 2. umr. tækifæri til þess að 
gefa upplýsingar um það, hvað mikið satt er í 
því, sem hann segír úr Vestmannaeyjum. Það 
hefir hingað til ekki komið fyrir, að menn hafi 
hlaupið úr vinnu í Vestmannaeyjum. Miklu frek- 
ar hafa menn sótzt eftir að fá vinnuna.

Dæmi hv. þm. um þessar tvær vörutegundir 
segir aðeins, að hann vill verðtoll, en ckki vöru- 
toll. ()g ef það er svo, þá þarf ekki að vera 
xjnkiH ágreiningur milli okkar í þeim efnum. í 
■p orðinu sagði hann, að vörutollurinn í Vest- 
mhinaeyjum kæmi eingöngu niður á nauðsvnja- 
vöru, en siðar í ræðu sinni sagði hann, að hann 
kæmi þó lítið eitt niður á ónauðsynlegri vöru. 
Það er nú annars svo lítið, sem Vestmannaevjar 
fá á þennan hátt, að það er óþarfi að gera það 
að umtalsefni. Það er gert ráð fyrir, að það séu 
um 30 þús., sem fást á þennan hátt, svo að það 
tekur þvi varla að rægja bæjarfélagið þess vegna.

ATKVGB.
Frv. vísað til 2. umr. með 19:1 atkv. og til 

fjhn. með 19 shlj. atkv.

Á 42., 45., 46. og 47. fundi í Xd., 21., 24., 27. 
og 28. nóv., var frv. tekið til 2. umr.

Forseti tók málið af dagskrá.
Á 48. fundi i Xd„ 29. nóv„ var frv. enn tekið

til 2. umr. (A. 148, n. 464 og 601).

Frsm. meiri hl. (Jakob Möller) óyfirl.' : 4 af 
5 nm. fjhn. hafa orðið samniála um að leggja

til, að frv. þetta verði samþ., með þeirri brevt. 
þó, að lögin gildi aðeins til ársloka 1935. Eins 
og kunnugt er, hefir slík heimild þegar verið 
gefin fyrir Vestmannaeyjakaupstað, og gildir sú 
heimild til ársloka 1935. Þess vegna er breyt. á 
frv. iiiiðuð við þetta, og lika við hitt, að niikið 
befir verið um það talað, að naqðsynlegt væri 
að sjá bæjar- og sveitarfélögum fvrir einhverj- 
um gjaldstofni, til þess að tryggja tekjuöflun 
þeirra, og það hefir verið látið í veðri vaka, að 
nauðsvnlegt sé, að undinn verði bráður bugur 
að þessu. Þess vegna er þess að vænta, í sani- 
bandi við* þetta frv., að það verði gert svo 
snemma, að ekki komi að sök, þótt þessar heim- 
ildir falli úr gildi i árslok 1935. Verði þetta hins 
vegar ekki gert, er möguleiki fyrir því, að það 
hafi i för með sér frainlengingu á heimildinni frá 
ári til árs.

Meiri hl. n. hefir ekki séð sér fært annað en 
að verða við þessuni tilmælum, þar sem hann 
fellst fullkomlega á það, að mjög þrengir að 
fjárhag einstakra bæjar- og sveitarfélaga um 
þessar mundir, ekki sízt bæjarfélaga, þar sem 
auk venjulegra útgjalda á þessu ári bætast við 
aukaútgjöld vegna atvinnuleysisins, og þeirri 
þörf verður að sjá borgið á einhvern hátt.

I sjálfu sér hygg ég, að allir nm. geti verið 
sammála hv. 1. landsk. um það, að þessi leið, 
sem hér hefir verið farið inn á, sé ekki sem 
heppilegust. En hinsvegar hefir hv. þm. ekki bent 
á neina aðra leið til þess að bæta úr þeiri i þörf. 
sem hér er fyrir hendi. En nieiri hl. telur ekki 
fært að láta þar við sitja, að synja um þessar 
heimildir, án þess að benda á einhverja úrlausn 
i staðinn. Hann verður að fallast á þá skoðun, 
að það sé skylda hv. Alþ. að sjá btejarfélögunum 
fvrir einhverjum tekjustofni, með tilliti til þeirra 
örðugleika, sem að steðja.

Eg vona, að ekki þurfi að vera langar umr. 
um þetta mál, því að ég hygg, að þorri hv. þdm. 
geti fallizt á, að þessi heimild verði veitt.

Mér er kunnugt um það. að frá ýmsum öðr- 
um ba’jarfélöguin hafa komið svipuð tilmæli og 
þau, sem hér er um að ræða. Mér er óhætt að 
lýsa þvi yfir f. h. n., að hún muni vera fús til 
þess að taka þau tilnueli til athugunar til 3. umr„ 
en hinsvegar geri ég ráð fyrir, að hv. þm. þeirra 
kjördæma, sem hér eiga blut að máli, muni bera 
fram óskir kjósenda sinna, sem þeir hafa lagt 
fyrir þetta þing.

Meiri hl. er sem sagt fús til þess að taka þess- 
ar málaleitanir til greina og bera jafnvel fram 
brtt. þessu viðvikjandi við 3. umr.

Frsm. minni hl. (Stefán Jóh. Stefánsson): Eins 
og hv. 3. þm. Beykv. tók fram, er ég einn í minni 
hl. n„ sem uin þetta frv. hefir fjallað. Ég hefi 
gert grein fvrir minni afstöðu í nál. á þskj. 691, 
og mun ég þvi ekki endurtaka það, scm þar 
stendur. Eg vil aðeins benda á það, að mér finnst 
þessi leið svo óheppileg, að hv. Alþ. verði að 
hugsa sig um, áður en það leggur langt inn á þá 
braut að veita bæjarfélöguin heimild til að auka 
tekjur sinar á þennan hátt, sem hér um ræðir. 
Eins og hv. 3. þm. Beykv. tók frani og viður- 
kenndi, eru svo niiklir annmarkar á þessari 
tekjuöflunarleið, að ég get ekki léð þvi lið mitt,
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að lagaheimild vcrði gefin í þessu efni, hvorki 
fyrir Akureyri né aðra kaupstaði. Hinsvegar er 
það að visu rétt hjá hv. 3. þm. Reykv., að mjög 
mikið hefir borið á þvi upp á síðkastið, og fer 
stöðugt vaxandi, að bæjar- og sveitarfélög hefir 
tilfiniianlega skort tekjustofn til þess að geta 
staðið straum af útgjöldunum. I>að horfir vissu- 
lega sumstaðar til vandræða i þessum efnum. En 
leiðirnar út úr þcssuin ógönguni eru tvær. Væri 
ef til viil hugsanlegt, að háðar væru farnar að 
einhverju leyti. Önnur er sú, sem hv. 3. þm. 
Reykv. drap á: að afla bæjar- og svcitarfélögum 
nýrra tekjustofna, en hin er sú, að revna að létta 
að einhverju levti þeim gjöldum af, sem þyngst 
þjaka bæjar- og svcitarfélögin, en það er tví- 
mælalaust fátækraframfærið, sem mest mæðir á 
framfærsluhéruðunum. Ég hvgg, að bezta ráðið 
til þess að létta undir mcð framfærsluhéruðuii- 
um sé að semja iöggjöf um rýmkun í þessu efni. 
fig vona, að á næsta ári takist að afgreiða hér 
á hv. Alþ. tryggingarlöggjöf, alþýðutrvggingar, 
og nýja framfærslulöggjöf, sem hefir það í för 
með sér, að útgjöld margra kaupstaða lækka við 
það. I’etta er von, sem mikil likindi eru á, að 
verði uppfyllt, og þess vegna ætti að benda bæj- 
arfélögunum, sem leitað hafa til hv. Alþ. af áður 
nefndum ástæðum, á þetta.

Eg er þeirrar skoðunar, að þó hv. Alþ. dauf- 
lievrist við óskuin Akureyrar og Siglufjarðar uin 
aukna tekjuöflun á þann hátt, sem þetta frv. 
gerir ráð fyrir, og lika eins og eiii grein i hafn- 
arlagafrv. Siglufjarðar hefir að geyina, þá myndu 
þessir kaupstaðir ekki eiga örðugra ineð að rísa 
undir sinum gjaldabvrðum næsta ár heldur en 
sumir aðrir kaupstaðir, sem ekki hafa farið þess 
á leit við hv. Alþ., að gripið væri til þcssa neyð- 
arúrræðis, sem þetta frv. hefir inni að halda.

I>að er hreint og beiiit háskalegt, að sama 
Alþ., sem afnemur toll eða útflutningsgjald t. <1. 
af landbúnaðarafurðum, skuli um leið ætla að 
saniþ. löggjöl', sem hefir í för með sér aukin út- 
flutningsgjöld af áðurgreindum vörutegundum.

Ég skal játa það, að í hafnarreglugerð Ak- 
urevrar um vörugjöld er þeiin gjöldum mjög 
stillt i hóf, og þau eru lægri en t. d. i Vestmanna- 
evjum, enda hafa hækkuð vörugjöld i Vestmanna- 
eyjum komið injög tilfinnanlega niður á nauð- 
synja- og neyzluvörum almcnnings. En þótt vöru- 
gjöld á Akureyri séu ekki mjög há, þá er það 
samt hjákátlegt, að hv. Alþ. skuli, um leið og 
það ák veður, að ekkert útflutningsgjald þurfi að 
greiða af landbúnaðarafurðum, samþykkja, að 
greiða skuli útflutningsgjald af kjöti, sem flutt 
er frá Akureyri. I>að er að vísu aðeins 15 aur. á 
hverja tunnu, því að gjaldið er eins og í hafn- 
arlögunum, og bætast þá 15 aur. við. I>etta gjald 
nær meira en til Akurevringa einna. I’að nær 
líka til þeirra, sem í na’rsveitunum búa og hafa 
viðskipti við Akureyri. I’annig væri þá Akur- 
eyri aflað tekna af gjaldi af landbúnaðarafurð- 
um i Evjafjarðarsýslu. Mun þeim hv. þm., sem 
sérstaklega telja sig fulltrúa fyrir sveitir og 
hændakjördæmi fslands, finnast þessi gjöld nokk- 
uð hörð aðgöngu, cnda kom það fram i ræðu hv. 
2. þm. N.-M.

Einnig er lagt talsvert tilfinnanlegt gjald á 
nauðsynjavörur til útgerðarinnar, svo sem kol og

salt. Eftir liafnarreglugerð Akureyrar er lagt 1 
kr. gjald á hverja smálest, en ef heimildin er not- 
uð til þess ýtrasta, bætist við 1 kr. enn á hverja 
smálest af kolum og salti. Mönnum finnst þetta 
e. t. v. vera lágt gjald, en eftir þeim upplýs- 
inguin, sem gefnar hafa verið í þessari hv. deild 
um afkomu sjávarútvegsins yfirleitt, virðist það 
ekki vera ráðlegt að auka þau gjöld, sem hvíla 
á þeim vöruin, sem óhjákvæmilegar eru til rekstr- 
ar sjávarútveginum yfirleitt. Vil ég þess vegna 
mæla á móti því, að þetta frv. nái fram að ganga, 
og á þessu þingi tel ég, að ;etti að stöðva þá 
gátt, sem opnuð var á siðasta Alþ. með heimild- 
inni til Vestmannacyja.

Ég vil henda þessari hv. deild á það, að ef 
þetta frv. verður saniþ., þá er örðugt að ganga 
framhjá 10. gr. hafnarlagafrv. Siglufjarðarkaup- 
staðar, sem nú liggur fyrir hv. efri ileild. Hækkun 
hafnargjalda á Siglufirði mun gera það að verk- 
um, að vcruleg úflutningsgjöld verði lö.gð á af- 
urðir sildarverksmiðju rikisins á Siglufirði, og 
er það í raun og veru beinn tekjumissir fvrir 
rikissjóð. í sjálfu sér er eðlilegt, að sildarverk- 
smiðjurnar greiði eitthvað til Siglufjarðarkaup- 
staðar, þó það sé harla hæpið að veita Siglu- 
fjarðarkaupstað heimild til þess að skattleggja 
afurðir verksmiðjanna.

Ég tel óheppilegt, að hv. Alþ. leggi inn á þessa 
braut óréttlátrar skattastefnu, sem felst i þessu 
frv., heldur væri réttlátara að láta þessa bæi 
á næsta ári gliina við að sjá sér farliorða ineð 
þeim tekjuöflunarleiðum, sem heimilaðar eru 
með landslögum.

Ég skal ekki um það segja, hvort Akureyri 
hefir notfært sér litsvarsheimildina á þá leið, 
sem aðrir bæir hafa þurft að gera til þess að 
standa straum af útgjöldum sínum. Akureyri 
er ekki vandara um í þvi efni en öðrum bæjum. 
I’að er ekki ástæða til þess að veita Akureyri 
eða Siglufirði nein sérstök friðindi fram yfir 
aðra bæi, t. d. Hafnarfjörð, ísafjörð, Neskaup- 
stað og jafnvel Reykjavik. í þessu sainbandi vil ég 
levfa mér að benda á, til hvers það leiddi, ef allir 
kaupstaðir fengju sömu heimild eins og í frv. 
þessu felst. Ef tekjuöflun þessi vrði notuð af 
Reykjavikurkaupstað, þá yrði það uin leið sk^tib 
ur á vöruin, sem notaðar eru af meiri hltB5 
landsmanna, því að það er kunnara en frá þurfi 
að segja, að í gegnum Rvikurhöfn eru fluttar 
vörur til meiri hluta landsbúa, til alls Suður- 
landsundirlendisins og margra liafna víða úti um 
laiid. Ef gengið er inn á þessa braut, þá er stefnt 
til talsverðra vandræða og tekin upp skattamála- 
stefna, sem er mjög óheppileg og óréttlát.

Hitt vildi ég, að allir hv. alþm. liefðu i huga, 
að nauðsynlegt er að leysa úr þeim vandræðum, 
sem kaupstaðir og sveitarfélög eiga við að striða 
út af lögboðnum útgjöldum, en ég fyrir mitt 
levti bendi á aðra leið heldur en þetta frv. hefir 
inni að halda. Hefi ég bent á ]>á leið, að lækka 
útgjöldin með þvi móti að draga úr framfærslu- 
kostnaði þessara héraða með lögfestingu á al- 
þýðutryggingum og nýrri framfærslulöggjöf, og 
einnig vildi ég fyrir mitt leyti styðja að nýrri 
löggjöf um öflun tekna til bæjar- og sveitarfé- 
laga, t. d. með fasteignaskatti eða öðrum rétt- 
látum leiðum.
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Guðbrandur ísbcrg: Ég vil ]>akka liv. meiri jil. 
fjhn. fvrir góða afgreiðslu þcssa máls, þrátt 
fyrir brtt., scm hann flytur, cn cg lcgg ckki mikið 
upp úr.

Ég gcng út frá því, að ncfndin tclji nauð- 
synlcgt að ráða málefnum svcitarfélaga. hvað 
sncrtir mögulcika til útsvarsálagningar, fljót- 
Icga til lykta mcð nýrri löggjöf, og þessi brtt. 
hlýtur að miðast við, að ncfndin tclji æskilcgt og 
liklcgt, að það vcrði gcrt þcgar á næsta þingi. 
l'ndir þcim kringumstæðum, að þctta vcrði gcrt, 
cr brtt. ncfndarinnar ]>ó i sjálfu sér óþörf. I>ví 
um lcið og ný löggjöf vrði sctt, yrðu cldri lög 
um þctta cfni, cr kæmu i bága við hina nýju 
skipun, numin úr lögum.

Viðvíkjandi afstöðu hv. minni hl. vil cg taka 
]>að fram, að J>að cr ckki um J>að að ræða að 
lctta af útgjöldum. I’ctta frv. cr horið fram i 
]>eim tilgangi að mæta nýjum útgjöldum. I>að cr 
óþarfi að cndurtaka það, að hæjarsjóður Akur- 
cyrar hcfir niikla þörf fyrir nýjar tckjur. Ann- 
ars hcfði bæjarstjórnin ckki farið fram á það, 
að þctta frv. væri borið fram hcr á hv. Alþ. 
I iiðru lagi vil ég bcnda á það, að cinn af flokks- 
bræðrum hv. 1. landsk., Erlingur Friðjónsson, 
hcfir vcgið þcssu þörf mcð þvi að gjalda ]>ví 
samþvkki, að frv. væri flutt, og hann hcfir séð 
nauðsvn þess fyrir hæinn að fá þcssar tckjur.

Að því cr hændurna sncrtir má gcta þess, að 
Vilhjálmur I>ór hcfir lagt til, að frv. vcrði samþ., 
cn hann má skoða scm fulltrúa bænda í Eyja- 
firði. Hann mun hafa litið svo á, að cyfirzkir 
hændur, cr nú húa að markaðinum á Akurcyri, 
þyrftu ckki að kvarta, þótt örlitið gjald bættist 
á þcirra útflutningsvörur. l>að cr þvi ástæðu- 
laust fyrir samflokksmcnn hans hcr að gcra þcttu 
ógilt; Vilhjálmur I>ór þckkir þcttu bczt sjálfur. 
Ég vænti þess, að cg liafi ckki gcfið tilcfni til 
umr. mcð þcssari ræðu minni, og að hv. d. lcyfi 
frv. að ganga áfram scm hráðabirgðalausn á 
þessu ináli.

l'mr. frcstað.

Á 411. fundi i \'d„ 30. nóv„ var fram haldið
2. umr. um frv.

Finnur Jónsson: I>cssi hcimihl, scm tvcir bæir, 
Akurcyri og Siglufjörður, fara nú fram á að fá og 
áður hefir verið gcfin Vestniaiiiineyjakaupstað. 
cr mcð nokkuð scrstökum hætti. Eftir hafnarlög- 
unuin má lcggja vörugjald á vörur, scm fluttar 
cru frá cða til hnfnarinnar, en þvi gjaldi bcr 
cingöngu að vcrja í þágu hufnarinnar sjálfrar. 
Hcr cr hinsvcgar farið fram á hcimild til gjalda- 
álugningar, scm rcnna á í bæjarsjóð. I’ctta kcm- 
ur nokkuð undarlcga fyrir og stappar nærri þvi 
að vcra gagnstætt hafnarlögunum, scm i gildi 
cru. Auk þess er bæjarstjórnum hcr gcfin nær 
þvi ótakmörkuð hcimild til þess að lcggja á tolla, 
þvi að í 1. gr. scgir, að lcggja mcgi á „allar vör- 
ur, scm fluttar cru til cða frá Akurcyri, sérstakt 
vörugjald, cr ncmi allt að tvöföldu vörugjaldi til 
Akurcvrarhafnar cins og það nú cr cða vcrður 
á hverjuin tínia". Hciinildin cr því nær ótak- 
mörkuð og ckki loku fyrir það skotið, cf þcir 
cru í mciri hluta bæjarstjórnar, scm illa er við 
há útsvör, að þcssi hciinild vcrði notuð til þcss

að lækka útsvörin, cn þetta óhcina gjald lagt á i 
þeirra stað. Ég vcrð að scgja. að ég cr algcrlcga 
á móti frv„ scm fcr fram á að vcita þcssuni 
kaupstað scrrcttindi í álagningu skatta fram vfir 
aðra kaupstaði. I>að má hcnda á, að sú stcfna 
cr nú uppi að létta tollum af sjávarafurðuin, 
cn jafnframt l>ví, scm rikissjóður gcngur inn á 
að aflctta þcssuin gjökluin. á að gcfa kaupstöð- 
unum hcimihl til að lcggja slíkt vörugjald á, nær 
þvi svo hátt scm þcim sýnist. Xlcr finnst líka 
óviðkunnanlcgt að gcfa cinum kaupstað slika 
hcimild iicina aðrir kaupstaðir fái hana lika. 
(JakM: Velkoinið!). Hv. þm. scgir, að það sc 
vclkomið. I’að cr auðvitað í samræmi við stcfnu 
hans flokks, scm vill hclzt taka allar tckjur mcð 
óbcinuin sköttum, cða ncyzlusköttum. En cg 
vona, að mciri hl. þingsins vcrði á móti þcirri 
skattamálastcfnu og fclli frv.

Jónas Guðmundsson: Ég gct vcrið stuttorður, 
því að cg hcfi í aðalatriðum sömu skoðun á 
þcssu máli og hv. siðasti ræðumaður. Eg mun 
grciða atkv. á móti frv. í trausti þess. að á na-sta 
þingi, scin væntanlcga vcrður háð siðar i vct- 
ur, vcrði sctt Iöggjöf um tekjustofna hæjar- og 
svcitarfclaga. En vcrði frv. samþ. við þcssa umr.. 
mun cg flytja brtt. um, að hciinildiu nái til kaup- 
staðanna allra. I’að nær cngri átt að mismuna 
kaupstöðunum i þessu cfni. Vcstmannacvjakaup- 
staður hcfir nú þegar þessa hcimild, og cf þetta 
frv. vcrður samþ. og söniulciðis frv. vcgna Siglu- 
fjarðar, scm cinnig liggur fyrir, þá fcngju 3 kaup- 
staðirnir af 8 þessi scrstöku hlunnindi um tckju- 
stofna, og væru ]>á hinir ."> scttir skör lægra, cn 
það nær cngri átt að gcra þannig upp á milli 
kaupstaðanna.

Asgeir Ásgeirsson: Eg fylgdi þcssu máli i fjhn. 
af þeirri ástæðu, að viðurkcnnt cr, að kaupstað- 
irnir utan Hvikur ciga í iniklum örðuglcikum 
um öflun nauðsynlcgustu tckna. Eg lít svo á. að 
hér sc aðkallandi mál, scm ckki vcrði komizt Iijá 
að lcysa, og cg hcfi ckki á móti þvi að gcfa 
þcssa hcimild til bráðabirgða, til að rcka á cftir 
þvi, að málið i hcihl vcrði tckið til úrlausnar 
fyrir kaupstaðina alla. Ég mundi fvlgja þvi til 
sainkomulags, að allir kaupstaðirnir fcngju þcssa 
hráðahirgðahcimild, og ég tcl rctt að brcyta frv. 
i það horf. l>að gæti vcrið rétt að sctja bcr 
nokkrar höinlur, t. d. á það, að kaupstaðirnir 
lcgðu gjald á innl. afurðir, scm fluttar cru milli 
hafna hér á landi. I>að má ckki koma fyrir, ]>ó að 
það hafi vcrið gcrt i Vcstinannacyjuni, og væri 
rétt að sctja ákvæði um það i frv. I>á ]>yrfti og 
að girða fyrir, að kaupstaðirnir gætu notað scr 
þetta vörugjald til þess að lækka útsvörin óeðli- 
lcga mikið, og mundi þvi atriði hczt borgið mcð 
þvi að láta rcglugcrð um slíkt vörugjald í kaup- 
stöðum hcyra undir staðfcstingu ráðuncytisins, 
svo að það gæti komið i vcg fyrir, að þessi hcim- 
ild yrði misbrúkuð á cinn cða annan hátt. Eg 
hcfi nú ncfnt þau atriði, scm ég tcl, að þurfi 
lagfæringar við, og ég tcl rétt að brcyta frv. 
við 3. unir. á ]>ai)ii veg. að öllum kaupstöðunum 
sé i þessu cfni gcrt jafnhátt undir höfði.

L'mr. frcstað.
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Á 50. fundi i Nd., 4. des., var enn fram haldið 
2. umr. um frv.

I’áll Zóphóniasson: pegar þetta mál var til 
1. uinr., hreyfði ég þvi, að varhugavert væri að 
gefa bæjum heiinild til þess að velta af sér 
nokkru af útsvöruin yfir á inenii, sem væru bú- 
settir í öðruin sveitarfélöguin. En það virðist 
eiga að gera ineð þessu frv. Eg mæltist til þess, 
að þetta atriði yrði sérstaklega athugað í nefnd. 
Þetta hefir nú ekki vcrið gert — því niiður.

Það er gert ráð fyrir því í frv. að leggja á 
sérstakt vörugjald, er nemi allt að tvöföldu vöru- 
gjaldi til Akureyrarhafnar, til þess að standa 
strauin af útgjöldum kaupstaðarins. Mér hefir tal- 
izt svo til, að hafnargjökl á Akureyri liafi uud- 
anfarin ár verið 30—40 þús. kr. I’að, sein liér 
er uin að ræða, væri því 60—80 þús. Öll útsvör 
bæjarins eru uin 280 þús. Þetta vörugjald iiemur 
þvi hvorki ineira i’.é ininna en kringum 44 hluta 
af útsvörunum, sein þá yrði almcnnt gjald, sem 
livildi jafnt á notendum vörunnar, hvort sem þeir 
cru búsettir á Akureyri eða annarsstaðar. I’að 
inun ekki vera fjarri lagi, að það sé a. m. k. 
bclmingur af þessari upphæð, það er að scgja 
30—40 þúsund krónur, sem ineð þessu er levft 
að velta af gjaldenduin bæjarins vfir á gjald- 
endur í öðruin sveitarfélögum. I’etta tel ég rangt. 
I>ar að auki er með þessu ekkert tillit tekið til 
efna og ástæðna, heldur lagt jafnt á menn, 
hvernig sein þeir eru stæðir. Þess vegna er lika 
rangt að sainþ. þetta frv., a. m. k. frá sjónar- 
miði þeirra, sem líta svo á, að þeir, sem hafa 
miklar tekjur og eignir, eigi fyrst og fremst að 
liorga bæjarþarfirnar. — I>að er svipað, sem far- 
ið er fram á með þessu frv., eins og þegar Reykja- 
víkurbær fleygir af sér útgjöldum yfir á þá, sem 
nota gas og rafmagn, og nokkur hluti ágóðans 
af þessum stofnunum — nú 15% — er látinn 
renna í bæjarsjóð. Þessari stefnu er ég mót- 
fallinn; ég vil láta þá borga, sem getuna liafa, 
en ekki hina, seni safna verða skuldum til að 
draga fram lífið. En þó álit ég hitt ennþá var- 
hugavcrðara, að gefa þessu bæjarfélagi heimikl 
til þess að vclta af sér 30—40 þús. kr. vfir á 
gjaklendur i öðrum sveitarfélögum, sem þurfa 
að standa undir sinum gjöldum þar og alls ekki 
eiga að borga útsvör til Akurcyrar. Ég vil þvi 
ákveðið vona, að frumvarpið verði fellt.

Frsm. meiri hl. (Jakob Möller) 'óyfirl.]: Eg 
get ekki tekið undir það með hv. 2. þm. N.-.M., 
að það sé í raun og veru svo ákaflega mikil ó- 
hæfa, þó kaupstaðir eða kauptún úti um land 
gerðu það, sem hann kallar að velta af sér gjöld- 
um yfir á nærliggjandi sveitir. I>að er meiri sann- 
girni í þessu heklur en hv. þm. vill vcra láta. I>að 
er nú rangt hjá honum líka samkv. því, sem hv. 
flm. þessa frv. upplýsir, að það sé verið að 
breyta útsvarsbyrðinni, sem hvilir á bænum, yfir 
i þennan skatt. I>að er skýrt tekið frain, enda 
vel skiljanlegt, að það er fyrst og fremst tilgang- 
urinn með þessu frv. að gera Akurevrarbæ kleift 
að standa straum af auknum útgjöldum, sem fara 
þar, eins og i öðruin bæjarfélögum, sívaxandi 
vegna erfiðleika atvinnulífsins, og alveg sérstak- 
lega i sambandi við atvinnubæturnar. I>að er gert

ráð fyrir þvi, að bæjarfélögin standi straum af 
atvinnubótunum að % á móti ríkissjóði, og ef 
þetta á að vera nokkuð annað en rétt til að sýn- 
ast, verður að gera bæjarfélögum kleift á eiu- 
hvern hátt að afla þessa fjár, sem er skilvrðið 
fyrir þvi, að nokkur eyrir fáist til atvinnubóta. 
Mér er kunnugt um það, að á Akurcyri er gert 
ráð fyrir, að verja þurfi mjög miklu fé til at- 
vinnubóta á næsta ári. Atvinnuvegirnir þar hafa 
gengið svo illa á siðastl. ári, að til stórvand- 
ræða horfir. Og það, að lagt er inn á þessa leið, 
er vitanlega neyðarúrræði, sem gripið er til, til 
þess að sjá sér einhvernveginn farborða.

Hv. 1. landsk. hefir lagzt á móti þessu frv. og 
liefir látið i ljós efasemd sína um það, að heim- 
ildin til þess að leggja á útsvar væri notuð út í 
æsar á Akureyri á sama hátt og gert væri liér í 
Reykjavik. Hann gerði ekki nokkra grein fyrir 
þvi, hvað liann ætti við með þessu, en ég er 
hinsvegar ekki i vafa um, að liann hcfir átt við 
það, að hann efaðist um, að á Akureyri væru not- 
uð rekstrarútsvör á sama hátt og hér i Reykja- 
vík. Ef þetta hefir ekki verið mcining hv. þin., 
þá væntanlega leiðréttir liann það. Ég skil ekki, 
hvern mun hv. þm. gerir á því, hvort þctta gjald 
er lagt á með útsvari, sem lagt er á rekstur eftir 
viðskiptaveltu, eða að gjöld séu lögð á sem vöru- 
gjald. I>að, sem lagt er á viðskiptaveltu, kemur 
mjög svipað niður að því levti, að það jafnast 
ekki niður eftir efnum og ástæðum og mcð þvi 
er á sama hátt velt gjöldum yfir á aðrar sveitir. 
Þetta kemur niður eins og tollar. Eini munurinn, 
sem á þessu er, er sá, að segja má, að slík álagn- 
ing mundi verka nær því, sem verðtollur gerir 
samanborið við þungatoll, en á þessu tvennu virð- 
ist ekki vera neinn verulegur principmunur, svo 
ástæða geti verið til að leggjast á móti þessari 
heimild og vísa til þess, að það megi leggja á 
viðskiptagjakl. Principið virðist vera það sama. 
Og þess vegna þykist ég vita, að hv. 1. landsk. 
sparaði sér það óinak að gera grcin fyrir ])ví, á 
hvern hátt hann ætlaðist til, að útsvarsheimild- 
in væri notuð á Akurevri á svipaðan liátt og hér 
í Reykjavík. Ég get ekki hugsað mér. að það hafi 
vakað fyrir þessum hv. þm. þetta sérstaka ástand, 
sem við vituin, að er á Akureyri að vissu leyti 
ósambærilegt við Revkjavik, að höfuðverzlunin 
þar er í höndum eins aðila, sem ekki væri hægt 
að leggja þetta viðskiptagjald á. Ef ælti að leggja 
á útsvar þar með sama hætti og hér, mundi það 
verka sem stórkostleg vernd fyrir þetta fvrir- 
tæki á kostnað annara, sem verzlun reka. Éig 
get ekki hugsað mér, að það hafi beinlínis vakað 
fyrir þessum hv. þm. að nota útsvörin þannig 
að hlaða undir eitt einstakt verzlunarfyrirtæki 
á kostnað annara. En hinu hefði ég getað búizt 
við, að þessi hv. þm. hefði getað gert sér grein 
fvrir, að þessar ástæður gera það að verkuni, 
að þessi leið til tekjuöflunar cr gagnslaus fyrir 
Akureyri, þvi hún nær ekki til aðalverzlunarinn- 
ar; hún sleppur gjaldfrjáls. Það er því að visa á 
steina i staðinn fvrir brauð, að segja Akureyr- 
ingum, að þeir geti farið þá leið að leggja á við- 
skiptaveltu. Þetta er Akurevringum fullljóst, þar 
sem á bak við þessa heimikl, sem hér um ræðir, 
um að leggja á vörugjald, standa allir flokkar i 
bæjarstjórninni. Þar á sæti forstjóri þessa verzl-
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unarfyrirtækis, seni muiidi sleppa við þctta gjald, 
ef lagt væri á ahnennt viðskiptagjald. Hann gerir 
sér þvi bersýnilega fulla grein fyrir því, að Ak- 
urcvringum væri ekkert gagn í því að fara þá leið, 
og hinsvegar játar hann líka, að það sé sann- 
gjarnt, að þetta fyrirtæki leggi af mörkuin full- 
komlega á horð við aðra undir þeim kringum- 
stæðum, sem nú eru þar. Það má lika benda á 
það, að flokksbróðir hv. 1. landsk. í hæjarstjórn 
Akureyrar er þessu líka fylgjandi, og má af þvi 
draga þá ályktun, að það sé einróma álit manna 
þarna norður frá, að önnur leið sé ekki fær eins 
og stendur til þess að ráða fram úr vandræðun- 
um, sem þar er við að striða. Þessi afstaða kaup- 
félagsstjóra Evfirðinga sýnir og hitt, að hann 
telur ekki með öllu ósanngjarnt, að það sé gert, 
sein hv. 2. þm. X.-M. drap á og vítti, að velt væri 
gjöldum að einhverju leyti vfir á nærliggjandi 
sveitir. Og sú ástæða er til þess, að það er auð- 
vitað, að á þeim erfiðleikatíinum, sem nú eru 
fvrir atvinnuvegina, þá fer svo, að kaupstaðir og 
hæjarfélög leggja svo og svo mikið fé frain til 
þess að bæta úr atvinnuþörf nærliggjandi sveita, 
þvi að þeir, sem atvinnulausir eru i sveitunum, 
leita til kaupstaðanna til þess að fá atvinnu. 
Þess vegna er það ekkert ósanngjarnt, þó að vclt 
væri einhverju af þeim gjöldum, sein fara til þcss 
að ráða fram úr þessuin vandræðum. vfir á nær- 
liggjandi sveitir. Ég tel þetta líka viðurkennt af 
flokksmönnum hv. 2. þm. X.-M. i bæjarstjórn Ak- 
ureyrar, sem eindregið hafa lagt það til, að þessi 
heimild verði veitt.

Ég þvkist vita, að ekki þurfi að halda langar 
ræður um þctta inál hér, þvi að ég cr sannfærð- 
ur um það, að meiri hl. þessarar hv. d. er svo 
sanngjarn, að hann telur sér skylt að ráða frani 
úr þessu i bili á þennan hátt, fyrst og freinst af 
þvi, að ekki hefir verið liægt að benda á nein 
önnur úrræði til þess að ráða fram úr þessum 
vandræðuin. Það stoðar ekki að vísa til þess, að 
einhverntíma á næstu þingum inuni menn snúa 
sér að þvi að létta hyrðunum af sveitarfélögun- 
um, eða koma á almennum trvggingum og þess 
háttar. Það getur verið gott, þegar þar að kcm- 
ur, en hreint ekki fvrr. Þeir erfiðleikatíniar, sem 
nú eru, verða ekki léttbærari, þó að ráðstafanir 
i þessa átt kunni að verða gerðar einhverntima 
í framtiðinni. Það er óforsvaranlegt, þegar hæj- 
arfélög koma til Alþ. og biðja um aðstoð til þess 
að ráða fram úr vandræðum sínuni, að vísa þá til 
einhvers, sem gert verður eftir 2 eða 3 ár. Slikt 
cr gersamlega óverjandi afstaða af hálfu Alþ., 
og ég er þess vegna sannfærður um, að meiri hl. 
d. samþ. frv. með brtt. þeirri, sem n. hefir gert, 
enda sýnir afstaða n. til málsins, að þetta er 
ekki flokksmál, heldur nauðsynjamál, sein verið 
er að ráða frain úr.

Frsm. minni hl. (Stefán Jóh. Stefánsson): Ég 
þarf ekki mörgum orðum við það að bæta, sein ég 
hefi áður sagt i þessu máli, vegna þess, að ekk- 
ert nýtt hefir koinið frain i því, nenia að hv. 
frsin. ineiri hl. hefir fært frain ástæður hér ineð 
þessu frv., sein ég muii svara fáum orðum. Eg vil 
út af þvi, að hv. frsm. meiri hl. lýsti eftir nán- 
ari skýringum frá minni hálfu um það, hvað ég 
hefði átt við, þcgar ég talaði uin það í sambandi

Alþt. 1934. C. (48. lðggjafarþing).

við útsvör á Akureyri, livort þau liefðu verið 
reynd til þrautar. Ég get gefið þá nánari skýr- 
ingu um þetta, að ég vildi vita, hvort svipuð út- 
svör hefðu verið lögð á skatthorgara Akureyr- 
arkaupstaðar og gert er í öðrum kaupstöðum 
landsins, hvort svipað hundraðsgjald hafi verið 
tekið þar af nettótekjuin inanna og eignum eiiis 
og t. d. i Revkjavík, Hafnarfirði, Vestinannaeyj- 
um, Scyðisfirði og Xeskaupstað o. s. frv. Mér 
virðist, að ef Akureyri hefir ekki lagt eins há út- 
svör á cins og t. d. þessir kaupstaðir, sein ég 
hefi nefnt, þá sé ekki ástæða til þess að taka 
Akurevrarkaupstað einan út úr og veita honuin 
leyfi til þess að leggja þetta vörugjald á fram 
yfir aðra kaupstaði, að Vestmannaevjuni cinuin 
undanskilduin. Og þar sein engar upplýsingar 
liggja fyrir um þetta atriði, þá finnst mér óeðli- 
legt að taka Akureyri út úr og veita lienni þcssi 
sérstieðu friðindi, fyrir utan það, sem ekki hefir 
verið um deilt og hv. 3. þm. Reykv. var mér 
summála um, að hér er um mjög leiðinlega 
skattamálastefnu að ræða, þar sem fjáröflunin 
er lögð á nauðsynjar og nevzluvörur almennings. 
Hv. 3. þm. Reykv. var mér andvigur út af einu 
tekjuöflunarfrv., sem lagt var fyrir þetta þing 
— en það frv. var uin hækkaðan toll á tóbaki —, 
vegna þess að með því að samþ. það væri verið 
að lcggja toll á neyzluvöru almennings. Út frá 
sama sjónarmiði ætti hann vissulcga að vera and- 
vígur því, að lagður væri tollur á alveg ólijá- 
kvæmilega neyzluvöru alniennings.

Ég sé þess vegna enga ástæðu til þess að gera 
frv. þetta að 1., a. m. k. ekki fvrr en óyggjandi 
sannanir liggja fyrir um það, að Akureyrarkaup- 
staður hafi hér sérstöðu, og aðrir tekjuöflunar- 
möguleikar hafi þar verið reyndir til þrautar eins 
og annarsstaðar. Þegar þær upplýsingar liggja 
fyrir, þá fyrst gæti koinið til mála að gefa Ak- 
ureyri þessa sérstöðu. Ef svn færi, að frv. yrði 
samþ. óbrevtt liér við þessa uinr, þá ínun ég 
koma með brtt. við það fvrir 3. umr, um það, 
að nauðsynjavörur skuli undanþegnar þcssu 
gjaldi. Ég sé, að í Ed. hefir verið sett ákvæði 
inn i 10. gr. frv. til hafnarl. fyrir Siglufjarðar- 
kaupstað, uin að hækkun á slíku gjaldi skuli 
ckki ná til almennrar nevzluvöru. Ef endilega 
á að samþ. þetta frv., þá mun ég stuðla að þvi, 
að ekki verði samþ. hækkun á vörugjaldi Akur- 
eyrarkaupstaðar, fyrr en færðar eru sannanir 
fyrir þvi til atvmrh., að svipuð útsvör séu lögð 
á á Akureyri og annarsstaðar, miðað við nettó- 
tekjur inanna og eigiiir, og að þá verði undan- 
þegnar þessu gjaldi neyzluvörur almcnnings, og 
t. d. islenzkar afurðir, fluttar á milli hafna, og 
lika aðfluttar vörur til útgerðarinnar, og ef vel 
ætti að vera og í samræmi við þá stefnu, sein 
keniur fram á þessu þingi, þá ættu innfluttar 
vörur til iðnfy rirtækja að vera undanþegnar 
gjaldinu. Þetta iná allt athuga við 3. umr. máls- 
ins, ef svo fer, að frv. verði visað þangað.

Guðbrandur ísberg: Hv. 1. landsk. fjölyrti 
mjög um það, að ekki mundu liggja fyrir neinar 
sannanir eða líkur fyrir þvi, að þörf væri á þvi 
að leggja þetta gjald á, sem hér er farið fram á 
að samþ. verði. Hann talaði um, að það lægi 
ekkert fyrir um það, að bæjarstjórn Akureyrar
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hefði notað sér þá möguleika til þess að hækka 
útsvör í bænum, scm fyrir hendi væru. Eg vil 
upplýsa það í þessu sambandi, að það dvlst eng- 
um, sem til þekkir, að útsvör eru t. d. miklu 
liærri á Akurevri en i Itvik. I>að er erfitt að gefa 
um þetta beinar upplýsingar, vcgna þess, að 
niðurjöfnunarn. Akureyrar befir ekki birt reglur 
sinar fyrir niðurjöfnun útsvara á sama hátt og 
gert hefir verið í Iteykjavik. En ég vil leyfa mér 
að benda á það, að nauðsynin að afla tekna og 
möguleikar til tekjuöflunar hafa verið athugaðir 
af niðurjöfnunarn. Akureyrar og sömuleiðis af 
bæjarstjórn Akureyrar, og l>á sérstaklcga hvort 
möguleikar væru til þess að hækka útsvörin, 
svo að sú lnekkun gæti mætt þeim auknu út- 
gjöldum, sein fyrirsjáanleg eru. I’etta hefir þvi 
einmitt verið athugað alvtg sérstaklega, bæði af 
fulltrúa jafnaðarmanna og fulltrúum frainsókn- 
armanna i ba'jarstjórn Akureyrar.

Eg vil leyfa mér að vekja athygli liv. 1. landsk. 
á því, að með því að vera hér að heimta þá at- 
hugun, sem hann er að tala um, ]>á setur hann 
sig sem dómara yfir flokksbróður sinn í bæjar- 
stjórn Akurevrar, sem bel'ir margfalt betri skil- 
yrði til þess að athuga þetta mál og dæma út frá 
þeirri athugun, og hefir þegar gert það. Ég vil 
líka lienda frajnsóknarinönnum hér á Alþ. á 
það, að fulltrúar þeirra i bæjarstjórn Akurevrar 
hafa tekið þetta allt upp til rannsóknar, og að 
þeir hafa áreiðanlega miklu betri skilyrði til 
þess að glöggva sig á þessu máli heldur en þeir, 
sem hér sitja og lítið þekkja til á Akurevri, og 
þeir gera sig einnig að dómurum yfir þessum 
inönnum, þar á meðal yfir Vilhjálmi I’ór, sem er 
talinn einn hinna skýrustu nianna, er í bæjar- 
stjórn Akureyrar eiga sæti, og eru þar þó margir 
ágætir menn. Hann Ieggur ákveðið til, að þessi 
leið verði farin, vegna þess, að hann telur óger- 
legt að hækka útsvörin til nokkurra inuna, og 
sem fulltrúi nærliggjandi sveita telur hann full- 
komlega forsvaranlegt að fara þá leið, sem hér er 
lagt til að farin verði til tekjuöflunar.

Viðvíkjandi því, hvað það sé ósanngjarnt. ó- 
eðlilcgt og tilfinnanlegt að leggja þetta gjald á, 
þá vil ég segja það, að Akureyri er fvrir ýmsra 
hluta sakir einhver ódýrasti verzlunarbær á öllu 
landinu. I>að gerir mest hin ágæta. ódýra höfn, 
sem þar er. Hafnarinannvirkin, sem þar eru not- 
uð, eru niiklu ódýrari en sainskonar inannvirki i 
nokkrum hinna kaupstaðanna. I>au hafa verið 
byggð smátt og smátt. Aldrei lagt mjög mikið 
fé fram til þeirra í einu, en verið borin uppi af 
mikilli verzlun og því auðvelt að láta höfnina 
bera sig með láguin gjöldum. Af þessum ástæð- 
uin þolir verzlunin á Akureyri, alveg án þess að 
finna nokkurn skapaðan hlut til þess, sem um 
munar, að þetta litla viðbótargjald sé lagt á. 
Oll bafnargjöld Akureyrar eru svo lág, að ]>ó að 
örfáir aurar á liver 100 kg. bætist við, ]>á er það 
alveg hverfandi litið, og það er blátt áfram 
hlægilegt að vera að tala um, að gengið sé á 
bagsmuni nærliggjandi sveita ineð lítilfjörlegri 
aukningu á þessu gjakli. I’ó að hér geti verið um 
nokkra upphæð að ræða — það er gert ráð fyrir, 
að vörugjaldið nemi 50 þús. kr. —, þá verður 
maður að taka tillit til þess, að hér er um svo 
stórt verzlunarsvæði að ræða. A Akureyri eru

ea. 4500 ibúar, og þar við bætist öll Eyjafjarð- 
arsýsla og nokkur hluti I’ingevjarsýslu. I’ar að 
auki er nokkuð mikið af vörum, sem ganga gegn- 
uin Akureyri og eru seldar þaðan út um landið. 
I>ess vegna fæ ég ekki séð, að verzlunin geti ekki 
borið þessa fáu aura, og a. m. k. ef mönnuin 
þvkir sér ofboðið með þessu, þá geta þeir feng- 
ið vörurnar beint annarsstaðar frá. En Akur- 
eyringar eru ekkert hræddir um, að þessi ráð- 
stöfun muni leiða til þess, og hafa þess vegna 
alls ekki tekið slikt með í reikninginn.

ílg vil aðeins bæta því við, viðvíkjandi fram- 
kominni lntt. við frv. til bafnarl. fyrir Siglu- 
fjarðarkaupstað, að ég er út af fyrir sig ekkert 
á móti því, að eitthvað svipað yrði samþ. fyrir 
Siglufjörð eins og hér er farið fram á fvrir Ak- 
ureyri. Mér er ]>ó ljóst, að þar er farið fram á 
hlutfallslega miklu hærra hundraðsgjald. Hitt 
er annað mál, sem hrevl't hefir verið i þvi sam- 
bandi að því er snertir sildarbræðsluverksmiðjur 
rikisins, að þær, að þeim till. óbreyttum. sem 
koinið liafa fram. mundu falla ui\dir gjaldið. 
þannig, að þær yrðu að borga tugi þús. til Siglu- 
fjarðar, — þá hefir frá byrjun aldrei verið til 
þess ætlazt, að sildarbræðsluverksmiðjurnar yrðu 
bæjarstjórn Sigluf jarðarkaupstaðar að féþúfu, 
beinlinis með þvi að reyta af þeim gjöld. I’að 
verður að teljast nægjanlegt, að ríkissjóður hefir 
lagt fram millj. kr. til að auka atvinnu í bæn- 
um, með bvggingu síldarbræðsluverksmiðju, ]>ó 
þessu sé ekki bætt ofan á. Virðist mér því full 
ástæða til að girða fvrir það, að Siglufj. nái tii 
sildarverksmiðjaiina að því er vörugjaldið snertir.

Að endingu vil ég svo segja það, að þetta frv., 
sem hér liggur fyrir, er borið fram sem bráða- 
birgðalausn á brýnni þörf bæjarsjóðs Akureyrar 
til tckjuöflunar og að mjög vel athuguðu máli.

Allir flokkar, sem eiga sæti i bæjarstj.. alveg án 
tillits til pólitískra skoðana, hafa lagt til, að 
sú tekjuöflunarleið yrði farin, seni frv. gerir ráð 
fyrir. ()g ég treysti því, að hv. þm. líti á þcssa 
nauðsyn Akurevrar, þessa bráðabirgðanauðsyn. 
á meðan ekki er ráðið frain úr þessum vanda- 
máluin sveitar- og bæjarfélaga almennt með 1., 
sem sé. að auka möguleika þeirra til tekjuöflun- 
ar. Ég legg áherzlu á það, að þangað til slík lög- 
gjöf kemur, eru einhver slik úrræði alveg nauð- 
svnleg. ()g eins og hv. 3. ]>m. Heykv. tók frani. 
]>á er það alveg óforsvaranlegt, þegar bæjar- 
félag kemur til Alþingis og krefst slikra ráðstaf- 
ana, sem hér uin ræðir, að daufheyrast við slikri 
beiðni, á meðan Al]>. hefir ekki gert skyldu sína 
í ]>ví efni að ráða fram úr þeirri ahnennu þörf, 
sem fyrir liggur, um að auka tekjumöguleika 
bæjanna.

ATKVGIL
1. gr. felld með 15:15 atkv., að viðhöfðu 

nafnakalli, og sögðu
já: JS, ÓTh, l’Halld, SigfJ, SK, TT, ÁÁ, GI>, 

GSv, GÍ, GTh, JakM, JJós, .101, Jónl’.
nei: JG, PZ, PI>, SE, St.JSt, I’orbl’, B.I. BÁ, BB, 

EmJ, EystJ, EJ, GG, HV, JörB.
PO, HannJ greiddu ekki atkv.
Einn þm. (MT) fjarstaddur.
Erv. þar með fallið.
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2. Trjáplöntur og trjáfræ.
A 36. fundi i Nd., 14. nóv., var útbj'tt:
Frv. til 1. um einkarétt ríkisstj. til þess að 

flytja trjáplöntur til landsins og um eftirlit með 
innflutningi trjáfræs (þmfrv., A. 436).

A 41. fundi i Xd., 20. nóv., var frv. tekið til 1. 
umr.

Frv. of seiiit fram koitiið. — Ileildin leyfði 
með 16 shlj. atkv., að það yrði tekið til með- 
ferðar.

Flm. (Jón Pálmason): Ég skal verða við til- 
mælum hæstv. forseta, að verða stuttorður, enda 
er það þægilegt, þvi að hér er um litið mál að 
ræða og einfalt.

Frv. þctta fer frain á, að þær trjáplöntur, sem 
fluttar eru til landsins, séu fluttar inn þannig, 
að rikisstjórnin feli skógrækt rikisins að liafa 
fullt eftirlit með innkaupi og sölu og afllend- 
ingu þeirra. Frv. fer og fram á, að rikisstj. feli 
einnig skógrækt rikisins að hafa eftirlit með inn- 
flutningi á trjáfræi.

í sjálfu sér er hér að ræða um lítið mál frá 
sjónarmiði verzlunar eða fjárhags, því að hér er 
um vöru að ræða, sem er verðlítil og tiltölu- 
lega litill innflutningur er af. En þýðing þessa 
frv. liggur á öðru sviði. Frv. er komið fram af 
því, að á undanförnum árum hefir það sýnt sig, 
að flutt hefir verið inn nokkuð af trjáplöntum, 
sem ekki eru likur til, að þrifizt geti hér á landi, 
og aðrar trjáplöntur, sem tæplega eru líkur til 
að þrifist hér. Svona mistök hljóta að skapa 
ótrú á þeirri umbótastarfsemi, sem trjáræktin 
i landinu er. I>að hefir lika dálitið komið í Ijós, 
að með innflutningi slikra plantna hafa sjúk- 
dóinar borizt hingað, sem gætu gert tjón, ef þeir 
yrðu i stórum stíl. I’ví verður ekki iieitað, að 
meðferð skógræktarmálsins af liálfu hins opin- 
bera hér á landi að undanförnu hefir ekki verið 
í því lagi sem skvkli. En nú mun vera hafinn 
allmikill undirbúningur undir það að koma þessu 
i betra horf heldur en verið hefir, og þetta skipu- 
lag, sem hér er stungið upp á, á ekki að vera 
annað en bráðabirgðaskipulag, þvi að vitanlega 
á að stefna að því, að þær tilraunastöðvar og 
skógræktarstöðvar, sem hér á landi eru reknar, 
hafi allar þær trjáplöntur, sem þróazt gcta hér 
á landi, á boðstólum. En á ineðan þetta er ekki, 
þá þvkir okkur flm. frv. rétt að beina málinu 
inn á þessa braut, sérstaklega með tilliti til þess, 
að skógræktarst jóri hefir tækifæri samkv. frv. til 
þess að hafa glöggt eftirlit með því, að þær trjá- 
plöntur séu fluttar inn, sem mestar likur eru til, 
að geti þrifizt hér á landi.

f grg. frv. er vikið að því, að af innflutnings- 
skýrsluin verði ekki séð, hve mikið hefir verið 
flutt inn af trjáplöntum á síðustu árum, vegna 
þess að allar lifandi plöntur eru þar taldar i

einum lið. En síðan grg. var samin licfi ég fengið 
þær upplýsingar, að aðrar Iifandi plöntur en 
trjáplöntur hafi að verðgildi verið meiri hl. af 
þessum innflutningi á siðustu árum.

Skal ég svo ekki hafa fleiri orð um þetta að 
sinni. En ég óska, að málinu verði visað til ann- 
arar umr., og af þvi að það er fyrst og fremst 
ræktunarmál, óska ég, að þvi verði visnð iil lund- 
búnaðarnefndar.

Hannes Jónsson: Ég vildi nú helzt óska þess. 
að hv. flm. stingi þessu frv. í vasa sinn og væri 
ekki að ómaka það til landbn. Eg sé ekki, að 
nein þörf sé á þvi að konia með einokunarfrv. 
i þessa átt, þvi að hér er engin nauðsyn fyrir 
hendi. Sú trjáræktarstarfsemi, sem þegar er í 
landinu, getur auðvitað hæglega aiinazt þetta að 
þvi leyti sem þörf krefur, og sá maður, sem 
veitir þeirri starfsemi forstöðu, getur séð um, 
að öll trjárækt, sem frv. gripur yfir, sé i því 
sniði, sem hann telur rétt. Að segja það, að hjá 
okkur sé um mikinn innflutning að ræða á trjá- 
plöntum, sem ekki geta þrifizt liér, er, að ég 
hygg, tahið út í loftið. I>að er aðeins gert til þess 
að punta upp á frv. að tala um þennan iiinflutn- 
ing i sambandi við það, að það þurfi að vernda 
fjármagnið i landinu frá því að fara fyrir trjá- 
plönlur, sem ekki geta þrifizt hér á luitdi.

Vndanfarin ár mun innflutningur á trjáplönt- 
um hafa nuinið 4—5 þús. kr. t'in helniing af 
þessum innflutningi hefir Sigurður búnaðar- 
málastjóri annazt, og hinn helmingurinn er að 
langsamlega mesta hluta fvrir tilstilli þeirra 
niannii, sem skógræktarmálin hafa með höndum 
fyrir rikið. ()g hvar hefir núverandi fyrirkomu- 
lag valdið svo miklu tjóni. að ástæða sé til að 
setja þetta í einokunarfjötra? Ég veit það ekki.

Ég legg til, að frv. verði fellt.

ATKVGR.
I'rv. vísað til 2. umr. með 16:1 atkv. og til 

landbn. með 17 slilj. atkv.

Á 511. fundi í Xd„ 4. des„ var frv. tekið til 2.
uinr.

Forseti tók málið af (iagskrá.
A 51. fuiuli i \’d., 5. dcs.. var frv. aftur tekið

til 2. umr. lA.. 436, n. 621).
Enginn tók tiJ máls.

ATKVGR.
1. gr. felkl mcð 13:12 atkv., að viðhöfðu nafna-

kalli, og sögðu
já: HV, Jónl’, JG, l’Z, Sigf.I, StJSt, B.I, BÁ, BB.

EmJ, FJ, JörB.
nei: JakM, JJós, JS, ÓTh, l’Halld, l’O, TT, ÁÁ, 

GI>, GSv. GÍ, GTh, HnimJ.
Átta þm. (JÓI, MT, 1>I>, SE, SK, I>orbl>, EystJ, 

GG) fjarstaddir.
I'rv. þar með fallið.



Lagafrumvörp afgreidd með 
rökstuddri dagskrá.

1. Ráðstafanir vegna f járkreppunnar 
(frv.GG).

A 3. fundi i Nd„ 6. okt., var útbýtt:
Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 79 19. júní 1933, 

um heimildir til ýmissa ráðstafana vegna fjár- 
kreppunnar tþmfrv., A. 46).

A 7. fundi i N'd„ 11. okt., var frv. tckið til 1. 
umr.

Flm. (Gísli Guðmundsson): í 1. nr. 7!) 11133, um 
ýmsar ráðstafanir gegn fjárkreppunni, er rikis- 
stj. heimilað að taka að sér greiðslu lána, scm 
tekin liafa verið til þess að reisa frystihús sani- 
vinnufélaga eða sýslufélaga, sem frysta kjöt til 
útfhitnings. Nær heimihlin til þess að greiða af 
þessum lánum 'í af stofnkost naðinum. hað er 
heimilað að greiða G part af stofnkostnaði frvsti- 
húsanna. hað er í samræmi við heimild þá, sein 
áður hefir verið tekin i fjárlög, sem sé að greiða 
’i af stofnkostnaði mjólkurhúa. hess vegna er 
eðlilegt, að þessi heimild frá 1933 næði ekki 
nema til þeirra frystihúsa, sem þegar er búið að 
reisa eða ákveðið hefir verið að reisa og húið 
er að taka lán til. Þær framkvæmdir, sem um er 
að ræða í þessu efni, eru svo víðtækar, að ekki 
er unnt að koma þeim áfram á fáeinum árum. 
Þessi heimild nær ekki til þeirru frystihúsa, 
sem hyggð verða á þessu ári eða á næstu árum.

Ég geri ráð fyrir, að hv. þdm. fari nær um 
það, að þau héruð, sem hingað til hafa ekki 
hyggt frystihús og þess vegna orðið að sætta sig 
við saltkjötsmarkaðinn, sem er miklu verri en 
markaður fyrir fryst kjöt, liafi ekki siður þörf 
fvrir styrk en hin, enda þótt þau hafi lika mikla 
þörf fvrir hann. Eins og hv. þdm. er kunnugt 
um, hafa hændur fengið lægst í þeim héruðum, 
sem eingöngu hafa flutt út saltkjöt. hað lætur 
nærri, að hændur í þeim héruðum, sem kjöt er 
fryst i, liafi fengið 0,77—0,78 kr. pr. kg., en þeir, 
sem seldu á innanlandsmarkað, hafi fengið 0,78 
—0,80 kr. pr. kg. — en aftur á móti hiendur, sem 
seldu á saltkjötsmarkað, ekki nema 0,60 kr. pr. 
bg-

Annars cr ekki ástæða til þcss að tjölyrða 
frekar uin þctta. Ég vona, að það sé hv. þdm. 
augljóst, að hér er um sanngirnisniál að ræða, 
sem ekki þurfi að nueta neinni mótstöðu.

Óska ég svo, að málinu verði visað til laudhn. 
að umr. loknutn. Vil ég beina þvi til hennar, að 
hún afgreiði það fljótt. Fjvn. gæti tekið tillit

til þess i fjárlögum, ef áætluð verða útgjöld i 
þessu skyni á næsta ári.

Hannes Jónsson 'óyfirl.' : Ég er hræddur um, 
að þetta frv. sé flutt af nokkrum misskiln- 
iiigi, af þeim misskilningi, sem hyggist á á. gr. 
þessurn 1., sérstaklega að þvi er snertir frvsti- 
hús, sem húið er að reisa. Eins og tekið er fram 
i þessari gr. laganna, nær heimihl ríkisstj. til allra 
frystihúsa, en það er ekki tekið fram, að hún 
nái aðeins til þeirra frystihúsa, sem þegar er 
húið að reisa, eða verður búið að hyggja, þegar 
1. ganga í gildi. En það hefði verið gert, cf til 
þess hefði verið ætlazt, að styrkurinn gengi ein- 
göngu til frystihúsa, sem þegar er búið að 
byggjn. í meðferð málsins á þingi, þegar þcssi 
1. voru sett, er tekið fram, að þessi stvrkveit- 
ing sé ekki annað en hliðstæða styrkveitinga til 
rjómahúa. Og frystihúsin koma undir sama rétt 
og rjómahúin. hetta er augljóst mál, sem ekki 
ætti að þurfa að deila um. Fjárveiting til frysti- 
húsa nær einnig til frystihúsa, sem reist verða 
cftir þennan tima.

Mér er kunnugt um eitt kaupl'élag. sem hefir 
í huga að koma upp frystihúsi og hcfir fengið 
loforð eða a. m. k. ádrátt um að njóta þessa 
styrks, sem I. ákveða. Eigi frv. því að halda á- 
fram, tel ég það óþarfa, ef til vill til hins verra, 
þar sem það er hundið við frvstihús, sem reist 
eru til ársloka 1035.

hað á að draga úr styrkveitingunni frá þvi, 
sem nú er ætlazt til. Ef það reynist svo, að lög- 
gjöfin verði óskýr i þessu efni, þá vil ég láta 
það koma fram i brtt., svo að hún nái því inarki. 
sem hún stefnir að, og þeim tilgangi, sem fólg- 
inn er i þvi, að þessari gr. er hætt i frv. á 
þingi 1033. í upphafi er ekki gert ráð fyrir þessu 
i frv. hess vegna má ef til vill segja, að þessi 
gr. sé í ósamræmi við fyrirsögnina, sem tular um 
ráðstafanir vegna fjárkreppu.

I’ótt ekki eigi annarsstaðar hetur við að koma 
þessu fram, þá vil ég mælast til þess, að liv. 
flm. taki frv. aftur, þar sem ég cfast ckki uiii, 
að hann flytji það i góðum tilgangi, cn ckki til 
þcss að rýra ákvæði 1. um þetta efni. Gangi frv. 
til n„ þá flyt ég hrtt. um það.

Flm. (Gísli Guðmundsson): Eg vil taka það 
fram út af ræðu hv. þm. V.-Húnv., að ég efast 
um, að hanii geti treyst sér til þess að útskýra 
1. þessi, vegna fjárkreppu, frá 1033, og ég efast 
um, að híinn geti fengið Alþingi og rikisstj. til
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þess að fallast á þetta. Eins og nú standa sakir 
uin þetta mál, mun ég halda fasi við þetta frv.

Garðar Þorsteinsson: Það er eitt atriði, sem 
ég mun skjóta fram til n., sein fær frv. til athug- 
unar. Það, hvort ekki sé athugandi fyrir u., 
hvernig styrkur er veittur úr rikissjóði til frysti- 
húsa á þeim stöðum, þar sem frystihús eru, sem 
smáútgerðarmenn geyma síld sína í til fryst- 
ingar eða frysta sildina í. Hvort ekki beri a'ð 
setja skorður við því, hve mikið þessi frxsiihús 
taka i gjald fyrir að geyma síldina.

Á útgerðarstöðum hafa frystihúsin tekið siid- 
ina fyrir 5 kr., en selt hana úr frystihúst fvrir 
25 kr. Það er ranglátt, að frvstihús fái styrk til 
þess að reka gróðafyrirtæki á kostnað smáút- 
gerðarmanna. — Svo levfi ég mér að skjóta mál- 
inu til nefndarinnar.

Jakob Möller óvfirl.j : Eg vil levfa mér að 
hæta við það, sem hv. 8. landsk. beindi til n. Eg 
álít æskilegt, að n. upplýsi, hvernig styrkur er 
greiddur úr ríkissjóði, til hve margra o. s. frv., 
þvi að aðdróttanir hafa komið upp um það, að 
stvrkveiting þessi væri misnotuð. I’að er upp- 
lýst, að þessi stvrkveiting er ætluð til þess að 
stvrkja bændur til að koma upp ishúsum til 
þess að frvsta kjöt til útflutnings. Einnig hefir 
verið greiddur styrkur til þess að kaupa eða 
koma upp íshúsum hér og þar, sem varla kemur 
til greina, að kjöt sé fryst i til útflutnings.

Þetta er grunur manna. Þetta atriði ætti þess 
vegna að upplýsa til hlitar, svo að enginn vafi 
geti leikið á því. hvort uin misnotkun er að ræða.

Flm. (Gísli Guðmundsson): Eg vil segja fá- 
ein orð viðvíkjandi því, sem hv. 8. landsk. sagði 
um það, að ástíeða væri til að setja skilvrði við- 
víkjandi starfsemi frvstihúsa, sem frysta kjöt og 
fengið hafa slikan styrk. Þessi skilvrði hafa hing- 
að til ekki verið sett. Ég vil benda á, að við 
styrkveitingu til landbúnaðar, t. d. í jarðræktar- 
lögum, eru ekki sett slík skilyrði. Annars mun 
n. taka þetta atriði til athugunar.

Ég held, að það, sem hv. þm. talar uin, að 
frvstihús hafi fengið slíkan styrk og noti hann 
svo öðruvísi en til var ætlazt, sé algerlega rangt. 
Ég veit ekki til þess, að það hafi átt sér stað 
eða geti átt sér stað. Skilyrði frá hendi löggjaf- 
arinnar er ekkert annað en að frysta kjöt, og 
það hefir verið gert.

Hannes Jónsson óvfirl/: Eg tók ekki eftir 
því hjá hv. flm., hvort það er meiningin hjá hon- 
um ineð þessu frv. að takmarka réttindi frvsti- 
húsa til stvrks úr ríkissjóði frá þvi, sem lögin 
ákveða, eða hvort tilgangurinn er sá, sem mér 
virtist i upphafi, að veita þeim rétt, sem hann 
álitur, að þau hafi ekki haft áður með I. sjálf- 
um. Annaðhvort hlýtur að vaka fyrir honuin. 
()g ef á að rýra ákvæði laganna gagnvart frvsti- 
húsum, þá skil ég ekki, hver tilgangurinn er með 
því. Því að það er vitanlegt, eins og hann tók 
fram, að ýms félög eiga enn eftir að byggja 
frystihús til þess að auka möguleika sína til að 
koma framleiðsluvörum sínum í betra verð en 
nú er.

Eg vonast til þess. að bv. flm. fallist á, að ef 
brevta á þessuin I., verði þíer breyt. látnar miða 
að þeim tilgangi einum, sem 1. sjálf hafa og þau 
augsýnilega bera með sér, þó að eitthvað sé 
reynt að teygja þau og toga út i vafasaman 
skilning. Ég treysti þvi, að hann vilji búa svo 
um hnúta, að ekki verði um deilt, að félög bænda 
hafi rétt á styrkveitingu frá rikissjóði, ekki ein- 
ungis árið 1935, heldur og framvegis, alveg á 
sama hátt og rjómabúin hafa nú þegar. I>ví að 
styrkréttindi þeirra eru ckki bundin við neitt 
sérstakt tímabil.

Flm. (Gísli Guðmundsson): Ég sé enga ástæðu 
til að deila við hv. þin. V.-Húnv. út af þessu við 
þessa umr. Við fáum væntanlega tækifæri til að 
tala nánar saman við 2. umr.

ATKVGB.
Erv. vísað til 2. umr. með 22 shlj. atkv. og til 

landbn. með 23 shlj. atkv.

Á 23. og 25. fundi í Nd., 3(1. okt. og 1. nóv., var 
frv. tekið til 2. umr.

Eorseti tók málið af dagskrá.
Á 26. fundi í Nd., 2. nóv., var frv. aftur tekið 

til 2. umr. (A. 46, 69, n. 134).

Frsm. (Bjarni Ásgeirsson): Landbn. hefir orð- 
ið ásátt um að afgr. þetta mál með dagskrá á 
þskj. 134.

I>ví hefir verið hrevft við umr. hér í hv. d., að 
það hafi verið með öllu óþarft að bera þetta 
mál frain. Þetta kom einnig fram i n., og voru 
þar um það skiptar skoðanir. Sumir nm. töldu 
það ákvæði, sem hér er um að ræða, svo ský- 
laust í lögunum, að engin ásta'ða væri til að bera 
fram till. um breyt. á þeim, en nokkur bluti n. 
áleit aftur fulla ástæðu til, að menn gætu lagt 
annan skilning í lögin en þann, að heimildin 
til stvrkveitinga eigi að gilda ineðan lögin standa 
óbrevtt. En n. var sammála um, að ef samþ. 
væri rökst. dagskrá eins og sú, sem n. flytur á 
þskj. 134, sem slær því föstu, að heimildin skuli 
gilda um öll þau frystihús, sem byggð verða í 
framtíðinni til kjötfrvstingar, þá sé þar með 
fengin fullnægjandi ályktun frá þinginu um það, 
bvernig beri að skilja þessi tvíræðu ákvæði 1.

Til sönnunar þvi, að eðlilegt er, að menn leggi 
mismunandi skilning í þessa lagagrein, skal ég 
lofa hv. þdm. að heyra, hvernig hún hljóðar 
(með leyfi hæstv. forseta):

„Heimilt er ríkisstjórninni að greiða eða taka 
að sér greiðslu á lánum, allt að r4 stofnkostn- 
aðar, er tekin hafa verið til að reisa frystihús 
samvinnufélaga eða sýslufélaga, enda sé aðalhlut- 
verk þeirra að frvsta kjöt til útflutnings?* — 
Nú má leggja tvennskonar skilning í orðin ,.tek- 
in hafa verið". Fyrst þann, sein flm. frv. hefir 
gengið út frá, að átt sé við þau lán, sem tekin 
höfðu verið þegar lögin voru gerð. Hinsvegar 
]>ann, að þetta nái til þeirra lána, sem „tekin 
hafa verið“ í hvert skipti, sem frystihús er 
bvggt. N. lítur svo á, að þannig beri að skilja 
lögin, og þannig verði þau að skiljast fram- 
vegis, ef sú rökst. dagskrá er samþ., sem n. ber 
fram.
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Enn niciri ástæða er til þess, að mcnn hafa 
verið í vafa um, hvernig bæri að skilja þessi 
ákvæði, þegar það er athugað. að þau koma fram 
i i. um ráðstafanir vegna fjárkreppunnar, sem 
liggur mjög nærri að skoða yfirleitt sem bráða- 
birgðaákvæði, og í forsögu málsins kemur fram, 
að greiða átti þetta úr Kreppusjóði á einu stigi 
málsins, þó endanleg niðurstaða yrði sú, að það 
skyldi greiða úr rikissjóði. A einu stigi máisins 
var greinin orðuð þannig imeð leyfi hæstv. 
forseta):

„Heimilt er ríkisstjórninni að láta rikissjóð 
taka að sér greiðslu á lánum þeim úr Viðlaga- 
sjóði og Búnaðarbankanum, er hvila á frvstihús- 
um, er frvsta kjöt til útflutnings og eru eign 
samvinnufélaga eða sýslufélaga, allt að U stofn- 
kostnaðar.“ — A þessu stigi er það skýlaust, að 
heiinildin átti aðeins að ná til þeirra frystihúsa, 
sem búið var að byggja. En eins og málið liggur 
fyrir nú, iná cins taka ]>að svo, að hciniildin nái 
cinnig til frystihúsa, sein eftir er að bvggja.

Yið 1. unir. var þvi hreyft hér af tveiinur 
liv. þdm., að cigcndur frystihúsanna niundu nota 
]>au til ýmislcgs annars heldur en lögin, seni 
heiniila styrkveitingu til frystihúsa, gera ráð l'yr- 
ir. Óskaði hv. 3. þin. Iteykv. upplýsinga uni ]>að 
frá n., livort styrkur liefði verið veittur til frysti- 
húsa, seni væru nicstmcgnis notuð til að frysta 
heitusíld. Eg hefi lcitað niér upplýsinga uin 
þctta, og því fer fjarri, að svo sé. Ég skal lesa 
upp, hvaða frystihús hafa fengið styrk: I>að er 
frystihús Kaupfélags Stykkishólms, Verzlunar- 
félags Hrútfirðinga, Kaupfélags Vestur-Húnvetn- 
inga, Sláturfélags Austur-Húnvetninga, Sláturfé- 
lags Skagfirðinga, Kaupfélags Skagfirðinga, 
Kaupfélags Eyfirðinga, Kaupfélags Svalharðs- 
strandar, Kaupfélags Hingeyinga. Kaupfélags 
Xorður-Hingcyinga, Kaupfélags Vopnfirðinga, 
Kaupfélags Héraðsbúa og Sláturfélags Suður- 
lands. l’ni öll þessi frvstihús niá segja ]>að, að 
þeim berst nieira kjöt til frvstingar heldur en ]>au 
eiginlega nægja til, og suni þeirra verða að frysta 
tvisvar sinnuni yfir haustið ]>að. seni ]>au geta 
tekið á móti. Hinsvegar get ég upplýst ]>að, að 
Saniband isl. sanivinnufélaga og Kaupfélag Ey- 
firðinga liafa keypt frystihús. seni notuð eru ein- 
göngu til síldarfrvstingar, og hefir hvorugt feng- 
ið styrk til þeirra kaupa. Svo licfir S. í. S. keypt 
l'rystihús hér í Iteykjavík, Herðuhreið, seni að 
vísu er notað nokkuð til síldarfrystingar, en að- 
allega til kjötfrystingar, og liefir ]>að ekki heldur 
fengið ncinii styrk til ]>ess.

Hannig er óliætt að fullyrða, að öll ]>au frysti- 
hús, seni styrk hafa fengið, eru ýniist cingöngu 
eða aðallcga notuð til kjötfrystingar. A suniuni 
stöðuni eru frystihúsin notuð til ]>ess að full- 
nægja þörf inanna fyrir heitusild, þann tínia árs, 
sem þau ella standa auð, cn ekki ncnia að litlu 
leyti. Aðallega hefir sildarfrvsting samvinnu- 
félaga nna farið fram i þeim frystihúsum, sem 
þau hafa sérstaklega keypt til þess. Kaupfélag 
Evfirðinga frvstir nokkuð af sild í frystihúsinu 
á Akurevri og á Svalbarðseyri, en mér er sagt, 
að um af þeirri beitusíld, sem félagið verzlar 
með, sé fryst í frvstihúsi þess á Siglufirði, sem 
enginn stvrkur hefir verið veittur til.

bá var hv. 8. landsk. að óska eftir upplýsingum

um, hvort kaupfélögin notuðu frystihúsin, sem 
þau fengju stvrki til að koma upp, til þess að 
geta okrað á beitusíld. Ég þykist hafa svarað 
þessari fyrirspurn með því, sem ég hefi nú skýrt 
frá, að það er að mjög litlu leyti fryst síld í þeim 
frystihúsum, sem ríkið hefir veitt styrk til. Hins- 
vegar verzlar S. í. S. og Kaupfélag Eyfirðinga 
talsvert mikið með beitusíld fyrir félaga sína. 
Hv. þni. ncfndi scm dæmi, að síld hcfði vcrið 
kcypt ný á á aura kg. og seld út aftur fryst á 
2.'> aura kg., og bað n. afla upplýsinga um, hvort 
þetta væri rétt. Starfsemi frystihúss Kaupfc- 
lags Eyfirðinga á Siglufirði byggist á því, að 
það kaupir síld með gangverði vfir síldveiði- 
tíinann og selur hana út aftur á vertíðinni með 
því gangverði, sem þá er á beitusíld yfirleitt, 
eða því sem næst. I>að mun vera rétt hjá hv. 
þm., að síldin hafi verið kevpt á 5 aura kg. og 
seld á 25 aura kg., þegar hún er seld í smásölu 
til einstaklinga ósamningsbundið allan veiðitím- 
ann. I>etta kann að þvkja mikil álagning, að ó- 
athuguðu máli, en eftir þeim upplvsinguin, sem 
ég hefi fengið frá niönnuin, scni verzla mcð þessa 
vöru, ]>á cr langt frá því, að hér sé um nokkurt 
okur að ræða. Erystingin cr dýr, og áhættan við 
þessa vcrzlun inikil, þannig að oft kcmur fyrir, 
að ckki sdst neina lítill hluti af þvi, sem fryst 
cr; liinu verður að moka út. I>ví til sönnunar 
' il ég gcta þess, að Ólafsfirðingar hafa koniið 
upp sinu cigiii frvstihúsi, og þcir selja 22 aura 
að frysta síldina og gcyina hana án þess að 
taka nokkra ábyrgð á hcnni. Hún kostar ]>á 27 
aura kg., cf hún sclst <>11 upp, cn annars niiklu 
dýrari. X. cr kunnugt uin það, að síðan Kaupfé- 
lag Evfirðiiiga fór að vcrzla nicð hcitusíld, licfir 
hún talsvcrt lækkað í vcrði. ()g það cr síður cn 
svo, að sú starfscini sé gróðafyrirtæki; nicð 
þessu útsöluvcrði á síldinni cr tæplcga að hún 
hcri sig. I’cgar sildin cr scld incð saniningi fyr- 
irfrani, cr vcrðið töluvcrt niiklu lægra. Og til 
saniaiiburðar við þetta vcrð skal ég upplýsa, 
livað sildin var scld hér við Eaxaflóa siðastl. 
vctur. Hér í Itvik var hún scld á 37 til 38 au. kg„ 
í Sandgcrði 4(1 au. kg„ í Kcflavík 35—37 au. kg„ 
á Akrancsi 37—38 au. kg. og i Grindavík 40 au. 
kg. Af þcssuni upplýsingum sést, að ]>ó Kaupfél. 
Eiyfirðinga sclji hcitusíldina á 25 aura kg„ ]>á er 
]>að hmgódýrasti scljandi þcssarar vöru. I>að 
fcllur að vísu nokkur kostnaður á síldina við 
það að flytja liana hér suður, cf' liiin cr flutt að 
norðan, cn sá kostnaður niun þó ckki vera yfir 
3—4 au. á kg. og sanisvarar ]>ví ckki vcrðniun- 
inuni nvrðra og hér.

Ég vona, aÖ ég liafi ]>á gcfið hv. þin. þær upp- 
lýsingar, scni þeir háðu uni, og að þær hafi 
sýnt, að ]>vi fcr fjarri, að þær ásakanir séu rétt- 
niætar, scm bornar liafa vcrið á Kaupfélag Ev- 
firðinga í sambandi við þctta niál.

Jón Pálmason: Ég vil taka það fram út af yf- 
irlýsingu hv. þm. Mýr., að landbn. var alls ckki 
sammála um, að það licfði vcrið ástæða til að 
bcra þctta frv. fram. Ég gat ckki betur skilið 
cn mciri hl. hcnnar tcldi frv. mcð öllu tilefnis- 
laust. I>að er ekki aðcins að það sé óþarft, þar 
scm ákvæði þess cr þegar i lögunum, hcldur cr 
þar tiltckið, að ákvæðið skuli gilda aðcins til
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ársloka 1935, og það var n. sammála um, að 
væri til spillis. Hinsvegar gátu allir nm. fallizt 
á þá dagskrá, sem n. flytur. því bún slær þvi 
einungis föstu, að frv. sé óþarft með öllu. I’að 
er augljóst mál, að að óbreyttum lögunum ber 
ríkisstj. að veita styrk til frystihúsa, sem „tekin 
bafa verið“ lán til, livenær sem það er gert. 
Hinsvegar gerir hvorki til né frá, þó dagskrá 
n. sé-samþ.; það tekur vitanlega af allan vafa í 
þessu efni.

Gísli Guðmundsson: Eg vil leyfa mér að fara 
nokkrum orðum um þetta frv., sem fvrir liggur 
til 2. umr., sökum þess að ég er flm. þess, og 
sökuin þess að um það liafa orðið nokkrar umr. 
í þá átt, að það væri að tilefnislausu fram borið. 
Vil ég sýna fram á, að það umtal bvggist á þvi, 
að menn hafa ekki kynnt sér inálið nægilega ; sér- 
staklega beini ég þvi til hv. þm. A.-Húnv. En 
til þess að það verði Ijóst, verð ég að fara 
nokkrum orðum um afgreiðslu málsins á þingi 
1933 I sanibandi við það frv., sem hér liggur 
fyrir. Eg get strax tekið það fram, að frv. er 
flutt aðallega vegna áskorana frá mönnum í mínu 
kjördæini, sem ætla sér að koma upp frystihúsi, 
en telja ekki tryggt, að þeir geti orðið þess 
styrks aðnjótandi samkv. löggjöfinni frá 1933, 
sem önnur frystihús liafa notið. I’egar ég fór að 
athuga lögin nánar, virtist mér augljóst, að hér 
gæti a. m. k. verið um allmikinn vafa að ræða, 
og taldi ég mér skylt að sjá um, að enginn vafi 
gæti á þvi leikið, að þau frystihús, sem byggð 
verða eftirleiðis, njóti sama styrks og þau, sem 
þegar hafa verið byggð. Við 1. umr. gerði ég 
grein fyrir, hvað óréttmætt væri, að þau héruð, 
sem hingað til bafa setið að hinuni slæma salt- 
kjötsniarkaði, fengju ekki sama stuðning til þess 
að koma upp frystihúsi eins og veittur hefir ver- 
ið áður; ætla ég ekki frekar út í það.

Nú er það svo, þegar um lagaákvæði er að 
ræða, sem ekki er fullkomlega víst, hvernig 
skilja ber, að þá er athuguð sú meðferð, sem 
niálin hafa fengið i þinginu. og ef til lirskurðar 
dómstólaniia keinur, fara þeir mjög eftir ]>vi, 
sem fram hefir koiníð hjá flni., n. og öðrum, 
sem taka þátt í umr. i þinginu. I’vi var niitt 
fyrsta verk, þegar ég fór að athuga þetta mál, að 
kynna mér, hvaða meðferð það fékk á þinginu 
1933. Að vísu fylgdist ég þá allmikið með gangi 
mála á þingi sem áheyrandi, en til frekari 
fullvissu hefi ég rannsakað Alþt. Skal ég nú 
skýra hv. þd. frá því, sem fram kom við með- 
ferð niálsins, og vona ég, að það nægi til að 
kveða niður umtal einstakra hv. þm. um þetta 
frumvarp.

I’egar I. um ýnisai’ ráðstafanir vegna fjár- 
kreppunnar voru til meðferðar í þinginu, voru 
þau ásamt 1. um Kreppulánasjóð til athugunar í 
sérstakri n„ sem kölluð var kreppunefnd. Og 
það var einmitt þessi kreppun., sem bar frani þá 
brtt. við frv. til 1. uni ýmsar ráðstafanir vegna 
fjárkreppunnar, að greiddur skvldi st.vrkur til 
frystihúsa, sem næmi U stofnkostnaðar. I’etta 
var upphaflega þannig til komið, að hv. fyrrv. 
þm. N.-I>. hafði vakið máls á þvi j d„ að ekki 
væri sanngjarnt að láta mjólkurhúin njóta þessu 
stvrks, nema frystihúsin fengju hann líka. I’essa

aths. tók kreppun. til greina og bar frani áður- 
nefnda tillögu.

Ersm. kreppun. var fyrrv. þni. Str„ Tryggvi 
I’órhallsson. Ég vil, með levfi hæstv. forseta, 
lesa upp, hvað hann segir, að kreppun. eigi við 
með því að bera fram þessa till. um framlag til 
frvstihúsa. Hann segir hér. í Ii-deild Alþt. frá 
1933, 2220. dálki:

„I’að felst í brtt„ að bætt sé inn i frv. nýrri 
grein um, að stjórninni sé heimilt að veita til 
frystihúsa styrk, er nemi allt að stofnkostn- 
aðar, til lækkunar á skuldum frystihúsanna. I>að 
kom fram hjá hv. þni. N.-I>. i sambandi við ann- 
að mál, að réttmætt væri að styrkja þau béruð, 
sem hafa komið sér upp frystihúsum. Elest þessi 
frystihús starfa aðeins stuttan tíma ársins. 
lljómabúum hefir verið veittur af stofiikostn- 
aði, en frystihúsin liafa ekkert fengið. I>ó liafa 
kjötafurðir fallið enn meira en mjólkurafurðir. 
N. vill þvi leggja til, að stj. heimilist að greiða 
frystibúsunum af stofnkostnaði, þó ekki til 
að veita þangað nýju fjárniagni, lieldur til að 
létta skuldabyrðar frystihúsanna. I’essi styrkur 
niun nenia alls um 300 þús. kr.“

I’egar þess er gætt, að það er frsm. kreppun., 
sem talar, ]>á getur ekki leikið nokkur vafi á 
því, livað n. liefir nieint, ]>. e. að þessi styrkur 
skyldi aðeins greiddur til þeirra frystihúsa, sem 
búið væri að reisa. Frsm. segir, að styrkur þessi 
eigi ekki að veita nýju fjármagni til frystihús- 
anna, hehlur létta skuldabvrðar þeirra. l'pp- 
liæðin á að nenia 300 þús. kr. Hann gefur á eft'i' 
yfirlit um fé það, sem þegar liefir verið lagt i 
byggingu frystihúsa, og stenzt það. að 300 þús. 
kr. er mjög nálægt ]>ví að vera ’a af þeirri upp- 
hæð. — Eins og niálið lá fvrir, urðu ákvæðin 
ekki skilin öðruvisi en svo, að styrkurinn skyldi 
aðeins greiðast til frystihúsa, er þegar hefðu 
verið reist. Lögfræðingar, er hér eiga sæti, sam- 
sinna því Iíka, að þessi skilningur sé réttur. Var 
þvi ekki um annað að ræða fyrir mig en að bera 
fram iirtt., til að trvggja, að ákvæðin yrðu skilin 
eins og ég óskaði.

Hv. landbn. liefir nú haft frv. mitt til með- 
ferðar, og liefir hún orðið ásátt um, að sá skiln- 
ingur skuli lagður í L, að ]iau nái einnig til 
frystihúsa. er reist verði hér eftir. Tel ég, að 
þessi yfirlýsing hv. landbn., ef sam]i. verður i 
dagskrárformi, nægi til að festa þann skilning, 
sem þar er lagður í L, og taka af öll tvinuvli, et' 
ekki koma mótmæli frá hæstv. stj. gegn þessuni 
skilningi. I’ví get ég, ef ekki koma frani mót- 
mæli, sætt mig við skilning landbn. og greitt 
dagskrártill. hennar atkvæði. En ég vildi aðeins 
taka þetta frain til að sýna, að unimæli þeirra, 
sem segja, að ekki hafi verið þörf á að bera fram 
þetta frv., bvggist á ]>ví. að þeir hafa ekki kynnt 
sér niálið.

Hannes Jónsson óvfirl. : I’etta mál er nú 
komið inn á þann farveg, sem ég geri ráð fyrir. 
að allir geti sætt sig við. I’ví er slegið föstn i 
dagskrártill. laildbn., að frystihúsin skuli fá 
styrk, er sé hliðstæður þeim styrk, sem mjólkur- 
búin fá. Allt orðagjálfur um það. h\ ort frv. hafi 
verið nauðsynlegt eða ekki, er ]>vi gagnslaust.

Ég benti á það strax við 1. uinr., að þessi á-



3231 I.agafrumvörp afgreidd með rökstuddri dagskrá.
Ráðstafanir vegna fjárkreppunnar (frv. GG).

kvæði væru í giklandi 1. Hv. flin. hefir nú enn 
haldið sig á þeirri niottunni, sein hann var á ]>á, 
að þetta lægi ekki í þeim 1. Eg vil leyfa mér að 
ininna á orð hv. frsni. landhn., er hann sagði, 
að þeir, sem héldu, að svo væri ekki, liefðu ekki 
fvlgzt ineð gangi þessara inála. I'eir liafa rugl- 
azt eitthvað i riininu, og af slikuin ástæðum er 
þetta frv. fram borið.

Hv. flm. vitnaði í ræðu frsm. kreppun. á sið- 
asta þingi, ináli sínu til stuðnings. H.v. þm. styð- 
ur sinn skilning með því, að frsm. kreppun. las 
upp lista, er sýndi, hversu inikið þau frystihús 
liet'ðu kostað, er þegar hefðu verið reist. En þetta 
sannar ekki lians mál. I’að var auðvitað sjálfsagt 
að gera þingheimi ljóst, hversu mikil útgjöld 
af Jiessu mundu verða þá þegar. Var ]>vi nauð- 
synlegt að sýna, hve mikið fé hefði þegar verið 
lagt í þessi fyrirtæki, þvi að vitanlegt var, að öll 
þau frystihús inyndu nota sér þessa heimild. En 
hitt var ekki ha'gt að sjá, hve niikil útgjöldin 
yrðu gagnvart þeim frystihúsuin, sein ekki var 
húið að reisa. Ef ætlazt Iiefði verið til, að styrk- 
urinn næði aðeins til þeirra frvstihúsa, sem til 
voru, hefði það verið tekið fram í I. sjálfum, Er 
enginn vafi á því, að slík takmörk liefðu verið 
sett, ef þetta hefði átt að takmarka á annað 
horð. En Jiað skín alstaðar í gegn i meðferð 
málsins á þingi, að ætlazt var til, að Jiessi ákvæði 
væru hliðstæð þeim ákvæðum, sein um mjólkur- 
húin giltu. En Jiað getur ekki orðið með öðru 
móti en þvi, að ný frystihús njóti saina st vrks og 
hin eldri.

IJá var sjálfsagt að taka það fram, að styrk- 
urinn til þeirra húsa, sem húið væri að reisa, 
skykli ganga til afhorgunar á skuldum þeirra. 
Var það Jia-gilegra fyrir ríkissjóð að taka að sér 
styrkveitinguna í ]>vi formi, að taka að sér 
skuldabyrðar, er á húsunum hvildu.

Mér er ekki verst við það. að frv. er illa orðað. 
I>að gerði ekkert til, ef Jiað hefði J>á verið þannig 
stílað, að einskis væri misst af ]>vl, seni í sjálfum 
1. liggur. Mér er verst við það, að í frv. er styrk- 
veitingin takmörkuð við árslok 1935. Að minu á- 
liti er Jiarna heinlínis verið að skerða Jiann rétt, 
sein frystihúsunum hafði þegar verið veittur. Ég 
har því fram hrtt. mina við frv., scm liefði sýnt 
ótvírætt, að stvrkurinn ætti að haldast áfram, 
eins og ég tel, að felist í 1., og hv. frsm. landhn. 
iiefir viðurkennt i sinni ræðu.

Annars er ástæðulaust að þjarka mikið um 
þetta mál, eftir að það er á þennan liátt komið 
inn á hinar réttu brautir. Hv. frsm. gengur nú 
lengra en í frv. sjálfu og vill nú láta styrkinn 
gilda áfrain, en ekki aðeins til ársloka 1935. eins 
og þar er gert ráð fvrir. Má þá taka af allan 
vafa í því efni með öðru tveggja, að sainþ. dag- 
skrá landhn. eða till. mina.

Frsm. (Bjarni Ásgeirsson); Eg sé ekki ástæðu 
til að hafa mörg orð um málið. En af orðum hv. 
þm. A.-Húnv. niátti skilja, að ég liefði ekki skýrt 
rétt frá afstöðu n. Ég hefi aldrei sagt, að n. hafi 
verið sainmála um, að Jiörf væri að bera fram 
l>etta frv., heldur sagði ég, að það hefði komið 
skýrt fram í landbn., að ástæða væri til að koma 
nieð hrtt., sem tæki af allan vafa um J>að, að 
stvrkurinn gilti einnig fyrir þau frystihús, sem

reist vrðu eftir að 1. voru samþ. Var lagt til, að 
á eftir orðunum: „er tekin hafa verið“ væri bætt 
inn orðunum: eða tekin verða. Varð samkomulag 
um það i n. að afgreiða málið í þessum anda, til 
þess að kljúfa ekki n. Þetta hefi ég sagt.

Við færum sem ástæðu fyrir því, að þessi 
skilningur skyldi lagður í 1., að á ýnisuin stiguni 
málsins á þingi hefði komið ótvirætt fram sá 
skilningur, að stvrkurinn skyldi aðeins ná tit 
frvstihúsa, er þegar liefðu verið reist, eins og hv. 
frsm. benti á. En málið tekur þeirri hreytingu, 
að almennt er litið svo á, að hann skuli jafn- 
framt ná til annara frystihúsa. Vegna þessa tvi- 
skinnungs þótti okkur rétt, að allur vafi væri 
af tekinn um þetta. Vona ég, að menn fallist á 
það og samþ. þessa rökstuddu dagskrá.

Gísli Guðmundsson: I>að er rétt hjá hv. þm. 
V.-Húnv. og hv. frsm. landhn., að ástæðulaust er 
að hafa mörg orð um málið, þar sem þeir, sem 
talað hafa, eru sammála um þann skilning, er 
leggja heri í 1. Eg vil undirstrika það, sem ég 
sagði áðan, að ræða frsm. kreppun. á s. 1. þingi 
gefur ótvíræðan vitnisburð um, hvað fyrir honum 
vakti í þessu efni og eins n. Hann segir þar, að 
ekki sé til þess ætlazt með stvrknum, að nýju 
fjármagni sé veitt til frvstihúsanna, heldur sé 
það tilætlunin að taka yfir á rikissjóð nokkuð af 
þeim kostnaði, sem eigendur frystihúsanna hafa 
komizt í við stofnun þeirra. I’ar sem síðan er 
tekið fram, að þessi styrkur megi ncma alls 309 
þús. kr„ er enginn vafi um það, hvernig hann 
liefir skilið 1., þvi að þessi upphæð er einmitt 
’i af stofnkostnaði þeirra frystihúsa, sem ]>á voru 
til. Annað mál er það, að 1. mátti skilja á tvo 
vegu. Vildi ég ekki eiga á hættu, að svo yrði 
framvegis, og har ég því fram þetta frv.

Eg hefði greitt atkv. með hrtt. hv. þm. V.- 
Húnv., ef hún hefði komið til atkv. En ég fór 
ekki lengra í frv. niinu en það, að takmarka 
styrkinn við árslok 1935, því að það gat komið 
til mála, að þessu vrði hreytt aftur innan 
skamms. Maður veit aldrei, hvenær koma kunna 
nýjar hreytingar í þessum efnum, og fór ég því 
ekki fram á meira en að stvrkurinn vrði fram- 
lengdur um næsta ár.

Thor Thors: Eg skal ekki lengja umr. mjög 
inikið.

Eg lit á málið eins og hv. landhn. virðist gera, 
að í 1. felist það, sem hv. flm. ætlar að ná með 
frv. sínu. Mun ég því greiða atkv. með dagskrár- 
till. landhn. Hún er hara kurteislegt form til að 
vísa málinu frá og henda hv. flm. á, að frv. hans 
er fram borið að nauðsvnjalausu. Hinsvegar get 
ég ekki skilið, að hann þykist geta greitt dag- 
skrártill. landhn. atkv. Ef hans skilningur á gild- 
andi lögum er réttur, ]>á getur þessi dagskrár- 
till. engu brevtt þar um. Ilökstudd dagskrá get- 
ur ekki hrcytt 1. Hafi frv. verið horið fram af 
þörf, ]>á er enn fvrir hendi hin sama þörf til að 
samþ. það. En til að afnema fyrri vilja löggjaf- 
ans þarf ný 1., og duga þar til ekki rökstuddar 
dagskrár.

Jón Pálmason: Ég geri ráð fyrir, að allir hv. 
þdm. séu samþykkir þessari dagskrártill., og er
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ckki ástæða til að liafa uin hana inörg orð. En 
út af þcim orðum hv. þm. N.-I’., að það stafaði 
af þckkingarlcysi minu og annara, cr við tcldum 
frv. óþarft, vil ég aðcins bcuda hv. þm. á, að 
þarna er um íhisskilning að ræða hjá honum, 
því að það, hvcrja mcðferð mál hcfir fcngið á 
þingi, sannar ckkcrt um það, hvcrnig I. bcri að 
skilja; það sýnir cinungis, hvcr cndanlcg af- 
greiðsla þcss hcfir orðið. ()g cndanlcg afgreiðsla 
þcssa máls hcfir orðið þann vcg, að það hcri að 
skilja eins og hv. landbn. gcrir.

Hv. frsm. n. hcfir i ræðu sinni skýrt rctt frá 
afstöðu n. I>að, scm cg sagði, var cinungis það, 
að n. hcfði ckki vcrið sammála um þetta atriði.

Garðar Þorsteinsson: Aðcins nokkur orð við- 
vikjandi þvi, scm hv. frsm. sagði um það, sem 
cg tók fram við 1. umr. Eg gat þcss þá, að óvið- 
fclldið væri, cf rctt rcyndist, að samvinnufélög, 
sem fcngið hcfðu úr ríkissjóði miklar upphæðir 
til greiðslu stofnkostnaðar frvstihúsa, notuðu 
þennan styrk, scm þcim cr vcittur umfram aðra 
frystihúsarckendur, til þcss að auðgast á frvstri 
heitusild.

Eg vil nota tækifærið til að rcka ofan i rit- 
stjóra Nýja dagblaðsins, hv. þm. X.-I>„ það, scm 
hann sagði, scm sc, að cg væri að fjandskapast 
við kaupfélögin. Ég gct ckki séð, að það sýni 
nokkurn fjandskap, þótt Alþingi ræði um það af 
sanngirni, hvcrnig kaupfélögin vcrji þciin tug- 
um þúsunda, cr þau fá i styrk úr rikissjóði. I>að 
cr þvi ckki rétt, scm hv. þm. sagði utan þings, 
að cg hcfði sýnt kaupfclögunum fjandskap, þó að 
cg minntist á þctta.

I’á vil cg gcta þcss, að ég cr ckki viss um, að 
hv. frsm. hafi farið rétt mcð þær tölur, cr gilda 
um frysta sild. Hann kvað frvstihúsið i Ólafs- 
firði taka 22 aura fyrir hvcrt kg. Eg skal ckkcrt 
um þctta fullyrða. f Ólafsfirði niunu allir út- 
vegsmcnn vcra saman um frystihús. Eg vcit nú, 
að frystingin kostar ckki mcira cn 4 aura á kg., 
cn geymslukostnaður cr 1 cvrir fvrir hvcrt kg. 
á mánuði. Ef þessar tölur cru réttar, held ég, 
að það séu sæmilcg kjör, cf kaupfélög þau, scm 
hv. frsm. minntist á, taka sildina á 5 aura kg. 
og sclja hana siðan á 2ö aura. Veit cg ekki, hvað 
sagt vrði um cinstakling, scm ávaxtaði svo vel 
sitt pund. ()g þctta cr víst ckki cins dicmi um 
kaupfélögin.

Ervstihús cru dýr í rckstri, cn það vcldur því, 
að samkeppni sú hlýtur að vcrða lftil, scm ann- 
ars gæti cf til vill leitt til lægra vcrðlags. Fer 
ég ef til vill siðar nánar inn á þctta í sambandi 
við annað mál.

Mér finnst ckki ócðlilegt, að Alþingi vilji hafa 
íhlutunarrétt um þau frystihús, scm fcngið hafa 
hjá því hluta stofnkostnaðar, upphæð, scm 
skiptir hundruðum þúsunda kr. Er ckki undar- 
lcgt, þótt rikissjóður vilji hlúa að því, að út- 
gerðarmenn, sen> þurfa að láta frysta síld, njóti 
þessa að einhvcrju.

Gísli Guðmundsson: Ég þarf ckki margt að 
segja, en vil aðeins láta í ljós vonbrigði min vfir 
þvi, að hv. þm. Snæf. hefir skilið lögfræðina eft- 
ir hcima. Reyndar efast ég ekki um, að hann scm 
lögfræðingur hljóti að vita, að það cr ég, sem

Alþt. 1934. C. (48. löggjafarþing).

rétt hefi fyrir mér, cn ckki hann. Mvndi hann 
viðurkenna þetta, cf hann talaði við mig cins- 
lcga.

Þá var hv. 8. landsk. að hnýta i mig, og vcrð 
ég að kalla það nokkuð mikla viðkvæmni hjá 
honum að geta ckki stillt sig um að gcta þcss 
hér á þingi, scm cg sagði um hann i blöðunum. 
En þó að þau orð hafi verið höfð um þcnnan hv. 
þm, að hann hafi sýnt kaupfélögunum fjand- 
skap, þá get ég ckki fallizt á, að það sé of- 
mælt, og ætla ég hér mcð að cndurtaka þau um- 
niæli á Alþingi. Gct ég ekki kallað það annað cn 
fjandskap í garð kaupfélaganna, þcgar hv. þin. 
er með dylgjur um, að þau okri á vörum sínum 
og opinberum stvrk, cins og hann gcrði við 1. 
umr. Þvi berari er þessi fjandskapur scm hann 
gctur ckki bent á tölur, máli sínu til sönnunar, 
þvi að tölur þær, scm hann var mcð áðan, voru 
út í loftið. Hv. frsm. landbn. skýrði málið nú 
fyrir skömmu.

Hv. 8. landsk. bar sakir á samvinnufélögin, 
sagði, að þau okruðu á frvstri síld, án þess að 
geta nefnt tölur eða gert grein fvrir, hver kostn- 
aður væri við frvstingu síldar, og ckki hcldur 
um vcrð sildar í innkaupi til frystingar. Hv. for-
m. landbn. hcfir hcnt á, að útsöluvcrð K. E. A. 
á frystri síld cr injög lágt cftir því scm tiðkast 
hér í Bvík. Skal ég svo ckki taka lcngri tima að 
sinni.

Hannes Jónsson óyfirl/: Eg vildi ckki láta 
þvi óinótmælt. scm koin frain hjá hv. 8. landsk., 
að frysting sildar kostaði 4 aura pr. kg. Þetta 
cr svo dæmalaus cndcmis fjarstæða og vitlcvsa. 
að þvi má ckki láta ómótmælt. Eg hcfi fcngizt 
dálitið við frystingu síldar og vcit, að það nær 
engri átt að halda þvi fram, að kostnaðurinn sé 
ckki mciri, þvi hann cr miklu meiri, og það er 
ckki aðeins vitlaust að halda svona fjarstæðu 
fram, heldur gctur það vcrið og cr skaðlcgt. Eg 
vcit, að það gctur oft kostað 22 aura að frysta 
sild; það hefir c. t. v. vcrið dýrt, cn það cr að 
snúa út úr að nefna ckki ncma cinhvcrn hluta 
kostnaðarins, svo ekki cr vitað, við hvað cr átt. 
Mér finnst afar hæpið að halda því fram, að okr- 
að sé á þessari starfsemi kaupfélaganna, og gct 
ckki fundið, að það sé til annars en vckja óþarfa 
tortryggni til þeirra, scm fyrir þessu standa. Eg 
vildi ckki láta hjá líða að hcnda á þetta, vcgna 
þcss að ég hcfi fcngizt við frvstingu síldar og 
vcit af reynslunni, að kostnaðurinn cr miklu 
mciri cn 4 aur. pr. kg„ auk ýmsra annara á- 
stæðna, scm gcta koinið til greina.

Garðar Þorsteinsson: Mér þykir vænt um, að 
hv. þm. \'.-I>. skuli vilja standa við orð sin iniian 
þings, eða þau uminæli, scm hann hefir viðhaft 
um mig utan þings i hlaði því, scm hann ncfn- 
ist ritstjóri við. Ég hélt, að það væri fátt af því, 
scin hann segði og þyrði að standa við, ncma 
svo sé, að hann sé öruggur um að vcrða ckki 
látinn bcra ábvrgð orða sinna. Hann sagði, að 
ég hcfði orðið her að fjandskap við samvinnu- 
félögin. Ég játa það, að ég hcfi aldrci skilið þá 
mcnn, scm standa að samvinnufélagsskapnum 
og þora hvorki né þola að hcyra sannlcikann 
um sina stofnun. Eg fæ ckki skilið þcssa nicnn.
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sem bera utan á sér helgislepju samvinnustefn- 
unnar, og |)ola helzt ekki að neinn liti í áttina 
til Sambandshússins án |>ess að taka ofan. I-'g 
er ekki þeirrar skoðunar, að það sé almenningi 
fyrir beztu að þegja um það, sem miður fer, og 
tel ókarlmannlegt og ódrengilegt að þola ekki 
gagnrýni á gerðir stofnunarinnar. Ég tel hug- 
mvndina um sainvinnu vera til lieilla, en svo 
hezt, að félagsskapurinn þoli og þori að starnla 
reikningsskap af gerðum sinum.

Eg sagði, að þau félög, sem kaupa síld fyrir 
5 aura kg. og seldu eftir nokkra daga fyrir ‘25 
aura, þau okruðu. Ég fæ ekki séð, að þessi fé- 
lagsskapur frekar en aðrar verzlanir eigi að taka 
margfalt verð fyrir vöruna cða megi okra þannig. 
— Hv. þm. X.-I>. sagði, að ég hefði talað út í 
loftið og slegið þessu fram án þess að nefna 
tölur. Eg hefi ekki hingað til i umr. nefnt nema 
tvier tölur: kevpta sild fyrir 5 aur. pr. kg. og 
selda fyrir 25 aur. I>að vill nú svo vel til, að 
hv. frsm., form. landbn., hefir staðfest. að þessi 
umimeli eru rétt, að ákveðið kaupfélag liefði gert 
þetta. Hv. frsm. landbn., flokkshróðir þessa hv. 
þm„ hefir þvi staðfest, að þessar tölur voru ekki 
út í loftið. Hvaða aðrar tölur hefi ég nefnt?

Eg sagði, að kaupfélögin liefðu feiigið í ríkis- 
styrk fleiri tugi þúsunda króna, og skal ég þá 
nefna nokkur diemi:
Verzl.fél. Hrútfirðinga hefir fengið i

styrk ..........................................................  kr. 18179,8(1
Kaupfél. Svalharðsevrar ...................... — 15736,46
— V.-Húnv..................................................... — 26678,95
■— Þingeyinga ...........................................  — 43642,22
— Stykkishólms ....................................... — 21194,65
— Eyfirðinga ...........................................  — 59481,19
— Héraðsbúa ........................................... — 23319,65
— X.-Þing......................................................... — 26842,59
— Vopnfirð................................................... — 15477,65
— Skagf.......................................................... — 39958,28
Sláturfél. A.-Húnv..................................... — 39625,29
— Skagf..........................................................  — 15269,29
— Suðurlands ........................................... — 56711,49

Eg Jiykist því ekki hafa farið með fleipur, að 
kaupfélögin hafi fengið hundruð þús. kr. styrk 
til .Jiessarar starfsemi. flg er ekki að segja, að 
þetta sé of mikið. I’að eina, sem ég hefi sagt, er, 
að úr því ríkið hefir greitt þennan styrk, á þing- 
ið íhlutunarrétt um, að þcssi félög okri ekki á 
sniáútvegsmönnum með frysta síld. En það kalla 
ég okur að kaupa sild á 5 aura kg.. en selja hana 
aftur á 25 aura. (PZ: En hvað þá ef hún er seld 
á 49 nurii?). I’að er auðvitað ennþá meira okur. 
Eg sagði heldur ekki, að þetta væri eins dæmi, 
eða kaupfél. væru verri en aðrir. Eg henti aðeins 
á, að þau eiga að vera hetri, vegna þess styrks, 
er þau liafa notið.

Eg veit, að cnginn niaður getur láð Alþingi, þó 
það vilji hlynna að smáútveginum, ineð þvi að 
láta liann njóta þeirra hlunninda að einhver.ju, 
sem rikið liefir veitt kaupfélögunum í þessu 
skviii. Eg geri lika ráð fvrir, að smáútvegsmenn- 
irnir liafi greitt sinn hluta af þessum ríkisstyrk 
með gjöhlum sinuni í ríkissjóð, eins og aðrir 
þegnar þjóðfélagsins.

Bæði hv. jnii. V.-Húnv. og hv. þm. X.-I>. hafa 
farið rangt með, liver kostnaður væri við fryst- 
ingu síldar. Ég var svo hcppinn að hitta mann

frá Óíafsfirði, sem er staddur hér í þinginu og 
hefir einhverja meðgerð með frvstihúsið í Olafs- 
firði. Hann skýrði mér frá þvi, að þeir hefðu 
fryst síld fvrir Þorstein Jónsson, Dalvik, fyrir 
5 aura pr. kg. Hann upplýsti mig'ennfremur um 
það, að Asgeir Pétursson, sem engan styrk liefir 
fengið, frvstir síld fyrir 15—16 aura pr. kg. og 
gevniir hana. (HannJ: Hvaða kostnaður er það?). 
Sá, að frvsta sildina og afhenda úr pönnu og 
geyma hana. Ég Jiykist því hafa snnnað, að ég 
liafi ekki farið með neinar tölur út í loftið. En 
það er liv. þm. X.-I>., sem fálmar út i loftið. 
Hann lieldur, að unnt sé að brevta lögum með 
dagskrártillögu. (HannJ: Hvað kostar þá að 
geyma síldina?). Kunnugir menn liafa sagt mér, 
að það kosti 1 eyri pr. mán. Og þnð eru menn, 
sem vita eins vel um þetta og hv. þm. V.-Húnv.. 
og iniklu meira en hv. þm. X'.-l>., sem segir, að 
nienn vilji læða inn tortryggni gegn félagsskapn- 
um, ef inenn vilja ekki koma fleðulega fram 
eða hrevta eins og þessir hræsnarar, sein ekki 
þora að hevra sannleikann og kalla það fjand- 
skap að henda á það, sein miður fer. Mér er 
alveg sama, þó hann tyggi það i Xýja daghl. dag- 
lega, að ég sé fjandsamlegur samvinnufélögun- 
um; hann getur aldrei lirakið það, sem ég sagði. 
Og tölurnar, sem ég las upp áðan, hefi ég fengið 
úr fjárniálaráðuneytinu. Eg hefi sannað unnnæli 
niíii, að sildin cr tekin til frystingar fvrir 5 
aura kg. á Olafsfirði og Ásgeir Pétursson frystir 
og geymir sild fvrir 15 aur. kg. Ég hefi því fært 
óyggjandi sannanir fvrir minum tölum, og hefi 
hetri rök en þeir, seni tala um fjandskap minn 
við samvinnufélögin.

Frsm. (Bjarni Ásgeirsson): Hv. 8. landsk. hefir 
lesið upp lista yfir styrk þann, sem sanivinnu- 
félögin hufa fengið úr rikissjóði til frvstihúsa- 
bygginga. Eg sé nú ekki, livað þetta kemur 
niálinu við. (GÞ: Má ég grípa fram í? I>m. X.-Þ. 
liélt þvi fram, að ég liefði farið með tölur út i 
loftið, og ég vildi sanna, að svo vieri ekki). En 
það, sem er aðalatriðið í jiessu ináli, er, hvort 
kaupfélögin hafa notað J>á aðstöðu, sem þau 
hafa haft, til að okra á meðbræðrum sinum 1 
þjóðfélaginu. Og að gefa J>að í skyn er að segja 
vitandi eða óvitandi ósatt, svo inaður ekki 
segi, að það sé hreinn fjandskapur, sem felst á 
hak við. Hv. 8. landsk. heldur jiví frani, að það 
sé okur að kaupa síld á 5 au. og selja aftur á 25 
aura. En það vill nú svo einkennilega til, að 
kaupfélögin hafa fengið orð fyrir l>að hjá hin- 
um frystihúsunum, að þau noti styrkinn til að 
uinlirhjóða aðra. Hefir þessi orðrómur gengið 
svo langt, að komið liefir fram í grein, sem birt- 
ist i tímariti Fiskifélagsins, „Ægi“. Þetta fer dá- 
litið i bága við það, seni hv. 8. landsk. hélt fram. 
Sannleikurinn er sá, að síðan kaupfélögin fóru að 
fást við að frvsta síld, hefir sildarverðið lækkað. 
Og sennilega hefir Ásgeir Pétursson ekki selt 
frystinguna dýrari eil 15 au. vegna þess, að Kuup- 
fél. Eyf. selur eins lágt og unnt er. Ég er líka 
sannfærður um, að það er hetra að taka síld 
til frystingar fyrir 15—16 au. kg., eins og Ásgeir 
Pétursson, heldur en að kaupa hana, frysta og 
geyma, og bera þannig alla áhættuna. Ég er viss 
um, að það er betra að fá fyrir frystinguna 15
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au. heldur en geyma síld og selja fvrir 25 au. 
Þegar Olafsfirðingar koma sér upp frystihúsi 
og selja sjálfum sér fyrir 25 aura, ]>á dettur 
engum í hug, að þeir okri á sjálfum sér.

Ef það er okur að selja síldina á 25 aura, hvað 
má þá segja uin 40 aura verðið? I>á má segja, að 
okrið sé gífurlegt hér við Faxaflóa. Sannast að 
segja er útkoma frvstihúsanna ekkert glæsileg, 
og þeir, sem reka þau, berjast flestir i bökkum 
og eru ekki of vel haldnir. I’að getur því ekki 
verið satt, að kostnaðurinn við frvstinguna sé 
ekki nema 4 aurar pr. kg., enda hefir hv. þm. 
V.-Húnv. borið þetta ofan i hv. 8. landsk., og hann 
er kunnugur þessu, þvi hann liefir fengizt við 
stjórn frvstihúss.

Eg held því, að allt tal um okur kaupfélaganna 
sé hjal út í bláinn, og stafar annaðhvort af 
þekkingarleysi eða óvild til sanivinnufélaganna. 
Ef hv. 8. landsk. vill véfengja þær tölur, sem ég 
hefi farið með, og efast um réttar heimildir, 
get ég sagt hvaðan þær eru. Tölur þær, sem ég 
nefndi að norðan, hefi ég frá Vilhjálmi I>ór, og 
ég ætla að halda því fram og trúa því, að þær 
séu réttar. En tölur þær, sein ég nefndi um verð- 
ið hér við Faxaflóa, hcfi ég frá Óskari Halldórs- 
svni útgerðarmanni, og ég ætla að halda því 
fram, að þær séu réttar, þar til annað er sann- 
að af hv. 8. landsk. eða einhverjum öðrum.

Páll Zóphóníasson: Ég ætlaði ekki að blanda 
mér mikið í þessar umr., en af þvi að hv. 8. 
landsk. sagðist sanna mál sitt með óvggjandi 
tölum, langar inig til að gera til hans eina fyr- 
irspurn. Vill hv. þm. sanna, að þessi félög liafi 
fengið stvrk til 'að reka frystihúsin? Hvaðan 
hafa .félögin fengið styrk til þess að reka þessa 
starfsemi? Vill hv. 8. íandsk. svara þeirri spurn- 
ingu?

Thor Thors: Ég skal vera mjög stuttorður. En 
inér þvkir leiðinlegt, hvað hv. þm. X.-I>. á liágt 
með að skilja lög eða gildi laga. Hann virðist 
gersnevddur allri þekkingu um, hvert gildi iaga 
er. Hann heldur því fram, að lögin brevtist, ef 
samþ. er rökst. dagskrártill. Og hann ber frani 
frv., sem bæði ég og hv. landbn. virðist sam- 
inála um, að sé nú i löguni. Hann segir svo í 
grg. sinni fvrir frv.:

„En i lögunum er eingöngu heimilað að greiða 
stvrkinn til frvstihúsa, sem lán höfðu verið 
tekin til áður en lögin gengu í gildi. Þetta er 
bersýnilega ranglátt. Þau héruð, sem nú á næst- 
unni mvndu vilja koma sér upp frystihúsum, 
hljóta að gera kröfu um sömu aðstoð frá rik- 
inu og áður hefir verið veitt. Væri það hróplegt 
ranglæti, ef slík héruð ættu að gjalda þcss, að 
þau hafa sætt sig við saltkjötsniarkaðinn."

Ég get fvllilega viðurkennt, að þetta væri 
hróplegt ranglæti, en ég lield þvi frain, að það 
sé ákveðið í lögum, að þau njóti söinu réttinda. 
En hann heldur fram því gagnstæða og vill nú 
álíta, að rökst. dagskrártill. frá aniiari d. þings- 
ins brevti gildandi lögum. En þeir, sem d.ema 
eftir lögunum, geta vissulega ekki farið eftir því, 
hvað X'd. Alþ. eða einstakir þm. segja með dag- 
skrártill. I>eir verða að dænia eftir lögunum 
sjálfum eins og þau eru. Hv. þm. getur því ekki

greitt atkv. með rökst. dagskránni, nema játa að 
frv. hafi verið byggt á rönguin skilningi. Ef 
hann gerir það, skal ég játa, að liann er farinn 
að öðlast örlítinn skilning á lögum. Hann hélt 
því fram, að ég hefði skilið lögfræðinginn eftir 
lieiina. Ég hygg, að þni. geti séð af þessu, að 
svo er ekki. Hinsvegar hefir þessi liv. þm. ekki 
skilið lögfræðinginn eftir heima, af þeirri ein- 
földu ástæðu, að hann hefir engan að geyma.

Gísli Guðmundsson: Ég þarf ekki að svara liv. 
þm. Snæf. mörgu. Það er alveg rétt, að ég hefi 
ekki skilið lögfræðinginn eftir lieima, af þvi ég 
er ekki lögfræðingur, en ég vil benda honuin á 
það, að ég er kuniiugur lögfræðingum og get því 
aflað mér vitneskju um skilning á gildandi lög- 
um.

l't af því, sem hv. 8. lainlsk. sagði, þá hefir 
hv. frsni. gengið svo gersamlega frá lionuni, að 
ekki þarf að moka meira á hann. I’æ'r tölur, seni 
hann fór með, voru auðvitað út í loftið. I>að er 
alveg út i loftið t. d., ef ég færi að tala um okur- 
álagningu á kaffi, og tilfærði aðeins verðið á 
kaffí hér, en gæti komið ineð það verð, sein 
brazilisku frainleiðendurnir fá fyrir kaffið. I>ann- 
ig fór fvrir hv. 8. landsk. Hann nefndi tölur uni 
kostnað á frystingu síldar alveg út í loftið, því 
hann gat ekki tilfært, hver kostnaðurinn var 
við hvern lið. Haim fór út, og segist hafa fund- 
ið niaiin frá Olafsfirði og fengið hjá honum 
tölur. I>að sýnir, að hann hefir þótzt standa illa 
að vígi. En þær tölur sýna aðeins, að það er sitt- 
livað að frvsta sild fyrir aðra eða kaupa síldina, 
frvsta hana og geyma og selja síðan öðruni. 
Eg er enginn sérfræðingur frekar en lianii uni 
frystingu síldar, en hann hefir ekki frekar en ég 
vit á þessum hlutum. Viðvikjandi belgislepju 
gagnvart samvinnuiini, sem hann var að tala uni, 
liefi ég litið að segja. Hann var að tala um, að 
ég vildi helzt, að nienn tækju ofan, er þeir kæniu 
niður i Sambandshús. Ég verð að segja það, að 
ég ætlast til, að liv. 8. landsk. taki ofan þegar 
hann kemur niður i Sambandshús, af því ég ætl- 
ast yfirleitt til, að hann sé svo kurteis að taka 
ofan þegar hann kemur inn í hús.

Garðar Þorsteinsson: Hv. frsm. hélt þvi fram, 
að það væri aðalatriði, hvort sanivinnufélögin 
notuðu styrkinn til að okra á borgurunuin eða 
ekki. I>að er rétt, en hann hefir ekki enn fært rök 
að þvi, að það sé ekki óhæfileg álagning, sem liéi' 
er farið fram á. I>að liætir ekki úr skák, þótt 
vera kunni, að aðrir selji síld jafndýrt eða okri 
eins á henni. I>að bætirekki málstað glæpainanns- 
ins, þótt aðrir freinji sama glæp. Eg skaut því til
n. þeirrar, sem hv. þm. Mýr. á sæti í, hvort 
hún vildi ekki athuga, hvort ekki fvndust þess 
dæmi, að samvinnufélög keyptu síld á 5 aura og 
seldu liana aftur á 25 aura. Hann hefir nú stað- 
fest þetta. X'ú vil ég upplýsa, að samvinnufélag 
Hríseyinga liefir selt hana á 3(1 aura. Ég lét mér 
nægja að nefna lægri töluna, því að mér ofbauð 
sú hærri.

I>að verður nú ekki hrakið, að það kostar ekki 
nenia 4—5 aura að frysta kg. af sild. Hv. þm. 
talaði um upplýsingar, er hann hefði fengið hjá 
Oskari Halldórssvni. Ég hefi lika fengið upp-
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lýsingar hjá honum. Erystingin kostar á kg. 4— 
5 aura, geymslan 1 eyri á inánuði, og þetta að 
viðhættu kaupverðinu er þá allur kostnaðurinn. 
Er það óneitanlega alveg óhæfilegt. að þessu at- 
huguðu. að selja kg. á 25—30 aura. Það bætir 
ekki úr skák, þótt aðrir selji líka dýra sild, því 
siður sem samvinnufélögin hafa fengið inikinn 
styrk úr ríkissjóði.

Það getur rétt verið, að áhætta sé talsverð 
við að kaupa síld og frvsta. En þetta sildarverð. 
sein ég nefndi, 25—30 aurar, á aðeins við einn 
stað við Evjafjörð, en þar getur áhiettan ekki 
verið injög mikil, þvi að inargra ára reynsla er 
fyrir uin það, hve mikillar sildar er þorf. Þar 
hafa uin langt skeið róið jafnmargir bátar, jafn- 
inarga róðra, <>g fer þvi sein næst jafnmikil beita 
í hvern róður. Er þvi ekki nema einfalt diemi að 
reikna, hve inargar tunnur af beitusíld hver bát- 
ur þarf að fá, svo að áhættan getur ekki verið 
mikil. (Forseti: Ég vil minna hv. þm. á, að þetta 
átti aðeins að vera stutt aths.). Hiestv. forseti 
hefir ekki takmarkað ræðutimann við suma. sem 
hér hafa talað þrisvar og jafnvel fjórum sinn- 
um. (Forseti: Þetta er ekki rétt).

Hv. 2. þm. X.-M. reis upp og spurði, hvort sam- 
vinnufélögin hefðu fengið styrk til að reka frvsti- 
húsin. Það getur verið, að ég hafi komizt þann- 
ig að orði. í 1. segir. að þeiin skuli veittur V, 
hluti stofnkostnaðar. A þessu tvennu er raunar 
ekki nema orðamunur. hvort það heitir styrkur 
til endurgreiðslu stofnkostnaðar eða rekstrarfé. 
Svona hugsanagrautur getur víst ekki þrifizt i 
heila annara en hv. 2. þin. X.-M.

Hv. þm. X.-Þ.‘þarf ég ekki að svara. Eg hefi 
þegar sýnt honum fram á. að tölur hans eru 
fleipur út í bláinn. Mér er nóg, að þingheimur 
trúir mér og minum töluin, enda get ég nefnt 
heimildarmenn að þeim.

Frsm. (Bjarni Asgeirsson): Hv. 8. landsk. hélt 
því fram, að ég hefði ekki afsannað, að það væri 
okur að selja á 25—30 aura síld. sem keypt væri 
á 5 aura. Eg veit ekki, hvað hv. þm. tekur gilt 
í þessu efni, þegar það er sannað. að allir. 
sem frystihús starfrækja hér á landi, selja beitu- 
síld allt að tvöfalt dýrara. Þegar hin frjálsa sam- 
keppni hefir úrskurðað, að síldarverðið skuli 
vera svona hátt, þá ætti það a. in. k. að vera 
sönnunargagn í augum þessa hv. þin., sem trúir á 
ágæti hinnar frjálsu samkeppni. En þegar svo 
kemur fram á sjónarsviðið fyrirtæki, sem selur 
sildina ódýrara en öll önnur. hvernig ætlar þá 
hv. þm. að sanna, að það sérstaklega leggi fvrir 
sig okur, þó að einnig sé upplýst, að þessi starf- 
semi á fullt í fangi með að bera sig með þessu 
söluverði sínu?

Eg get að visu ekki greint nákvæmlega frá 
einstökum kostnaðarliðum, en ég veit, að þessu 
er svona farið. Hv. þm. taldi upp eftirfarandi 
kostnaðarliði: Kaupverð 5 aurar, frysting 4—5 
aurar, gevmsla 1 evrir á mánuði. Segjum. að 
gevnislukostnað verði að greiða í 9 mánuði. l>á 
eru komnir 19 aurar. Eru þá eftir 0 aurar. sem 
frvstihúsin hafa fyrir áluettuna, þá, að þau verði 
e. t. v. að liggja með síld, sem ekki selst. Hefir 
það þráfaldlega koniið fyrir í frvstihúsum, Invði 
á Suður- og Xorðurlandi, að henda hefir þurft

miklum birgðum af sild, og verður slíkt vitan- 
lega að leggjast á þá síld, sem seld er. Hér er 
þvi ekki um neitt okur að rieða. En svo ber 
þess að gæta, að aðrir þm. telja það fjarri lagi, 
að frystingin kosti aðeins 4 aura.

Þykist ég nú hafa sýnt, hversu fráleitt það er. 
að þessu athuguðu, að tala um okur hjá þvi fyrir- 
tieki, sem sclur sild ódýrast allra hérlendra selj- 
enda.

Forseti (JörB): Þá er umr. lokið. Hv. 8. landsk. 
hefir að vísu kvatt sér hljóðs, en þar sem hann 
hefir þegar talað þrisvar sinnuin í þessu ináli, sé 
ég ekki ástæðu til frekari umr. (GÞ: I>að eru 
ekki aðrir en jafnaðarmenn. sem fá að tala fjór- 
um sinnum). Hv. þm. hefir ekki ástæðu til að 
kvarta. Hann hefir enguni órétti verið beittur. 
Hann getur flutt sinn sannleika annarsstaðar 
en hér. (GÞ: Hv. 2. þm. Beykv. fékk að tala oft- 
ar um daginn). Eg levfi mér að skírskota til 
gerðabókar. (HVr: Ég talaði einu sinni sjaldn- 
ar en hv. þin. (i.-K.).

ATKYGK.
Kökst. dagskráin á þskj. 134. frá landbn., samþ. 

með 23 sldj. atkv.

2. Kreppulánasjóður (frv. HV og PZ).
Á 23. fundi í Xd.. 30. okt., var útbýtt:
Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 78 frá 19. júní 1933, 

um Kreppulánasjóð (þmfrv., A. 251).

Á 25. fundi í Xd., 1. nóv.. var frv. tekið til 
1. umr.

Eorseti tók málið af dagskrá.
Á 20. fundi i Xd.. 2. nóv.. var frv. aftur tekið 

til 1. umr.

Flm. (Héðinn Valdimarsson): í 1. um kreppu- 
lánasjóð, nr. 78 frá 19. júní 1933. hljóðar fyrri 
hluti 20. gr. svo, með leyfi hiestv. forseta:

„Stjórn Kreppulánasjóðs fram til 31. desember 
1935 skipa þrír nienn. aðalbankastjóri Búnaðar- 
bankans, og tveir menn, er atvinnumálaráðherra 
skipar eftir tilnefningu landbúnaðarnefnda Al- 
þingis. En eftir þann tima skal stjórn Búuaðar- 
bankans falin stjórn sjóðsins án endurgjalds“.

Eftir Þingtiðindunum er svo að sjá, sem samþ. 
hafi verið, að stj. Kreppulánasjóðs skyldi skipuð 
til ársloka 1934, en það hefir síðan verið leið- 
rélt í Stjórnartiðindunum eftir till. forseta.

Yið hv. 2. þm. X.-M. berum fram litið frv. 
um brevtingu á stj. Kreppulánasjóðs. Störf sjóðs- 
ins fara nú minnkandi, <>g mætti þarna spara 
nokkurt fé, með þvi að leggja stofnunina undir 
Búnaðarbankann. 'Má þó búast við, að næsta ár 
verði þetta talsvert starf, og leggjum við því 
til, að hvorum af bankastjórum Búnaðarbankans. 
utan aðalbankastjóra, séu greiddar 3000 kr. sem 
aukaþóknun það ár. Aðalbankast jórinn hefir 
þegar svo há laun fvrir bankastjórnina, 19200 
kr„ að óþarft er að bæta við hann.

Yilla er i grg. frv., þar sem segir, að hinir 
bankastjórar Búnaðarbankans hafi 7290 kr. laun. 
Það á að vera 6400 kr.
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Vænti ég þess, að frv. verði vísað til 2. umr. 
og landhn.

Hannes Jónsson: Ég minnist þess, aö svipað 
frv. hefir áður verið til umr. bér á þingi. Er ná- 
kvæmlega sama mark á þessum tveiin frv. I>au 
eru bæði stíluð fyrst og freinst gegn einuni 
manni í stj. Kreppulánasjóðs, Jóni í Stóradal. 
l’að er eins og lögð sé sérstök áherzla á að konia 
honum úr sjóðstj. Hver er ástæðan? Ég lield, að 
enginn liafi leyft sér að bera brigður á, að hann 
hafi leyst af hendi störf sín þar eins og vera ber. 
Enda mun hér ekki vera um það að ræða að 
fækka mönnuin, heldur að færa starfið af Jóni 
í Stóradal yfir á hv. þm. Mýr. Xú efast ég uin, 
að þetta sé að nokkru levti gert í samráði við 
hv. þin. Mýr. Eg efast um, að honuin sé nokkur 
þægð í þvi, að Jóni sé sparkað til þcss að 
koma honuin sjálfum að.

I’essir iniklu sparnaðarinenn beina ekki skeyt- 
um siiíuin í réttar áttir. Gæti ég trúað, að ann- 
arsstaðar mætti fá allt eins góðan höggstað.

Þó að margir hafi nú sótt um lán úr Iíreppu- 
lánasjóði og margar þessar lánbeiðnir hafi ver- 
ið afgreiddar nú þegar, er eftir að vinna úr 
inikluni hluta lánbeiðnanna, sein fyrir liggja. 
Úti uin land er nú verið að undirbúa nýjar lán- 
beiðnir. Og þó að inikið hafi þegar áunnizt í 
þessum efnum, er þó enn margt eftir að gera. 
Þó að margir bændur séu þegar koinnir ineð 
lánbeiðnir, er það víst, að margir inunu enn 
bætast þar við. Aðstaðan mun verða sú við lok 
þessa árs, að verða niun knýjandi nauðsyn fyrir 
niarga bændur að leita til Kreppulánasjóðs, ef 
þeir eiga að geta haldið áfram búskap sinuni, 
þótt suinir hafi ætlað að draga það í lengstu lög.

Flm. (Héðinn Valdimarsson): Ég skal engan 
dóm á það leggja, hvernig Jón í Stóradal hefir 
Ieyst af hendi störf sin í Kreppuláuasjóði. Hefi 
ég a. in. k. ekki hevrt neinar kvartanir uin hann 
eða aðra starfsmenn þar. Enda er frv. ekki af 
ncinuiu slíkuin rótuin runnið. Astæðan til frv. 
er sú, að þegar aðalstörf sjóðsins virðast búin, 
þá sýnist það vera nauðsvnjalaust að greiða 
21600 kr. fyrir stj. hans, þar sein ekki er hægi 
að telja það ofætlun bankastjóranna i Búnaðar- 
bankanuin að annast stört' hans. Er ekki ástæða 
til að ætla, að Jió að Jón í Stóradal hætti að 
bafa þessi 7200 kr. laun, ]>á verði starfið ekki 
sæmilega af hendi leyst. Þessi breyting myndi 
ekki heldur ganga út yfir liann einan, beldur 
líka bankastjórana Tryggva Þórhallsson og hv. 
2. þin. Bang. Tryggvi Þórballsson hefir nú 26400 
kr. við Búnaðarbankann og Krcppulánasjóð, og 
myndu þau laun lækka niður í 19200 kr. Tekjur 
hv. 2. þin. Bang. invndu einnig lækka um 7200 
kr. I>að er skoðun okkar flm., að bankastjórar 
Búnaðarb. geti vel levst af hendi þetta starf.

Viðvíkjandi orðuin hv. þm. V.-Húnv. vil ég 
taka það fram, að hv. þin. Mýr. hefir ekki verið 
hafður i ráðuni um þetta frv. I>að eruin við flm. 
einir, sem þar böfum átt blut að ináli.

ATKVGB.
Erv. vísað til 2. uinr. nieð 1.7:2 atkv. og til land- 

bn. með 14:8 atkv.

.4 34. fundi i Xd.. 12. nóv„ var frv. tekið til 
2. unir.

I'orseti tók inálið af dagskrá.
A 35. fundi í Xd„ 13. nóv„ var frv. altur tekið 

til 2. unir. lA. 251, n. 367).

Frsm. (Héðinn Valdimarsson): í n. befir orð- 
ið samkomulag uin afgreiðslu málsins. Að vísu 
voruni við 2 flm. þeirrar skoðunar, að bezt væri 
að afgr. frv. eins og það liggur fyrir. En við 
böfum þó ekki viljað láta n. klofna á þessn 
atriði, þar sein aðalatriðinu iná ná á nnnan liátt, 
sem sé með þeirri rökst. dagskrá, sem n. ber 
frain. X. hefis' orðið sainmála uni, að óþarft sé 
að greiða sjóðstj. á næsta ári jafnmikið fé og 
áður, og sérstaklega sé óþarft, að aðalbankastjóri 
Búnaðarbankans hafi þessa iniklu þóknun fyrir 
aukastarf sitt þar. Við befðuin álitið réttast að 
fela stjórn Búnaðai'bankans sjóðst jórnina frá 
næstu áraniótuin, en höfum þó orðið sanunála 
um að leggja til, að núv. fyrirkomulag haldist 
til áramóta 1935—36, nieðal annars af því, að 
stjórnendurnir hafa verið skipaðir til tveggja 
ára af fyrrv. ráðh., Þorsteini Briem. Þykir sum- 
um óviðkunnanlegt að hrófla við þessu.

Vm það, að ininna starfs inegi vænta af stjórn 
Krcppulánasjóðs á næsta ári en áður hefir veríð, 
liggur fyrir vottorð sjóðstj. sjálfrar. Af 2800 
lánbeiðnum, sein borizt hafa, hafa þegar verið 
afgreiddar 2000, en syiijað hefir verið eða lik- 
ur eru til, að syiijað verði um 300 lánbeiðnir. 
Eru ]>á eftir óafgreiddar uin 500 lánbeiðnir, og 
eru likur til, að þær sé hægt að afgreiða fyrir 
áramót að mestu leyti. Höfum við þvi lagt til, 
að málið verði afgr. ineð svo hljóðandi rökst. 
dagskrá: Sjá þskj. 367'.

Guðbrandur ísberg: Ég liefi skrifað undir nál. 
landbn. ineð fvrirvara. Eg er því samþykkur, 
svo framarlega sem það er rétt, að störfum 
Kreppulánasjóðs sé að verða lokið, að athuga 
beri, livort ekki er hægt að spara laun sjóðstj., 
sérstaklega aðalbankast jóra Búnaðarbankans, 
sem hefir inikil laun fyrir. Held ég, að ekki sé 
ástæða til að greiða licssum nianni fyllstu cm- 
bættislaun að auki.

Minn fyrirvari iniðast aðallega við það, að i 
stj. Krcppulánasjóðs er einn niaður. sem unnið 
hefir þetta sem aðalstarf og hcfir ekkert auka- 
starf á höndum. Miðað við laun, sem inenn hafa 
i sambærilegum stöðum, virðast laun hans ekki 
sérstaklega há.

Þegar ég gekk inn á að afgreiða þetta mál 
þannig, sem hér liggur fyrir, gerði ég það i 
trausti þess, að sá maður vrði ekki færður niður 
i launum. meðan hans ráðningartími stendur. 
Það væri brigðmælgi gagnvart himuin.

Frsm. (Héðinn Valdimarsson): Eg lit svo á. 
að bvort sein er um að ræða aðalstarf eða auka- 
starf. ]>á verði að gera ráð fvrir þvi, að nienn- 
irnir verði að leysa jafnt starf af liendi allir, 
svo að ekki sé ástæða til að greiða þessum eina 
manni meira en hinum fvrir þetta starf.

Hannes Jónsson: Það þarf sennilega að skýra 
málið og rökst. dagskrána betur en liv. frsm.
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ii. hcfir gcrt. Hann fcr ócðlilcga fimlcga gcgn- 
uin sjálfan sig, þcgar hann talar um frv., og 
virðist nicr hann annars ólíklcgur til að gcra 
þctta svo fimlcga scin orðið hcfir. í nál. land- 
bn., scin hann hcfir samþ. og undirritað, cr sagt, 
að ckki sc rctt að taka launin af cinuin inann- 
inum í sjóðstj., scm vinnur þar aðalstarf. I>á 
talar hann um, að aðalbankast jóri Búnaðar- 
bankans cigi ckki að taka laun fvrir þetta auka- 
starf sitt. I rökst. dagskránni cr sagt, að land- 
b.ráðh. cigi að gcra iiýja ákvörðun um þóknun 
fyrir stj. sjóðsins. Og svo scgir hv. frsm. í stuttri 
aths. rctt áðan, að gcra vcrði ráð fyrir, að allir 
i sjóðstj. vinni jöfn störf, og sc þvi ckki á- 
sta'ða til að gcra mun á launum þeirra.

Hv. frsm. gcngur út frá þvi, að launin vcrði 
alvcg tckin af cinum manninum. En samkv. um- 
sögn hv. þm. Ak. licfir orðið samkomulag um 
það í n.. að ckkcrt yrði tckið af launum þcssa 
manns. Svo scgir hin rökst. dagskrá, að alla 
þrjá skuli færa niður i launum, og hv. frsm. 
scgir sjálfur, að gcra vcrði ráð fyrir. að allir 
]>rir vinni jöfn störf, og sc þvi ckki ástæða til 
að launa þá misjafnt. Hvcrnig á nú að skilja 
þetta? Hvcrjum af þcssum ummælum á að trúa, 
þar scm þeiin bcr svona hcrfilcga saman?

Eftir dagskránni horfir málið allt öðruvisi við 
cn i frv. Er þvi ckki hægt að scgja, cins og hv. 
frsm. gcrði, að mcð hcnni sc náð því sama og 
mcð frv.

í nál. cr sagt, að ckki þyki ástæða til að taka 
stiirfin af stj. sjóðsins, þar scm hún sé skipuð 
af fyrrv. ráðh., og cr það rctt; 1. gcra ráð fyrir, 
að Búnaðarhankinn taki ckki við stj. sjóðsins 
fvrr cn í árslok 1935. Bökst. dagskráin gcrir ckki 
annað cn víkja þvi til ríkisstj., hvort ckki sé 
rétt að fclla niður laun aðalbankastjórans, cr 
hann hcfir við Krcppulánasjóð, og lækka laun 
hins bankastjórans. En gcngið cr út frá því scm 
sjálfsögðu, að laun þriðja mannsins haldist ó- 
brcytt. Er ckki hægt að skilja dagskrána öðru- 
vísi, miðað við ]>að, sem segir í nál. Ég vil undir- 
strika það scm réttan skilning hjá hv. frsm., að 
þegar menn Icggja fram sömu vinnu, á að horga 
þeim jafnt fyrir. En hví þá að gcra þcssa brcyt- 
ingu, að taka starfið af cinum manninum siðara 
árið? Ég skal ckki vcra að vcrja hin háu laun 
aðalhankast jórans; það mætti e. t. v. segja, að 
svo hcfði átt að vera frá upphafi, að hann hcfði 
ckki þcssi miklu aukalauu. Og um hina cr ckki 
hægt að vitna í þcssi háu laun.

Ég cr þeirrar skoðunar, að ckki sé hægt að 
brcyta þcim ákvæðum, scm sctt hafa vcrið gagn- 
vart þcssum mönnum. I>að vcrður að lita á þau 
scm samning við þá. ()g alvcg fráleitt er að 
lækka nú laun þess manns, scm vinnur þarna 
sitt aðalstarf. Þó að 600 kr. mánaðarkaup séu 
allgóð laun, bcr þó á það að líta, að þctta cr 
ckki litið starf. Stjórncndur Krcppulánasjóðs 
hafa, cins og gcfur að skilja, lagt á sig mikið 
starf við afgrciðslu þeirra mála, scm þar hafa 
Icgið fyrir.

I>að er cins og lagzt sé sérstaklcga djúpt um 
aðfinnslur, þegar í hlut ciga menn, scm laun- 
aðir eru af Búnaðarbankanuin, cn aftur c< hlaup- 
ið vfir samskonar starfsmenn í öðrum bönkum. 
I>að mvndi lika koma óþægilcga við kaun hv.

frsm. En hann ætti að líta lcngra í þessuni cfn- 
um.

Ég skal ckki tala á móti hinni rökst. dagskrá, 
því að mér virðist það vera ljóst, hvað i hcnni 
felst, ]>ó að hún komi ckki heiin við ræðu hv. 
frsm. Tck ég íneira tillit til dagskrárinnar cn 
orða hans, ckki sízt þar scm maður úr landbn. 
Iicfir lýst afstöðu n., scm fcllur alvcg saniail við 
dagskrána.

Frsm. (Héðinn Valdimarsson): Eg lit svo á. 
að bankastjórar við Búnaðarbankann cigi ckki 
að þurfa að leggja þar frain alla sína starfs- 
krafta. Geri ég ráð fyrir, að starf það, scin eftir 
cr við Krcppulánasjóð, sé ckki mcira cn það, að 
það myndi þá fvlla út tima þcirra. En það, scm 
cg vildi sagt hafa, cr það, að ]>ótt þriðji mað- 
urinn yrði framvcgis við stjórn sjóðsins, þá ætti 
hann ckki að hafa sömu laun árið 1935 sem 1934, 
þar scm svo litið starf cr cftir. Ecr ég svo ckki 
frckar út i það mál, cn þctta mætti c. t. v. jafna 
á cinhvcru hátt.

Eg vil í þessu sambandi gcta þcss, að bréf 
Jiau, cr snerta þetta mál, cru gcfin út af I>or- 
stcini Briem. Er um þetta sérstakt brcf frá 20. 
júní 1933, en i bréfi dagscttu 9. nóv. 1933 kcmur 
ákvörðunin um, að launin skuli vcra 600 kr. á 
mánuði. En það cr mcð þau laun scm önnur 
starfslaun, að þeim má brcyta.

Bjarni Ásgeirsson: Eins og tckið cr fram i nál., 
licfi ég lcitt þctta mál hjá mér í landbn., og 
geri ég ráð fyrir, að ég inuni eiunig láta það af- 
skiptalaust við atkvgr., þar scm það viðkcmur 
mér pcrsónulcga. En cg gct ckki látið hjá liða 
að minnast á þær miklu uinr., sem orðið hafa i 
sumum blöðum um þá miklu ósvinnu, að aðal- 
bankastjóri Búnaðarbankans skuli hafa þegið 
sérstök laun fyrir Krcppulánasjóðsstj., auk launa 
sinna við hankann. Eg finn ckki að því, þótt 
Alþingi færi niður laun hátt launaðra starfs- 
inanna. En það cr ckki rétt að ncfna i því sam- 
bandi scrstaklega þennan mann, þvi að ýmsir 
hátt launaðir mcnn í þjóðfélaginu hafa jafnan 
haft á hcndi mörg aukastörf og miklu hærra 
launuð cn þessi maður. llcnn hafa stundum haft 
þreföld og fjórföld aðallaun sin með ýmsum 
aukalaunuin fyrir aukavcrk. Aðrir bankastjórar 
liafa liaft mörg aukastörf og margföld á við þcnn- 
an mann. Vona ég, að tillit verði tckið til þcssa, 
þcgar réttlætistilfinningin knýr hv. þm. til að 
koma incð till. um brcytingar í þcssu cfni. I’css 
bcr að gæta, að þetta aukastarf cr svo óvinsælt, 
að lcitun cr á öðru cins. En það lcikur ekki á 
tvciin tungum, að þessi maður hefir lcyst það vcl 
af hcndi, svo að ckki cr á margra færi að lcika 
það cftir. Hcfir hann í þcssu starfi sýnt þvilika 
lipurð og lagni, að hann á ckki skilið að vcra 
lithrópaður, og á það citt minnzt, að hann tckur 
laun fyrir, ckki sízt þar scm svipað cr látið ó- 
átalið, þegar aðrir eiga i hlut.

Ólafur Thors: Ég hygg, að þetta frv. sé citt 
þeirra frv., scm boriii cru fram á Alþingi í þeiin 
tilgangi sérstaklcga að bckkjast til við andstæð- 
inga stj. Frá því sjónarmiði mun ég taka afstöðu 
til málsins.
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Mcr cr kunnugt um, að allir, scm unnið hafa 
að þessuin störfum, hafa gcrt það hvcr öðrum 
betur. Er cnginn vafi á því, að samningur sá, 
cr fyrrv. ráðh., I’orstcinn Bricni, gerði við þcssa 
mcnn, á að giida til ársloka 1935. Ég cr viss um, 
að cf hcr hcfðu átt hlut að máli stuðnings- 
mcnn stj., þá hcfði slíkt frv. ckki komið fram, 
jafnvcl þótt þcir hcfðu ckki lagt fram slikt starf 
scin þcssir mcnn. Eg cr þvi andvígur frv. cins 
og það lá fyrir, cn gct þó grcitt atkv. mcð dag- 
skrártilk, cf skilja má hana þannig, að launin 
skuli haldast óbrcytt til ársloka 1935. Að þciin 
tima liðnum gcri cg ráð fyrir, að störfum þcss- 
um vcrði að mcstu lokið, og cr þá timi til að 
gcra nýja ákvörðun i málinu, cn fyrr ckki.

I>að cr rctt, að aðalbankastjóri Búnaðarbank- 
ans hefir mikil laun, meiri cn flcstir aðrir, cnda 
þótt cg haldi, að hann bcri ckki mcira úr hýtum 
cn suinir þeir, sem hæst gala hcr. I>etta gct ég 
fullyrt fvrir guði og mönnum og staðið við á 
dómsdcgi. En það cr c. t. v. minna lcyndarmál 
um laun þessa manns cn sumra af hinuni. I’að 
má vcl vcra, að bankastjórinn hafi ócðlilcga há 
laun, miðað við það, scm okkar fátæka þjóðfélag 
getur grcitt sínum starfsmönnum. En það liggur 
ckki í því, að laun hans við Krcppulánasjóð scu 
of há, heldur liggur það i hinu, að hann hcfir 
of há laun scm búnaðarbankastj. í þvi liggur 
cngin till. fvrir hér, svo mönnum gcfst ckki 
kostur á að taka afstöðu til þcirrar hliðar máls- 
ins. I’að má vcl vcra, að orðalag dagskrártill. 
útiloki skilning minn á cfni hcnnar hvað sncrtir 
aðalbankastjóra Búnaðarhankans. Ef svo er, þá 
mun ég grciða atkv. á móti hcnni, en cr rciðuhú- 
inn til þcss að ræða við þcssa flm. og aðra úr 
stjórnarfl. um lækkun á laununi þcssara mauna 
og annara hálaunamanna, cr raðað var á bitlinga- 
jötuna á fyrri stjórnartið þcssara flokka á ár- 
unum 1927—’30. l’m það cr ég rciðuhúinn til 
sanniinga, cn ckki cf undir vfirskini hdgrar 
réttlætistilfinningar cr ráðizt að pólitískum and- 
stæðing, scm innt hcfir mikið og gott starf af 
licndi.

Guðbrandur ísbcrg: I>að virðist upplýst, að 
mcginhluta af störfum Krcppulánasjóðs sé lokið, 
þannig að ckki þurfi að gcra ráð fvrir, að þurfi 
3 mcnn til þcirra starfa, scm ólokið cr. Mér 
finnst þvi cðlilcgt og sjálfsagt, að aðalbanka- 
stjórinn létti af sér þcssum störfum njcsta ár og 
að samið vcrði við hann um launahekkun. Ef 
lækkað vcrður við hann, mun starfið lcnda á 
þcim, scm mcð honum hafa vcrið, og finnst mér 
þá cðlilcgt, að ckki vcrði la'kkað við þann mann- 
inn, scm hcfir haft þctta scm aðaistarf og ráð- 
inn sérstaklcga til þcssa starfs og við hann sam- 
ið. Ég gct ckki fallizt á, að farið sé að rjúfa 
samninga á honum, og mundi því grciða atkv. 
gcgn dagskrártill., cf sú vicri ætlunin.

Frsm. (Héðinn Valdimarsson): Ég vil leggja 
það til við þm. G.-K., að næst þcgar hann tekur 
til máls, lcsi hann áður um það mál, scm hann 
ætlar að tala um, svo ckki komi fvrir það sama 
og nú, að hann mælir mcð rökst. dagskr. gangandi 
út frá, að í henni staudi allt annað cn cr. f 
hcnni cr gcrt ráð fyrir, að landb.ráðh. gcri þess-

ar ráðstafanir um næstu áramót. En i lok ræðu 
sinnar, cr hann hcfir lcsið dagskrána, tckur hann 
allt aftur, scm hann sagði i fyrri hlutanum.

Hann tckur fram i ra'ðu sinni, að vcgna þcss 
að hann álíti, að þctta sé af pólitiskum toga 
spunnið, vilji hann halda áfram að grciða sömu 
laun. Ég vcrð að scgja, að það cr torskilinn ,.mor- 
allinn" i þcssu hjá þm.

Margt mætti scgja um forsögu þcssa máls, 
cn ég jetla ckki að fara inn á það, til að lengja 
ckki umr. En það cr vitanlcgt, að margir jetluð- 
ust til, að stjórn Krcppulánasjóðs yrði skipuð 
á anuan vcg cn þann, scm varð, og cr vitanlcgt, 
að cndaði mcð því, að tvcir af þcim, scm í hcnni 
sitja, kusu sjálfa sig og hvor annan til starfans.

Hanncs Jónsson: Mér sýnist horfa óvænlega 
um rökst. dagskrána. Eg sé ckki nnnnð cn að 
nm. sjálfir séu ósaniniála um, hvað í hcnni fclst. 
Ég vil þvi lcggja til, að hcnni sé visað til land- 
hn. aftur, svo hún átti sig á því, hvað það cr. 
I>að cr dálitið óviðfclldið að samþ. það, scm ann- 
ar scgir að þctta fclist i, cn hinn scgir liitt. Ef 
á að taka tillit til samþykktar dagskrártiIL, vcrð- 
ur að vera ágrciningslaust af flyt jenduni hcnnar, 
hvað í hcnni fclst. Annars cr ckki hiegt að taka 
mark á hcnni.

Eg vil lcggja þá spurningu fvrír frsm. n., hvort 
um það var talað i n., að laun Jóns i Stóradal 
jcttu að lækka, og hvort hcnni hcfir dottið i 
hug, að laun mcðhankastjórans icttu að lækka, 
cf aðalbankast jórinn hietti þcssum störfum. 
I’etta þarf að vcra ljóst, hvað átt cr við mcð 
dagskránni, svo hægt sé að snúast við hcnni.

Ef umr. vcrða um málið, má vcl vcra, að vckj- 
ist upp flciri dm. og huglciði, hvort það cr virki- 
lcga rétt, scm frsm. scgir. Mér fannst hann tala 
óljóst. Eg býst við, að dm. hafi hcyrt, að hann 
sagði, að ckki væri ástæða til, að launin vieru 
inisjöfn, því að stjórnendurnir afköstuðu svip- 
uðu starfi. En það keniur allt aiinað fram i dag- 
skránni sjálfri og þvi, scm frsm. scgir um málið 
að öðru levti. I>ctta, að gcra þurfi nýja ráðstöf- 
un, — ja, sennilcga cr gcrt ráð fvrir þvi, að það 
komi til framkviemda um áramót, cða hvcmer á 
það að koma til framkvjemda? (HV: I’að stcnd- 
ur i dagskránni). Nú er það víst, að cnn cr cftir 
að vinna að allmörgum lánbciðnum, og annað 
cr lika alvcg víst, að það konia fram margar 
nýjar lánbciðnir, og um það gctur cnginn sagt, 
hvc margar. I>að cru margir, scm jetluðu að 
sækja, cn vildu fyrst sjá árangurinn af fram- 
kvænidinni, sjá útkomuna hjá hinum, scm sóttu, 
og hafa því hcðið. Ég vcit um fjölmarga, scm 
svo cr ástatt um, og ictla nú að fara i Krcppu- 
lánasjóð og taka lán. I>að cru einnig aðrir mcnn, 
scm vcrða að fara i Krcppulánasjóð. vcgna þcss 
að á þá falla ábvrgðir, kröfur, scm þcir vcrða 
að standa ábyrgð á, cn gcta ckki ncina lcita á 
náðir Krcppulánasjóðs. I>að cr ciiginn vafi á þvi, 
að þær umsóknir vcrða nokkuð niargar, og ckki 
vist, að þær vcrði allar grciðar úrlausnar. I>að 
vcrða þvi mikil störf á næsta ári fyrir stjórn 
sjóðsins. Ég vcit ckki, livort n. jetlast til, að cinn 
maður starfi áfram i sjóðstjórninni, cn cf svo 
cr, þá cr ckki gott að fá þann nieiri hluta, scm 
á að vcra til staðar til að taka ákvarðanir um
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mál vcgiia Krcppulánasjóðsins sjálfs, cins og 
gcrt cr ráð fyrir i lögunum.

Af þcssum ástæðum öllum sc cg ckki, livcrn- 
ig hægt cr að ganga út frá að lcggja niður starf 
stjórnarinnar að mcstu lcyti um næstu áramót. 
Eg sc ckki hddur, að ríkisstjórnin sjái, hvc 
ínargar lánbciðnir koma hcr cftir, cða hvað 
þvi liður um áramót, þó likur scu fyrir hcndi, 
að Krcppulánasjóðsst jórnin gæti vcrið húin mcð 
það, scm nú liggur fyrir, cf ckkcrt bivttist við, 
t. d. á miðju næsta ári, þá gctur cnn aukizt við 
mcira cn ókunnugir gcra ráð fyrir að órcyndu. 
Mcr sýnist því dagskráin algcrlcga óhæf fyrir 
stjórnina að styðjast við cða taka ákvarðanir 
cftir um næstu árainót. Fyrst þcgar búið væri að 
taka ákvarðanir um ]>ær lánbciðnir, scm fyrir 
lægju, gæti komið til orða að breytá til. Ég cfa 
ckki, að það mun hægt að koinast að samkomu- 
lagi um ]>að við ]>á mcnn, scm í stjórninni cru.

Ég vcrð ]>vi að vænta ]>css, cf dagskráin vcrð- 
ur samþ., að henni fylgi sú skoðun þingsins, að 
ckki sé ]>að krafa um, að stjórnin gcri brcyt. uin 
áramót, hcldur gcyini það, þar til scð cr, hvort 
störfum cr að vcrða lokið.

l'mr. (atkvgr.) frcstað.

A 36. fundi i N'd., 14. nóv., var fram haldið 
2. umr. um frv.

ATKVGR.
Rökst. dagskráin á þskj. 367, frá landbn., sam- 

þ. með 15:12 atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og 
sögðu
já: StJSt, I’orbb, BJ, BB, EmJ, EystJ. FJ, GG, 

GÍ, GTh, HV, JónP, JG, PI>, SE.
nei: SK, TT,1) ÁA. GÞ, Hann.I, JakM, JJós, .101, 

JS, MT, ÓTh, SigfJ.
BÁ, GSv, PO, JörB grciddu ckki atkv.
Tvcir þm. (PZ, PHalld) fjarstaddir.

3. Ráðstafanir vegna fjárkreppunnar 
(frv. HannJ og MT).

Á 3. fundi i Nd., 6. okt., var útbýtt:
Frv. til 1. um brcyt. á 1. nr. 79 19. júní 1933, 

um hcimildir til ýmissa ráðstafana vcgna fjár- 
kreppunnar (þmfrv, A. 50).

Á 7. fundi i Nd, 11. okt, var frv. tckið til
1. umr.

Flm. (Hanncs Jónsson): Með lögum nr. 79 19. 
júni 1933 var stjórn Búnaðarbanka íslands heim- 
ilað að vcita grciðslufrest á afborgunum af lán- 
um úr Ræktunarsjóði, Byggingar- og landsnáms- 
sjóði og vcðdcild bankans um allt að 5 ára tíma- 
bil í hvcrri stofnun. Á sama hátt var stjórn 
Landsbanka Islands. hcimilað að vcita grciðslu- 
frcst í 5 ár á afborgunum af landbúnaðarlán- 
um úr vcðdcild bankans.

Jafnframt þcssari hcimild til bankanna um 
frcst_á grciðslu afborgana, var ríkisstjórninni

1) TT: Með því ég tel launaákvæði stjórnar Kreppulánasjóðs 
samningsbundin til áramóta 1935, segi ég nei.

hcimilað að grciða úr ríkissjóði allt að PéSr af 
vöxtum fastcignalána þeirra inanna, cr land- 
búnað stunda scm aðalatvinnuvcg, á gjalddaga 
lánanna árin 1933 og 1934, cn þó ckki mcira cn 
svo, að lántakandi grciddi sjálfur d'é'T á ári.

Mcð yfirfærslu á skuldum bænda i Krcppu- 
lánasjóð cr lctt af þcim að vcrulcgum hluta 
vaxtaþunganuin, scm á þeini hvildi, af þciin 
skuldum, sem ckki voru veðtrvggðar. Vaxtakjör 
Krcppulánasjóðs cru ic,c, og má því scgja, að 
vaxtakjör þeirra bænda, scm liafa gctað fært 
skuklir sinar i Krcppulánasjóð, scu nú komin i 
viðunandi horf. En þær vcðskuldir, scm ckki 
var hægt að vfirfæra i Krcppulánasjóð, hvíla cnn 
incð óeðlilegum þunga á bændum vcgna óhag- 
stæðra vaxtakjara.

Við flm. þcssa frv. lcggjum þvi til, að ákvæði 
gildandi laga um framlög rikissjóðs til vaxta- 
lækkunar á veðskuldum bænda vcrði ckki látin 
falla niður á þcssu ári, heldur framlcngd um ó- 
ákveðinn tíma, mcð nokkrum brcvtingum, scm 
cg skal nú koma að.

1. Af vcnjulcguin fastcignalánum leggjuin við
til, að vaxtatillagið vcrði allt að í stað
1'4'ý, scm gildandi lög ákveða, þó aldrci mcira 
en svo, að lántakcndur grciði 4%. Ve.xtir af 
þessum lánum munu vcra allt að 6% og greiðslu- 
frestur þcirra, flestra. skcmmri cn hliðstæðra 
lána i Kreppulánasjóði. Lánskjör þcssara manna 
cru því til muna vcrri en þeirra, scm höfðu ó- 
vcðbundnar, cða litt vcðbundnar, fastcignir að 
láta til trvggingar lánuni úr Krcppulánasjóði. 
Hcr cr því aðeins um að ræða að samræma stuðn- 
ing hins opinbcra gagnvart þessum mönnum.

2. Af lánum frá Bvggingar- og landnáms- 
sjóði Icggjuin við til, að vaxtatillagið vcrði allt 
að l1', þó þnnnig, að lántakendur greiði af lán- 
um til endurbygginga íbúðarhúsa 3%, og 2c,c af 
lánum til nýbýla. Þrátt fyrir það, ]>ó lán þessi 
hafi verið mcð tiltölulcga vægum vaxtakjörum, 
þá hafa þau orðið mörgum crfið í cftirdragi, scr- 
staklega fvrir það, að ckki var gætt nægilega 
hófs i stærð húsanna, og urðu því lánin hærri 
cn mcnn þoldu. Það hefir og ætíð vcrið viður- 
kcnnt, að lán þessi þyrftu að vcra mcð lægri 
vöxtum cn önnur lán bænda. Af þcssum ástæð- 
um bcrum við fram þetta nýmæli og tcljum það 
nauðsvnlegt til samræmis við aðrar tillögur okk- 
ar. Ég skal taka það strax fram, til lciðbciningar 
fyrir þá ncfnd, sem væntanlcga fær inálið til 
mcðferðar, að við flm. erum fúsir til að ganga 
talsvert lcngra i vaxtalækkun nýbýlalána cn hér 
cr lagt til. Væri jafnvcl álitamál, hvort nokkra 
vcxti ætti að greiða af þcim lánum, cnda mun 
ekki hafa vcrið til þess ætlazt í upphafi, þvi 
byrjað var mcð því að vcita vaxtalaus nýbýla- 
lán og til þess varið 7(1 þús. kr. Siðan hafa ný- 
býlalán vcrið vcitt að upphæð samtals kr. 175 
þús., og ]>ó að þau 2%, scm við flm. gcruin 
ráð fvrir, að lántakcndur greiði i ve.xti, vrðu 
fclld niður, mundi það ckki auka vaxtabyrði rik- 
issjóðs vcgna þessara ráðstafana um mcira cn 
kr._ 3500.00.

Árlcg útgjöld ríkissjóðs vcgna ákvæða frv. 
þessa, cf að lögum verða, munu nema 50 —60 
þús. kr. fram vfir það. scm núgiklandi lög hcini- 
ila, cn það varð á árinu 1933 rúml. 100 þús. kr.
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Að lokuin vil ég taka það fram. að frv. þetta 
er flutt sein bráðabirgðaráðstöfun, enda þótt 
ekkert timatakmark sé sett. Við flm. litum s\<> 
á, að ekki verði hjá þvi koinizt að vinda hráð- 
an bug að því að endurskoða og færa i hagkvæm- 
ara skipulag lánakjör landbúnaðarins. — Alstað- 
ar hjá öðruin þjóðum, þar sein ég hcfi til spurt. 
er lögð áherzla á það, að Ján landbúnaðarins 
séu með seni vægustum vaxtakjöruin. Bæði 
vegna þess, að undantekningarlítið eru þessi 
lán injög vel tryggð og tryggari en flest önn- 
ur lán. og þar að auki er það þjóðhagsleg 
nauðsyn að tryggja sem hezt þcnnan atvinnu- 
veg, svo jafnvægi haldist milli sveita og kaup- 
staða.

Ég er reiðubúinn til sainvinnu við alla góða 
menn um frekari lagfæ’ringu á þessum mál- 
um en hér er farið frain á. Legg ég svo tiL að 
fpv. verði visað til landhn. að lokinni þessari 
unir. og vænti skjótrar og góðrar afgreiðslu 
frá hennar hendi.

Fjmrh. (Eysteinn Jónsson): Ég hvgg, að 
flestum sé ljóst, að að þvi beri að stefna, að 
ekki þurfi að greiða úr ríkissjóði vaxtamisnuin 
á almennum lánum, hvorki til landbúnaðarins 
né til annara atvinnuvega. Hitt er annað mál, 
að það getur vitanlega komið til mála, og hefir 
verið tíðkað. að stvrkja vissar framkvæmdir, 
cins og t. d. byggingar, með frainhigi úr rik- 
issjóði. sem komi fram m. a. i vægari vaxta- 
kjörum. Nú er áreiðanlegt, að L, sem nú gilda 
um greiðslu á nokkrum hluta vaxta af fast- 
eignalánum bænda, eru hugsuð sem bráða- 
birgðaráðstöfun, þannig að mismunur skyldi 
greiddur 1933 og 1934. Er það niiðað við það 
timabil, þegar verið var að koma kreppu- 
inálum landbúnaðarins i horf. Nú er, eins og 
menn sjá í stjfrv.. ekki gert ráð fyrir neinum 
útgjöldum til að greiða vaxtamismun af slík- 
um lánum, með tilliti til þess, að stj. lítur svo 
á, að þetta mál verði að leysa sem fyrst til 
frambúðar, og sú lausn komi i framkvæmd á 
næsta ári. Að tilhlutun stj. hefir þetta mál 
verið athugað, og vonandi koina tiJI. úr hv. 
landbn. frá þeim, sem hafa málið með hönd- 
um fyrir stj.

Ég vil benda á það, að það eru náttúrlega 
margháttaðir örðugleikar í vegi þess, að hægt 
sé að ná hæfilegum vaxtakjörum á almcnnum 
lánum, — og fyrst og fremst fólgnir i þvi, að 
við störfum hér á landi nieð svo miklu af er- 
lendu lánsfé með háum vöxtum. Búnaðarbank- 
inn starfar með (>% fé að verulegu leyti. Lánar- 
drottnar eru erlendir, sem ekki er auðvelt 
að fá til að breyta lánakjörum sinum, bráðlega 
að niinnsta kosti. bað eru þvi allmiklir örðug- 
leikar á því að færa vextina niður. Ef við störf- 
uðuni að mestu leyti með okkar eigin fé, þvrftum 
við ekki annað en skipa til um útláns- og inn- 
lánsvexti svo sem hæfilegt vieri. En það er ekki 
þvi að heilsa, og þess vegna verða vextirnir 
hærri en við óskum.

En ég er ekkert á móti því. að þessu frv. sé 
vísað til landbn. til athugunar. og vildi þó taka 
fram, að stj. hefir hugsað sér, að hjá slíkri 
ráðstöfun vrði ekki komizt, en að hun gæti

Alþf. 1934. C. (48. löggfafarþíng).

komið bráðlega til framkvivinda á þann hált, sem 
ég áður benti á. Hvort stj. getur náð því marki 
með sinum tilL. sem hv. þm. V.-Húnv. gerir sig 
ámegðan ineð, skal ég ekki segja. En það er ekki 
nema eðlilegt fyrirbrigði, að þeir, sem eru i 
minni hlutanum. geri sig óánægða með það, sem 
meiri hlutinn gerir. — eðlileg afleiðing af þvi 
fvrirkomulagi, sem við eigum að húa við í stjórn- 
máiunum. Ég geri ráð fvrir, að hvað sem við 
gerðuin í þessu máli, sem nú sitjum við völd. 
vrði hv. þm. V.-Húnv. ekki ántegður.

En ég vil ekki láta hjá liða að henda á. að stj. 
hefir veitt þessu sérstaka athygli, eins og lika 
kemur fram í samningunum við stjórnarmyndun- 
ina, sem gerðir voru opinberlega.

Flm. (Hannes Jónsson): I>að er náttúrlega 
ekki ncma gott við því að segja, ef stj. leggur 
fram frv. til L um betra skipulag á lánakjörum 
landbúnaðarins. Og ég er ekki bræddur um, að 
mér komi ekki saman við liæstv. ráðh. og Fram- 
sfl. um þá liluti. I>ví að ég er vel tilleiðanlegur 
til að ganga lengra í þeim efnum en ég geng í 
þessu frv.. enda hefir Framsfl. lýst yfir þvi opin- 
berlega, að hann vildi ganga lengra en frv. þetta 
fcr. (Fjmrh.: Hvar er sú yfirlýsing?). I’að má 
benda hiestv. ráðh. á það, ef hann hefir ekki lesið 
„Tímann“ siðasta árið.

En með þessu frv. er aðeins gert ráð fvrir þvi 
að gefa stj. heimiJd til endurgreiðslu sainkv. 
þessu frv. Og jafnvel þó að svo færi, að annað- 
bvort á þessu þingi eða næsta þingi yrði sett 
endanleg löggjöf um lánaþörf landbúnaðarins. 
|>á er engin hætta af því að lofa þessu frv. að 
ganga fram. Hæstv. ráðh. ætti ekki að vera neitt 
óánægður með heimild til slikra ráðstafana. Eg 
er ekki í vafa um, að hann álítur landbúnaðin- 
um fulla þörf á vaxtaívílnunum, annaðhvort með 
endurgreiðslu frá rikissjóði til stofnana. sem 
bændur skulda, eða í öðru lagi, sem er miklu 
æskilegra og eðlilegra. að lánin séu yfirfa'rð i 
önnur hagkvæmari lán. Hér cr því ekki um ann- 
að að rieða en nokkra tryggingu fyrir ríkisstj. 
fyrir að mega gera lánakjör landhúnaðarins 
sæmileg, ef svo færi, að ekki tækist á þessu þingi 
— eða svo snemma, að til framkvivmda kæmi á 
næsta ári — að setja fullkomna löggjöf um lána- 
þörf landbúnaðarins. bað er líka hægurinn hiá 
fyrir hæstv. ráðh. að kippa að sér hendinni um 
fjárveitinguna, ef hann sér engin tök á fvrir 
ríkissjóð. Vitanlega ætlumst við til, að heimildin 
verði notuð. ()g ég á bágt með að trúa þvi, að 
ekki værí hægt með fjárlagafrv. sjáífu, eins og 
það liggur fvrir, að færa svo til á þvi, að þetta 
frv., þótt að lögum vrði, þvrfti ekki að valda 
neitt verri útkomu á ríkishúskapnum en stefnt 
er að.

ATKVGIL
Frv. visað til 2. umr. með 21 shij. atkv. og til 

landbn. með 18 shlj. atkv.

Á 33. fundi i Nd., 19. nóv.. utan dagskrár, ma lti

Hannes Jónsson: Snemma á þingi flutti ég hér 
frv. um niðurfærslu vaxta af veðlánum landbún-
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aðarins. I>ctta frv. hefir nú fengið að hvíla cig 
um niánaðar tíina í hv. landbn. Ég hefi verið að 
grennslast eftir því hjá nin., hvað því liði, en 
fengið heldur inismunandi svör, og einn nm. 
vissi ekki einu sinni til þess nú i inorgun, að 
málið lægi fyrir n. Mér virðist þess vegna, að 
það muni hafa verið unnið heldur slælega að 
þessu máli í n.. og verð ég að vænta þess, að 
hæstv. forseti reki eftir því, að n. skili þvi frá 
sér. Ef hún getur ekki skapað sér neina skoðun 
á því, getur hún a. in. k. skilað því til d. án grein- 
argerðar; aðalatriðið er, að hún sviefi það ekki 
alvcg.

Bjarni Ásgeirsson: Eg get glatt hv. þm. V.- 
Húnv. ineð þeim upplýsingum, að inálinu líður 
ágætlega hjá landbn. Annars cr ástæðan til þcss, 
að það er ekki komið fram, sú, eins og hv. þm. 
er kunnugt um, að fyrir landbn. liggja mjög víð- 
tækar till. um almenna vaxtalækkun á lánuin 
landhúnaðarins, sein fljótlega munu verða afgr. 
frá n. í heild. Okkur virtist ekki ástæða til að 
taka einn lið út úr og afgr. hann sérstaklega, 
heldur inunum við afgr. frv. hv. þm. V.-Húnv. 
í sambandi við hin önnur samkynja mál, sem n. 
hefir til meðferðar, og vivnti ég, að þau komi 
fram næstu daga. Vona ég, að hv. þm. V.-Húnv. 
verði þolinmóður þangað til.

Hannes Jónsson: Eg veit auðvitað, að frv. muni 
liða vel hjá n., eins og hverjum þeim hlut, sem 
er læstur niður í skúffu. En það er ekki slik með- 
ferð, sem ætlazt er tíl, að mál fái hjá nefndum. 
bað er málefnið, sem i frv. felst, sem ég ætlað- 
ist til að væri það mikils virði, að a. m. k. form. 
n. vildi sinna því eitthvað. Ég hygg, að þeir hafi 
beðið lengi vel eftir einhverjum öðrum till. í 
málinu, cn ég sé ekki, að velferðarinálum hamda 
sé neitt misboðið með þvi, þó þetta frv. fái að 
halda áfram göngu sinni í gegnum þingið, því ég 
get búizt við, að það verði nokkuð seiut, scm 
heildarlausn þessara mála kemur frá n. Eg held 
þcss vegna fast við þao að fá mitt frv. afgr. frá 
n. á einhvern hátt. Svo getur hún komið fram 
með sínar till. um þessi málefni að öðru leyti i 
hvaða formi sem henni þóknast.

Bjarni Asgeirsson: I>að er vitanlegt, að n. af- 
greiðir frv. á sinum tíma. En eins og ég sagði, er 
ekki hægt að taka eitt mál út úr inörgum sam- 
kynja, þvi afgreiðsla þessa máls fer nokkuð 
eftir því, hvaða undirtektir önnur atriði þess, 
sem n. ber fram, hljóta. X. getur ekki tekið fasta 
afstöðu til frv. fyrr en hún hefir komizt að 
fastri niðurstöðu um önnur atriði málsins. Mun 
ekki líða á löngu áður en það verður.

Hannes Jónsson: Ég vil einungis leyfa mcr að 
spyrja hæstv. forseta, hvort þetta séu gildar á- 
stæður fyrir þvi, að n. haldi niálinu hjá sér. I>að 
er hægt að halda áfram að bera því við þingtim- 
ann út, að n. sé að hugsa um eitthvað annað og 
meira heldur en í frv. felst. Vona ég, að hæstv. 
forseti reki eftir afgreiðslu málsins, ef hann 
telur n. ekki hafa rétt til að sitja á því allan 
þingtíniann.

Fjárlögin eiga nú að koina til umr. eftir fáa

daga; virðast litlar líkur til, að þctta mál eigi 
að fá að koma fyrir áður, og sjá þá allir, hvernig 
fara mun um það, jafnvel þó það komi i ein- 
hverjum betri búningi, að áliti hv. fonn. n., held- 
ur en frv. er nú i.

Héðinn Valdimarsson: Eg hygg, að hv. þni. V.- 
Húnv. sé svo vanur að sofa á málum frá Alþfl., 
að honum ætti ekki að bregða i brún, þó sofið 
væri á málum frá honum.

Forseti (JörB): Mér virðist á svörum hv. form. 
landbn., að hann vilji gjarnan greiða fyrir af- 
greiðslu þessa máls. Eg vil skilja hann svo, að 
n. sé að vinna að inálinu, ásamt fleiri samskon- 
ar ináluin. og ineiningin sé að afgreiða það svo 
fljótt, sem ha‘gt er. Ég fvrir mitt levti óska eftir, 
að hv. n. sinni málinu og afgreiði það. og ég get 
heitið hv. flm. þvi, að ég mun gefa þvi gætur, 
hvort afgreiðsla málsins dregst mjög úr þessu. 
(HannJ: Hún er nú þegar búin að dragast lengi).

Hannes Jónsson: hað er gott fyrir hv. d. að 
heyra það frá einum af landhmn. sjálfum, að það 
er ásetningur að sofa á þessu máli. Og ef hv. 
form. landbn. er í sömu sæng og sá, seni vfir- 
lvsinguna gaf, og sefur þar á málinu með honum. 
þá kann ég honum litlar þakkir fvrir.

Forseti (JörB): Eg óska, að þessar umr. fari 
nú að styttast.

Bjarni Ásgeirsson: Eg vcit ekki, livort hv. þm. 
V.-Húnv. hefir nokkurntima orðið var við það, að 
það getur verið svo, þó tveir séu í sama rúmi. 
að þá vaki annar en hinn sofi. Pað hefir nieira 
að segja komið fvrir hér í hv. d., að sumir hafa 
vakað en suinir sofið. Annars get ég sagt það, að 
hv. 2. þm. Heykv. er inálið vel Ijóst, og má þvi 
segja um hann í þessu efni, að hann hetur sem 
hann sofi, en samt mun hann vaka.

Forseti (JörB): Mér virðist af þessn, að hv. 
landhn. vaki, og a. in. k. mun hún nú vaka hér 
eftir.

A áO. fundi i Xd., 4. des., var frv. tekið til 2. 
umr. (A. 50, n. 024).

Frsm. (Bjarni Ásgeirsson): Xefnd þeirri, sem 
um þetta mál hefir fjallað, hefir verið fundið 
það til foráttu, að hún hafi legið nokkuð lengi á 
afgreiðslu þess. Astæðan fvrir því, að þetta mál 
hefir ekki fengið fyrr afgreiðslu frá n., var sú, 
að um svipað leyti og þetta frv. barst til n. barst 
henni einnig annað frv., sem fjallaði um sömu 
mál og frv. það, sem n. hefir haft til meðferðar 
og athugunar siðan og gert nokkrar breyt. á frá 
því sem áður var, og revnt að komast að sam- 
komulagi um þetta mál og um leið reynt að fá 
vissu fyrir því, að þessu niáli væri tryggður 
framgangur hér á þingi. A meðan ekki er hægt 
að fá örugga vissu fvrir því, að afstaða manna. 
sérstaklega hv. nin., til þessa máls tryggi þvi 
framgang, fannst okkur ekki hægt að afgreiða 
hitt málið, því að mál hv. þm. V.-Húnv. er, eins



5153 Lagafrumvörp afgrcidd ineð rökstuddri dagskrá.
Ráðstafanir vegna fjárkreppunnar (frv. tiannj og MT).

og hv. þdm. cr kunnugt um, að nokkru lcyti 
innifalið i máli því, sem n. bcr fram.

Eins og tckið cr fram í nál„ hefir n. aðallcga 
haft það að athuga við þctta, að til þess að samþ. 
það, þurfi fyrst og fremst að sjá ríkissjóði fyrir 
allmiklum tekjum, til þcss að standa straum af 
þcim gjölduin, scm frv. hcfir í för með scr.

Eftir þcim upplýsingum, scm fyrir liggja þcssu 
viðvikjandi, má gera ráð fyrir, að þctta hafi i 
för mcð sér um 300 þús. kr. árlcg útgjöhl fyrir 
rikissjóð, ef hcimildiu cr notuð út í yztu æsar.

Eins og hv. þm. veit, er erfitt að koina fjárl. 
þannig fvrir, að hiegt verði að sýna fram á, að 
þau standi undir þeim útgjöldum, sem frv. gerir 
ráð fvrir. En á meðan ekki cr séð fyrir sérstök- 
um tekjum móti þessum stóra lið, óttaðist n„ að 
jafnvel þótt þcssi hcimild yrði samþ.. þá kæmi 
að því, þegar ætti að framkvæma þetta, að hæstv. 
ríkisstj. gæti ckki komið þcssu i framkvæmd, 
svo að lögin yrðu aðeins á pappírnum. Hinsvegar 
viðurkcnnir öll n., að mikil þörf sé á þvi að létta 
fasteignavcðsvextina. I’egar lögin um Kreppu- 
lánasjóð voru afgr., urðu þessir vcxtir útundan. 
Kreppulánasjóðslögin náðu aðeins til lausa- 
skulda, sem nú eru komnar i fast horf með 4%. 
En fasteignaveðslánin hvíla cnn á hændum og 
sum þcirra með fyllstu víxilvöxtum. Þvi meiri 
ástæða er til að lagfæra þetta, sem afurðir hafa 
lækkað mjög i verði siðan mörg þessara lána 
voru tekin, cn vcxtirnir hvíla enn á lántakendum 
með fullum þunga. En n. lagði álierzlu á það, 
að afgreiða inálið þannig, að tillögur hcnnar 
kæmu að raunverulegum notum, en vrðu ekki 
aðeins pappirsgagn.

f frv. þvi, sem landbn. bcr fram, cr lagt til, að 
vextir af lánum Itæktunarsjóðs lækki niður i 5%. 
Þcssa lækkun á sjóðurinn að greiða sjálfur að 
nokkru leyti eða öllu, mcð þvi að n. lcggur til, 
að sjóðurinn leggi eftirleiðis í varasjóð 2*2r' 
ársvexti af höfuðstól ásamt tekjuafgangi sjóðs- 
ins, í stað 3%% áður.

Þá er og lagt til að lengja lánstímann og létta 
þannig afborgunarþungann um 1%. Samtals verð- 
ur lækkunin þá 1,7% á ársgreiðslum til sjóðsins.

Þá eru vextir af lánum i Söfnunarsjóði færðir 
niður úr 6% i 5%. Þessi lækkun er i okkar frv. 
færð vfir á Söfnunarsjóð sjálfan, en átti samkv. 
frv. hv. þm. V.-Húnv. að lenda á ríkissjóði.

Þá er gert ráð fvrir, að hægt sé að breyta lán- 
um i sparisjóðuin og sparisjóðsdeildum bank- 
anna, en þau lán cru öll mcð háum vöxtum og 
vcitt til skannns tíma. Er lagt til að „konvcrtcra'* 
þessum lánum með stofnun nýrra vcðdeildar- 
flokka við Búnaðarbankann.

Tillögur okkar cru allar raunhæfari cn frv. 
þcirra hv. þm. V.-Húnv. og hv. 2. landsk., þvi að 
i till. okkar cr jafnframt bcnt á tekjur til að 
koma þcim i framkvæmd. Þótt við hcfðum að 
sumu leyti haft tilhneigingu til að aðhvllast til- 
lögur þeirra, sjáum við þcss cngan kost, að hægt 
verði á þessu þingi að afla tekna til að standast 
þann kostnað, sem af þcim lciðir.

Xcfndin leggur því til, að frv. verði afgr. mcð 
svo hljóðandi rökst. dagskrá: sjá þskj. 624 .

Hannes Jónsson: Ég skal taka það frain, að 
það var óþarfi fvrir hv. frsin. að vera að fjöl-

yrða uin það, að i frv. minu fælist cngill fram- 
tíðarlausn. Ég tók það cinmitt fram við 1. umr.. 
að ckki væri unnt að koma mcð framtiðarlausn 
á þcssum málum cins og stcndur. Þctta væri að- 
cins bráðabirgðalausn, vcgna aðkallandi nauð- 
synjar.

En það cr auðsa-tt á till. landbn., að þær cru 
hcldur cngin framtiðarlausn. Ég get ckki skilið. 
að hv. n. gcti ætlað, að hændur þoli að standa 
undir 5% vöxtum framvegis. Eitt af lirræðum 
landbn. cr það, að ríkissjóður taki 5 millj. króna 
lán til að grciða fyrir konvcrtcringu. og cr sagt, 
að likur séu til þess, að ríkissjóður sleppi skað- 
laus. Nú má tclja það alvcg vist, að ckkert lán 
fáist undir 5%, þcgar afföll cru rciknuð mcð. 
og vitanlcga cr ckki hægt, sér að skaðlausu, að 
lána féð út mcð alveg sömu vöxtum. f þcssu 
máli þarf að fara allt aðrar lciðir til framtíðar- 
úrlausnar, en ég cfast um, að þær lciðir séu opn- 
ar nú. Þcss vcgna þarf þetta mál bráðabirgðaúr- 
lausn, og hún felst einmitt i frv. okkar.

Hv. frsm. gerði mikið úr því, hvílikur baggi 
vaxtatillagið yrði fyrir ríkissjóð. Samkv. útreikn- 
ingi Búnaðarbankans ncmur það þó ckki mciru 
cn 228 þús. kr„ þótt allar okkar kröfur séu 
teknar til greina.

Landbn. virtist leggja of mikla áhcrzlu á það, 
að till. okkar fælu enga tryggingu i sér, vcgna 
þcss, að óvist væri, að stj. hcfði fé til þcss að 
fullnægja þeim. En því er þá 3. kaflinn i frv. n. 
tckinn úr frv. okkar og settur inn i hitt frv„ að 
visu i afskræmdri mynd? Er það gcrt mcð það 
fyrir augum, að stj. noti ckki hcimildiua, sem 
í honuin fclst'?

Það iná undrun sæta, cf ekki cr hægt að full- 
nægja okkar kröfum sökum félcysis, þótt þær 
séu á annað hundrað þús. kr. hærri en till. n. 
Það gcgnir inikilli furðu, cf ckki cr hægt að 
grciða þctta eins og margt annað, þegar þcss cr 
gætt, að á þcssu ári hafa verið grciddar miklu 
hærri upphæðir úr rikissjóði alveg að ástæðu- 
lausu.

Hv. frsm. fór að afsaka það, að n. skyldi hafa 
lcgið á þcssu frv. okkar i tvo mánuði. en bar það 
fyrir sig, að fyrir n. hcfði lcgið annað frv„ samið 
af ncfndarinönnum sjálfum. Hefði nú mátt ætla, 
að þcir hefðu verið svo kunnugir sinu cigin frv„ 
að þcir hefðu ckki þurft að vcra í tvo mánuði að 
cndurskoða sjálfa sig. En cndurskoðun væri þó 
ckki óþörf á frv. cnnþá, þvi að ómögulcgt cr að 
samþ. það óbrcvtt í þcirri inynd, sem það kcinur 
frá ncfndinni.

I kaflanum „Akvæði til bráðahirgða", scm cr 
inni i miðju frv„ cr lagt til að fclla þessi lög inn 
i meginmál laga um Bæktunarsjóð, cf frv. verði 
sainþ., þrátt fyrir það, ]>ótt langflcst ákvæðin 
komi Bæktunarsjóði alls ekkert við!

En ástæðan til þess, hvc lcngi n. hcfir legið á 
frv. okkar, cr alls ckki sú, scm hv. frsm. lét í 
vcðri vaka. Ég lcyfi mér lika að cfast mikið um, 
að frv. ncfndarinnar hafi orðið til fyrr cn nokkru 
cftir að okkar frv. kom fram. En ástæðan til 
þess, að n. lagðist á frv., var sú, að bandamcnn 
Framsóknar, sósialistar, vildu ckkcrt i þessu máli 
gera. Þess vcgna liéfir Framsókn i hvoruga löpp- 
ina þorað að stíga.

Ég vil benda á það enn, að n. hefir tekið hcim-
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ildarákvæði upp úr frv. okkar. sem hún j)ó segir, 
að sé einskis virði. Hefir stj. fremur til peninga, 
ef ákvæðin verða að löguin fvrir tilstilli liv. 
frsm., en ekki okkar? Eða er hann að bera á stj., 
að hún fari eftir ]>ví, hver ber málin fram? Eg 
setti j>etta sem beimildarákvæði i frv., af }>vi 
að ég var sannfærður um, að fjmrh. myndi nota 
heimildina.

Tilraunir n. til að finna framtiðarlausn á mál- 
inu eru einskis virði. Allar vaxtalækkanir eru 
teknar frá lánsstofnununuin sjálfuin og |>ier j>ar 
með rýrðar. betta er með öllu óforsvaranlegt. 
Pessar ráðstafanir eiga ekki að verða til þess 
að veikja lánsstofnanir landbúnaðarins, heldur 
koma lánunum fyrir á hagkvæinari hátt en áður.

Eg legg áherzlu á, að hin ..rökstudda" dagskrá 
verði ekki samþ., j>vi að j>etta mál þnrf að leysa 
á allt öðrum grundvelli en j>eim, sem nefndin 
leggur til.

Jón Pálmason: Eg hefi skrifað undir nál. land- 
bn. nieð fyrirvara, og vil ég ]>vi gera grein fyrir 
afstöðu minni til inálsins.

Eg er ekki allskostar ánægður með frv. land- 
bn., þótt ég fylgi því vegna j>ess, að eftir þá rann- 
sókn, sem fram hefir farið, er ekki líklegt, að 
frekari ívilnanir fáist en þær, sem farið er fram 
á i frv. landbn.

En þörfin er mikil, og enn hefir ekki verið séð 
nógu vel fyrir henni. í fyrra var <>11 áherzlan 
lögð á það, að fá skuldaskil fyrir lausaskuldir 
bænda. Mun nú vera l>úið að gefa eftir af j>eim 
skuldum um 4 millj. króna. Mestur hluti |>essara 
eftirgjafa kemur niður á þeím hluta bændastétt- 
arinnar, sem ekki fær lán úr Kreppulánasjóði. 
Sveitamenn eiga inargir bver hjá öðruin og eru i 
ábyrgðuin hverjir fyrir aðra. og auk |>ess koina 
eftirgjafirnar að miklu leyti niður á sjóðum 
kaupfélaganna, en það eru i raun og veru sjóðir 
bænda.

Vtkoman verður ]>vi sú, að þeir, sem hafa hag- 
að fjármáluin sinum gáleysislegast undanfarin 
ár og tekið mikið af lausum lánuin trvggínga- 
laust, sleppa iniklu betur en þeir, sem tekið hafa 
föst lán.

Tökum til dæmis tvo bændur. sem skulda W 
þús. kr. hvor um sig. Annar skuldar 8 þús. kr. i 
fasteignaveðslánum og 2 j>ús. kr. í lausaskuldum, 
en hinn 2 |>ús. kr. i fasteignaveðslánum og 8 ]>ús. 
kr. i lausaskuldum. Annar fær eftirgjöf á mestum 
hluta skulda sinna, en hinn enga. I>eir, sem 
skulda tryggð lán, standa j>vi verst að vígi allra 
inanna, j>egar búið er að afgreiða lánin úr 
Kreppulánasjóði.

Ég held, að rétta aðferðin í þessum efnum sé 
sú, að lækka vextina sem inest, en fara ekki inn 
á eftirgjafabrautina. Ef þessa hefði verið gætt í 
upphafi, j>egar lögin um Kreppulánasjóð voru 
sett, hefðu j>eir, sem skulda fasteignaveðslánin, 
ekki orðið svo afskiptir sem raun hefir á orðið. 
En fyrir slæman frágang á löguin Kreppulána- 
sjóðs hefir ekki verið séð fyrir þessu. Eðlileg- 
ast hefði verið, að hekkun fasteignaveðsvaxt- 
anna hefði verið greidd úr Kreppulánasjóði. En 
í stað þess voru samin sérstök lög um ýinsar 
ráðstafanir vegna fjárkreppunnar, sein eru hin 
leiðinlegustu lög með hiimm mesta ölinususvip.

betta eru hráðabirgðalög, sem eiga að falla úr 
gildi um næstu áramót. En kostnað við vaxtatil- 
lagið er ekki hægt að greiða úr rikissjóði íil 
Iengdar, og því verður Kreppulánasjóður að vera 
j>ar milliliður.

í landbn. vildu sumir ekki taka eyri úr rikis- 
sjóði í þessu skyni, og það var •þegar augljóst, 
að jnngið var svo klofið í þessu máli, að j>ótt 
sumir okkar hefðu viljað koma frv. hv. jnn. V.- 
Húnv. og hv. 2. landsk. fram, hefði j>að ekki 
tekizt. — I>ó að j>etta frv. verði sain|>., j>á inun 
|>að koma að litlu gagni, ]>vi að frá minu sjónar- 
miði a. m. k. eru ekki neinar likur til, að þetta 
verði framkvæmt á næsta ári, eins og hv. þm. 
gerði ráð fyrir. bess vegna hefi ég í þessu máli 
gengið inn á j>á braut, sem mér er |>ó að sönnu 
ógeðfelld, að taka Iiið minna heldur en að fá 
ekkert — heldur en að halda kröfunum fullum 
fram og eiga það jafnvel vist að fá j>á ek'kert i 
J>vi efni, sem hér um ræðir.

Ég verð að segja j>að, að j>ótt j>etta frv., sem 
landbn. stendur að, gangi ekki langt að þvi er 
snertir niðurfærslu á vöxtuin, þá er að því tals- 
verður léttir frá j>ví. sem ekkert væri gert i j>essu 
efni. Og ég verð að taka undir J>að, sem liv. þin. 
V.-Húnv. sagði, að j>ótt á frv. séu nokkur smíða- 
lýti, sein j>urfi að laga, og n. hefir nú j>egar 
flutt hrtt. j>vi til lagfæringar, að þá er j>að ekk- 
ert aðalatriði, heldur er hitt aðatatriði, að n. er 
með þessu frv. að gera ráðstafanir til j>ess, að 
fasteignaveðslán landbúnaðariiis verði ekki á 
næsta ári með hærri vöxtum en 5rr. Pað er 
svo ástatt í okkar atvinnugrein, að hún l>olir 
illa |>á vexti, en þó er hitt, eins og ég befi þegar 
vikið að, öllu óeðlilegra, að mönnum er mjog 
mismunað með þeim ráðstöfunum, sem gerðar 
hafa verið á |>essu sviði, og einkum á j>ann hátt. 
að þeir, sem gætilegast hafa farið á undanförn- 
um árum, eru útilokaðir frá j>eim hjálparráð- 
stöfunum, sem gerðar hafa verið.

Með þessmn skýringum vænti ég, að j>eim liv. 
dm.. sem mál mitt hevra. sé |>að Ijóst, hvað j>ví 
veldur, að ég hefi skrifað undir nál. með fyrii- 
vara. bað er min skoðun, að j>að verði að vísa 
]>essu máli frá — frv. hv. j>m. V.-Húnv. — íil 
j>ess að geta náð einhverju til lagfævingar á 
j>essu sviði. — ITn j>etta skal ég svo ekki að 
sinni fara fleiri orðum, en j>ykir það ekki óeðli- 
Jegt. að hæði j>essi mál séu að nokkru leyti rædd 
satnan.

Frsm. (Bjarni Ásgeirsson): Hv. j>m. V.-Hiinv. 
var að tala um, að þessi till., sem lægi fyrir j>ing- 
inu frá landbn.. vieri síður en svo til frambúðar. 
vegna jiess, að j>að væri alls ekki hægt að ætla 
islenzkum bændum að bera vexti af fast-
eignaveðslánum. Ég veit j>að vel og ætlast ekki 
til, J>ótt þessar till. okkar nái fram að ganga, 
að juer verði neitt eilifðarfyrirkomulag. En þeg- 
ar ég talaði iwn fraintíðarfyrirkomulag, ætlaðist 
ég lil, að j>að stæði eitthvað lengur en frá ári 
til árs. en ekkí eins og till. hv. j>m. V.-Húnv., 
sem allar voru háðar fjárlagasamþykkt um tekj- 
ur til þess að standa straum af slíkum lánum. 
Vitanlega er j>að ekki til framhúðar að ganga 
þannig frá lánum. (HannJ: Geta þær alls ekki 
koinið að gagni neina í sainbandi við fjárlaga-
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samþ.?). Eg vii segja, að okkar ráðstafanir séu 
frekar til frambúðar. því að m. a. er gert ráð 
fyrir, að hægt sé að breyta sparisjóðsíánunuin, 
sem eru örðugust alira lána, i framtiðarlán, og 
það kannske á næsta ári.

Eg skal játa það, að 5cc vextir eru örðugir. 
og það er rétt hjá hv. þm„ að það væri mjög 
mikil þörf á því að finna möguleika til þess að 
lækka þá, en ég hefi ekki rekið augun i það í 
fljótu hragði, hvaða ráð ætti að fá til þess annað 
en að verja til þess fé úr rikissjóði. Hér á landi 
er fjármagnið svo lítið, að verðbréfasalan á 
frjálsum markaði gengur þannig, að verðhréf 
með 5Sc vöxtum, ríkistryggð, eru seld jafnvel 
niður i 79% manna á milli. Af þessu er hægt að 
sjá, hvað auðvelt það er að afla fjár með góðum 
kjörum á innlendum markaði.

Vin erlc-ndu lánin er það að segja, að þau eru 
neyðarúrræði, og mörgum af þeini, sem þegar er 
húið að taka, er ekki hægt að létta af eins og 
sakir standa. I>au eru samningshundin til margra 
ára, eins og t. d. enska lánið frá 1930, sem ekki 
er hægt að segja upp fvrr en 1949, svo að ekki 
er hlaupið að því að fá þessu hreytt í fljótum 
hasti.

T>á var hv. þm. V.-Húnv. að spyrja um, við 
hvað n. ætti, þegar hún héldi þvi fram, að frv„ 
sem þessi hv. þm. og hv. 2. Iand.sk. hera fram, 
mundi hafa 399 þús. kr. útgjöld fvrir rikissjóð 
i för með sér, ef það næði fram að ganga. Eg 
skal segja hv. þm. það, að ég hefi fvrir mér upp- 
lýsingar, sem ég hefi getað fengið í gegnum 
skjöl, sem til eru í Kreppulánasjóði. I>ar hefir 
verið húin til tafla yfir þau Ián, sem af er greitt 
vaxtatillag, og vil ég benda hv. þm. á, að í þeirri 
töflu er sleppt um 4 inillj. kr. af fasteignaveðs- 
lánum, sem eru hæði i sparisjóðum úti um land 
og í deildum hankanna. A þeirri töflu eru talin 
lán, sem nema um 1599 þús. kr„ en alls nema 
þau 5699 þús. kr„ en að þau eru ekki talin með 
hér, kemur til af þvi, að þau eru :,um hlönduð 
þannig, að þau eru tryggð að nokkru leyti með 
sjá’fskuldaráhyrgð manna. I>ess vegna hafa þau 
ekki verið talin undir þennan flokk í þessari 
töflu, en við höfum talið þau með fasteignaveðs- 
lánum, af því að þau hvíla að nokkru leyti á fast- 
eignaveði. Ef það vieri meiningin að sleppa öll- 
um þessum lánaflokk í hurt, þá yrði það ekki 
fullnæ'gjandi hjálp, sem hv. þm. vill veita hænd- 
um, því að þetta eru örðugustu lánin. Eg hygg, 
að þegar hv. þm. er húinn að hæta við þessum 
4 millj., þá fái hann tölu, sem ekki er langt frá 
399 þús. kr.

I>á var hv. þm. að tala um, að það væri ósam- 
ræmi hjá mér og n. að halda fram, að það sé 
ótryggt, að hans frv. verði að nokkrum notum, 
sem ekki er hyggt á öðru en heimiid, en halda 
fram, að full not geti orðið af okkar frv., sem 
að nokkru leyti er hyggt á heimild.

Ég vil henda hv. þm, á, að það er nokkuð ann- 
að, hvort húizt er við, að heimildin hafi í för 
með sér 69—79 þús. kr. útgjöld eða 399 þús. kr. 
útgjöld. I>að er hægara að fá fé fyrir minni upp- 
hæðinni heldur en þeirri stærri. Svo vil ég jafn- 
framt henda á, að jafnvel þótt svo færi, að rik- 
issjóður sæi sér ekki fært að horga minni upp- 
hæðina, þá er að þeim öðrum ráðstöfunum, sem

eru i frv„ svo mikil hjálp, að það út af fyrir 
sig er miklu hetra en ekki neitt, og i þvi sam- 
handi vij ég benda hv. þin. á, að vaxtat illaginu 
samkv. okkar fr\. á aðallega að verja til þess að 
lækka vexti á sparisjóðslánum. I>að getur vel 
farið svo. að það takist á næsta ári að hrevta 
þessuin sparisjóðslánum í ódýrari lán í veðdeild 
Búnaðarhankans, og þá þvrfti ekki á þessum 
vaxtagreiðslum að halria, sem gert er ráð fvrir 
i okkar frv,

I’á var hv. þm. að gera að gamni sínu, að þetta 
frv. væri úthúið af mér og hv. 2. þm. N.-M., og 
við hefðuin verið nevddir til að liggja lengi yfir 
þ\ í til þess að gera það þinghæft — að færa 
það í þann húning, að hægt væri að bera það 
fram. Ég get sagt hv. þin., að það var ekki það. 
sem aðallega tafði, heldur hitt, að fá samkomu- 
lag um flutning málsins og framgang þess hér á 
þinginu. Ég er nú þannig gerður, að ég vil ekki 
hera fram mál eingöngu til þess að punta upp á 
mig eða miiin flokk, heldur að það sé tryggt í 
upphafi, að það nái fram að ganga. I>að hefir 
alltaf verið mín venja siðan ég kom á þing. Eg 
hefi ávallt reynt að fá þá »., sem ég hefi átt 
sæti i, til þess sameiginlega að flytja þau mál, 
sem ég hefi viljað, að næðu frain að ganga, til 
þess að -tryggara yrði um framgang þeirra, en 
ekki flutt þau sjálfur, til þess svo á eftir að 
benda á, að þetta mál hefði ég sjálfur flutt. Eitt 
af þeim máluin, sem ég hefi flutt og fengið n. til 
að flytja ineð mér, var fyrsta tilraunin til þess 
að skipuleggja mjólkursöluna, og fékk ég n. með 
mér til þess að tryggja betur framgang þess, og 
slíkt mun ég gera áfram með hvert það mál. 
sem mér er annt um, að nái fram að ganga, þó 
að á það verði hent, að það hafi verið n„ en 
ekki ég, sein flutti málið. Af þeim ástæðum var 
það, að við köstuðum ekki okkar frv. fram, þó 
að við værum ánægðir með það, heldur vilduin 
við klæða það i þann búning, að sem mestur 
hluti — helzt öll n. — fengist til að flvtja það 
með okkur.

En út af þeim smávillum, sem komust inn i 
frv„ skal ég ekki segja inikið, en mér finnst hv. 
þin. V.-Húnv. lúta að litlu, ef hann ivtlar að hlása 
sig stóran út af þ\ i máli. En upphaflega var 
hugsað að flytja þetta mál sein mörg fr\.. sem 
hvert tilhevrði sinuin ákveðna lagahálki. en svo 
var horfið að þvi ráði að flytja þau sem eitt frv„ 
og þá skal ég játa, að ekki var mvgilega athug- 
að formsfvrirkomulagið, svo að nokkrar misfell- 
ur slæddust inn í frv„ en þær verða leiðréttar 
með þeim hrtt. frá n„ seni Jiggja nú fyrir hv. d.

I>á var hv. þm. V.-Húnv. að tala um, að allar 
þær ívilnanir, sem gera ivtti samkvæmt okkar 
frv„ væru þannig, að þær kæmu niður á láns- 
stofnununum. Eg skal játa, að lækkun vaxta á 
iæktunarsjóðslánum keniur þannig fram. að sjóð- 
urinn vex nokkuð minna en hann ella hefði gert. 
þó að það sé vkki til þess að eyðileggja sjóðinn. 
eitis og inér skildist á hv. þm. En úr þessu hætt- 
um við aftur gagnvart Búnaðarhankanum. með 
þvi að við ætlumst til þess, að Viðlagasjóður, 
sein samkv. Búnaðarbankalögunum eingöngu 
hefir verið að láni, verði fenginn Búnaðarhank- 
anuin. og það keinur til með að vega upp á nióti 
því, sem við kunnum að skerða vaxtarinöguleika

Iand.sk
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bankans með því að lækka vcxtina. En cg vcrð að 
segja, að þótt þessi vaxtalækkun vrði þess vald- 
andi, að Búnaðarbankinn gæti ckki vcitt cins ör 
lán í framtíðinni cins og clla mundi vcra, þá 
inct cg mcira að létta undir nicð þcim niönnuin, 
scm cru að bogna undan sínuin bvrðuni, licldur 
cn að þcnja lánsmögulcika bankans citthvað út 
í framtíðina. Ég held, að nauðsynlcgra sc að vcita 
þeini likn, scm lifa, hcldur cn að gcra scrstakar 
ráðstafanir vcgna þeirra, scm óbornir cru.

I»á var það citt atriði, scm hv. þm. var að 
spyrja um, hvað þýddi, þar scm á einuni stað i 
frv. cr talað um, að ríkisstj. sc licimilt að taka 
lán handa Búnaðarhankanum mcð því móti, að 
ríkissjóður vcrði skaðlaus af. bctta ákvæði cr ná- 
kvæmlcga tckið upp úr cldri Búnaðarbankalögun- 
um, og cf hann licfir kvnnt scr þau lög, þá gcri 
cg ráð fyrir, að liann gcri sér grcin fyrir, hvað 
þctta hcfir átt að þýða. Ég býst við, að það hafi 
átt að þýða, að vaxtabréf Búnaðarbankans gæfu 
það mikla vcxti, að hægt væri að standa straum 
af crlenda láninu 1931), scm átti að vcrja til 
kaupa á vaxtabréfuin bankans. En þar scm alltaf 
cr óvissa um það, hvort ckki gcti brcytzt gcngis- 
afstaða niilli íslands og Englands, þá var ckki 
hægt að trvggja það fyrirfram, að bréfin gæfu 
þá vcxti, scm undir öllum kringuinstæðum stæðu 
undir láninu, cf íslcnzka krónan skyldi hrapa 
niiðað við cnska pcninga. Ég gcri ráð fvrir, að 
þctta ákvæði hcri að skilja á þcnnan veg. En úr 
því að hv. þm. cr farinn út úr d„ hcfi ég ckki 
nieira við hann að scgja að sinni.

Hannes Jónsson: Eig ætla þá fyrst að víkja 
að þvi, scm hv. þm. Mýr. sagði, að cftir frv. okk- 
ar hv. 2. landsk. inundu útgjöld ríkissjóðs auk- 
ast um 309 þús. kr. bessi skýrsla, scm hv. þm. 
vitnaði í, cr búin út af Krcppulánasjóði, og býst 
cg við, að hún sé rétt.

bau blönduðu lán, seni hv. þin. minntist á, cru 
mörg þannig löguð, að þau liafa gcngið i gcgnum 
Krcppulánasjóðinn sjálfan. bað cru ábyrgðarlán 
mcð haktryggingu, scm cru alveg jafntrygg fast- 
cignavcðslánum, cn gcta þó ckki talizt fast- 
cignavcðslán. En jafnvcl þótt svo hcfði farið, 
að þcssi uppha'ð hcfði orðið citthvað meiri, scm 
rcyndist þó 1933 ckki ncma 127 þús. kr„ hcfði 
bún mcð þcirri hækkun, scm við gcrum, aldrci 
átt að vcrða ncma í kringum 16(1 þús. kr. En 
jafnvcl þótt hækkunin yrði ineiri cn hv. þm. tal- 
aði um, þá cr nauðsvnin i sjálfu sér cngu minni, 
licldur þcim mun inciri að létta undir i þessu 
efni.

I’að, scm ég hcfi ckki minnzt á cnnþá í þcss- 
um unir., cr það atriði, scm n. bcfir gcngið al- 
gcrlcga framhjá, að Ictta undir með þcim niönn- 
um, scm hafa tckið byggingar- og landnáms- 
sjóðslán. bcssi ián voru upphaflega vcitt mcð 
vægari vaxtakjörum cn önnur fastcignavcðslán. 
Xú cr svo koinið, að vciijulegar lausaskuldir 
manna cru komnar niður i þau vaxtakjör, scm 
voru áður í Bvggingar- og landnáinssjóði. En þó 
að þessi lán vieru mcð sæniilegri kjörum cn 
inenn höfðu áður orðið við að búa, þá cru þau 
nú orðin svo þung, og sérstaklcga kannskc fyrir 
það, sem ckki cr hægt að scgja, að sé þcirra 
sök, að byggingarnar urðu fyrst framan af mjög

dýrar. Ég veit um mcnn, scm af þessuni ástæ'ðum 
vcrða að horga um 790 kr. á ári. Hvernig gcta nú 
bændur risið undir þcssu, scm ckki hafa nema 
citthvað á annuð hundrað fjár? Tekjurnar af 
búi þeirra færu allar til þcss að borga vexti og 
afborganir. bað cr orðið svo brcytt frá því, scm 
áður var um mögulcika fyrir bændur að standa 
uiidir þessuni lánum, að þá hlýtur að daga uppi 
fyrr cða síðar. Ég hygg, að cinmitt þcssi flokk- 
ur lána sé cngu síður þcss vcrður, að þar sé citt- 
hvað bætt um fyrir bændum, licldur cn aðrir 
lánaflokkar, og sérstaklcga incð tilliti til þess, 
að það var til þcss ætlazt, að þcssi lán væru 
mcð vægari kjörum cn önnur Ián.

Eg bcnti á það í framsögu við 1. umr. þcssa 
ináls, hvilíkt óréttlæti va>ri orðið á afgreiðslu 
skuldamála bænda yfirleitt, og hv. þm. A.-Húnv. 
hcfir cinnig bent á þctta nú. bær ráðstafanir, 
seni gcrðar voru mcð krcppulánalöggjöfinni, 
voru gcrðar til þcss að létta undir mcð bænduin, 
cn ckki til þcss að koma á ósamræmi á hjálp- 
inni til bænda. Sú bráðabirgðaráðstöfun, scm þá 
var gcrð gagnvart fastcignavcðslánum hænda, 
var bcnding í þá átt, hvað ætti að gcra i þess- 
um máluin, cn hún var aðcins til bráðabirgða, og 
gcrt var ráð fyrir, að endanleg lausn fcngist á 
þcssum inálum siðar. En að liugsa sér, að það 
cigi að vera cndanlcg lausn þessara mála, scm 
hv. landbn. lcggur til, cr ckki hægt, og ég sé ckki, 
að það opni ncina lcið til þcss, að liægt sé að 
brcyta þessum fastcignavcðslánum svo við mcgi 
una. Við vcrðuin að bjarga þessuni niálum áfrain 
mcð bráðabirgðaráðstöfunum, og það cr cngu 
siður þörf á því mcð byggingar- og landnáms- 
sjóðslánin en önnur lán. Hv. frsm. vcit líka, 
livað miklu af lánuin væri hægt að brcyta incð 
nýrri lántöku. bað cr ckki hægt að hugsa scr 
að fé fáist, scm hægt sé að lána fyrir minna cn 
5*2%. Eg sé ckki, að sú hugsun liafi við nokkur 
rök að styðjast. bað cina, scm fyrir hv. frsm. 
virðist hafa vakað, cftir því seni hann scgir nú, 
hcfir vcrið að rcyna að fá samkomulag um þctta 
mál. Bcyndar lýsti liann yfir þvi, að það þvrfti 
að gcra það, scm við hv. 2. landsk. förum fram á, 
cn það hcfði hara ckki fengizt samkomulag um 
það. Eg á nú bágt mcð að trúa, að svo sé kom- 
ið hér á hv. Alþingi, að ckki sé hægt að fá lausn 
á jafnsjálfsögðu máli cins og þcssu, og cf það 
cr ckki hægt, þá á að koma fram, hvcrjir það 
cru, scm ckki vilja lcysa þctta mál, svo sjálfsagt 
scm það cr.

En vegna þess að hæstv. forscti vill ljúka þcssu 
máli fyrir kl. 4, og cg vil gjarnan flýta fvrir 
afgrciðslu þess, og ég býst við, að ckki þurfi að 
rökræða mikið uin það, af því fyrirfram cru á- 
kvcðin afdrif þess, þá vil ég ckki standa i vcgi 
fyrir þvi, þó að ég hafi tilhncigingu til að rekja 
lictta nokkru uánar, svo að mcnn fengju að sjá 
rökfærslu á báða bóga um þcssi mál hér á Al- 
]>ingi. Ég mun Jivi taka þann kostinn að rcyna 
að fá citthvað fram um þetta efni, l>ó að það sé 
ekki ncma hclmingur á við það, scm þyrfti að 
vcra.

l’mr. (atkvgr.) frcstað.

A 51. fundi i Xd„ 5. dcs„ var fram haldið 2. 
unir. um frv.
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ATKVGIL
Ilökst. dagskráin á þskj. 624, frá landbn., sainþ. 

mefi 16:6 atkv.

4. Skuldaskilasjóður útgerðarmanna.
Á 25. fundi í Xd„ 1. nóv., var útbýtt:
Frv. til 1. um Skuldaskilasjóð útgerðarmanna 

iþmfrv., A. 280).

Á 27. og 28. fundi í Xd„ 3. <>g 5. nóv„ var frv. 
tekið til 1. umr.

Forseti tók málið af dagskrá.
.4 29. fundi í Xd„ 6. nóv„ var frv. enn tekið til

1. umr.
Frv. of seint fram koniið. — Deildin levfði með 

21 shlj. alkv., að það yrði tekið til ineðferðar.

Flm. (Sigurður Kristjánsson): I'etta inál hefir 
fengið sérstakan undirhúning i milliþn., <>g tel 
ég mér skylt að skýra nokkuð frá þeím undir- 
húningi.

Aðdragandi málsins er sá, eins og kunnugt er, 
að þessi hv. d. saniþ. á reglulegu þingi 1933 þál- 
till. um að skora á rikisstj. að láta rannsaka <>g 
safna skýrslum um f járhagsástæður og afkomu- 
horfur sjávarútvegsmanna um allt laiid, og gera 
till. til úrlausnar vandamálum sjávarútvegsins 
vegna yfirstandandi krepputíma. Till. var i 6 lið- 
um, en ]>etta var aðalatriði hennar.

Flm. till. gerðu þá grein fyrir lienni, að sjávar- 
útvegurinn væri svo hart leikinn eftir hin erfiðu 
verðfallsár, sem yfir hann höfðu gengið, að það 
hegi við borð, að þessi mikli atviunuvegur stöðv- 
aðist að meira eða minna levti. I>á voru til með- 
ferðar í þinginu ráðstafanir til viðréttingar lanil- 
húnaðinum, en þni. töldu ekki fært að taka sjáv- 
arútveginn þar með, af því þá rannsókn skorti, 
sein þáltill. gerði ráð fyrir.

Híkisstj. skipaði síðan inilliþn. til þess að leysa 
þetta verk að hendi. Ég mun ekki skýra frá starfi 
þeirrar n. iiema að þvi er snertir þann lið þál- 
till„ sem hér er um að ræða. X. var skipuð liaust- 
ið 1933 og hefir starfað siðan. í hana voru skip- 
aðir þeir Jón A. Jónsson alþin.. Jóhann I>. Jós- 
efsson ulþm. og Kristján Jónsson erindreki 
Fiskifélags íslands. En inannaskipti urðu i n. á 
siðastl. vori; Jón A. Jónsson sagði af sér starf- 
inu, en ég var skipaður i hans stað.

Ég skal svo leyfa mér að skýra nokkuð frá, 
hvernig n. hagaði störfum sinum, og svo hver 
liefir orðið árangur af rannsóknum hennar. 
X. hóf að sjálfsögðu störf sin með þvi að safna 
þeim skýrslum, sein fvrir hana var Iagt að afla. 
Ég skal þegar taka fram, að liún hafði i upp- 
hafi sett sér það mark, að fá áreiðanlegar skýrsl- 
ur um fjárhag allra útgerðarmanna á landinu, 
sem hafa sjávarútveg að aðalatvinnu sinni, og 
jafnframt fá glöggt yfirlit yfir, hvernig útgerð- 
in hafði borið sig síðustu árin. Ástand útgerð- 
armanna fjárhagslega var miðað við áraniótin 
1932—1933, eða næstu áramót áður en nefndin 
tók til starfa. Xefndinni virtist hún ekki geta 
fengið glöggt vfirlit um rekstrarafkomu útgerð-

arinnar nema með þvi að fá upplýsingar um 
fleiri ár, og varð niðurstaðan sú, að safna skýrsl- 
um um fjögur næstu ár á undan, sem voru árin 
1929—1932, að báðum nieðtöhluin. Ég skal geta 
þess í þessu sambandi, að samskonar rannsókn, 
sem farið hafði fram á hag landhúnaðarins, var 
að því leyti frábrugðin, að þar var ekki rann- 
sökuð rekstrarafkoma landbúnaðarins, enda hafa 
fæstir bændur þannig reikningsfærslu. að það 
sé hægt. En langmesta fyrirhöfnin fyrir sjútvn. 
var við að safna skýrslum um rekstrarafkomu 
útgerðarinnar. I>að var vitanlega mjög mikluin 
erfiðleikum bundið, sérstaklega að þvi er smærri 
útgerðarfvrirtæki snerti. X. byrjaði á ]>vi að 
snúa sér til allra hreppstjóra og lögreglustjóra 
á landinu og fá hjá þeim skýrslur yfir öll skip, 
sem gerð voru út á fiskveiðar, allt frá opnuin 
vélbátum og upp í togara, og alla útgerðarmenn 
á landinu. Að fengnum þeim skýrslum seinli n. 
öllum hreppstjórum og öllum þeim embættis- 
inönnum, sem skrá á skip, eyðublöð til útfylling- 
ar, og fól þeim að koma þeim til réttra hlutað- 
eigenda og safna þeim siðan sainan aftur. I>essi 
skýrsluform voru send milli 8(1—9(1 hreppstjór- 
um og sýslumönnum til útbýtingar. I>að kom 
auðvitað hrátt í ljós, að nieun voru ekki ein- 
færir um að útfylla þessar skýrslur, og þvi varð 
n. að gera ýmsar ráðstafanir til þess að fá þicr 
rétt útfylltar. Ég skal taka það fram, að skýrsl- 
unuin um rekstrarafkomu útgerðarinnar áttu að 
fylgja svör við ýmsum spurningum, sem n. taldi 
sér þörf á að fá levst úr, svo sein uin það. hvað 
skipunum hefði verið lialdið lengi úti, á livers- 
konar veiðar, livað hlutir höfðu verið háir, hvaða 
kaup þeir hefðu borið úr býtum, sem ráðnir voru 
upp á fast kaup, o. s. frv.

Eins og ég sagði, koinst n. fljótt að rauil um, 
að ekki höfðu nema suinir af úgerðarmönnum 
tök á að útfylla þessar skýrslur; sumpart vegna 
þess, að þeir voru sliku óvanir, og sumpart vegna 
þess, hvað bókfærsla smærri útgerðarfyrirtækja 
er ófullkomin. Hreppstjórar hjálpuðu mörgum í 
þessu efni, en í stærri útgerðarplássum varð n. 
að fá sérstaka menn til þess að fara um og leið- 
beina mönnum um skýrslugerðina. X'. taldi óvið- 
unaiKli annað en að fá tæmandi skýrslur um 
efnahagsástæður útvegsmanna, og lagði því mjög 
inikið erfiði i þrssa skýrslusöfnun. I'að kom 
brátt i ljós, að skilagrein varð betri að því er 
snerti efnahagsreikninga hcldur en rekstrar- 
reikninga, og efnahagsreikningarnir voru her- 
sýnilega iniklu áreiðanlegri en rekstrarreikning- 
arnir.

X. tók nú það ráð, til þess rannsóknir hennar 
yrðu sem ábyggilegastar, að senda öllum þeim, 
seni likindi voru til að útgerðarmenn hefðu átt 
skipti við, skýrsluform til útfyllingar yfir skuld- 
ir útgerðarmanna. Vitunlega skrifaði n. og sendi 
út bréf svo þúsundum skipti alls, en þessi bréf, 
sem send voru til að leita upplýsinga um skuld- 
ir, voru samtals 1341). l'r svörunum, sem n. fékk 
við þessuin bréfum, samdi hún spjaldskrá yfir 
skuldir útgerðarmanna.

Fpp úr öllum þessuin krafstri hafði n. efna- 
hagsskýrslur frá 877 útgerðarmönnum, en rekstr- 
arreikninga fékk hún samtals 1922, og þeir ná 
eins og áður er sagt til 4 ára. I'etta sýnir, að n.
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hefir fengið tiltölulega fleiri efnahagsreikninga, 
og er það eðlilegt, m. a. vegna þess, að i smærri 
útgerð er algengt, aö fleiri en einn eigandi séu 
að einu skipi, þó það sé ekki félag, seni kein- 
ur frain sem eimi aðili. Skilar þá hver af eigend- 
unuin sérstakri efnahagsskýrslu, að sjálfsögðu 
yfir allar eignir síniir og skuldir. En eins og ég 
tók áður fram, eru þeir einir teknir ineð. sem 
hafa útgerð að aðulatvinnu. Hekstrnrreikning- 
arnir var ekki ætlazt til að vrðu alveg tæinundi. 
I>að er svo uin inarga. sein smáútgerð stunda. :ið 
þeir reka jafnfraint mikinn annan atvinnurekst- 
ur, og mundu rekstrarreikniiigar þeirra fremur 
raska en fvlla út þá heildarinynd af rekstrar- 
afkoinu útvegsins, sem n. vildi fá. Öðru máli 
gegnir um efnahagsreikninguua; þá var um að 
gera að fá sem mest tæinandi.

I’egar n. Imfði fengið skýrslurnar inn og gert 
sin siðustu áhlaup, vil ég segja, til þess að fá 
sem allra inestar upplýsingar, sem hún g;eti 
bvggt á áreiðunlegt yfirlit og rökstuddar till., 
var hyrjað að vinna úr þessu mikla efni. Vil ég 
ineð fáum orðuin skýra frá því, hvernig vinnu- 
hrögð n. voru, ineð því að ég geri ráð fyrir, að 
hv. þdm. vilji koinast að raun um, hvort vinn- 
unni hafi verið hagað þannig. að niðurstöður n. 
megi teljast nokkurnveginn áreiðanlegar.

I-'yrst skal ég víkja að efnahagsreikningunum. 
I>eir voru þegar teknir fyrir og yfirfarnir ná- 
kviemlega, og var reynt að sannprófa hvern ein- 
stakan reikning, svo sem föng voru til. X. sá 
undir eins, að á efnahagsskýrsluin manna voru 
ýmsir gallar. Eignirnar, sem taldar voru fram, 
voru sumstaðiir hersýn ilegii inelnar af viðkoin- 
andi mönnum sjálfum, eftir injög mismunandi 
in:elikvarða. Stundum var tilfiert það verð á 
skipunum, sem þau voru vátryggð fvrir, og 
stunduin var sett á ]i;iu það verð, sem eigend- 
urnir löldu sæmilegt fyrir þau. A stærri skipun- 
um var oft tiltært svokallað bókfært verð. sem 
útgerðin hafði ekki getað afskrifað svo sem 
Jiurfti fyrir verðfalli og fyrningu skipanna. X. 
leitaði upplýsinga kunnugra niiinna um þetta. 
eftir þvi sem unnt var, en fór annars mjög 
eftir uldri skipanna og flokkun þeirra. eða 
„klössun" svokallaðri. Breytingarnar, sem n. 
gerði, gengu allar i þá átt að lækka verð skip- 
anna. l’in aðra eignaliði er það að segja. að á 
fasteignuin var fasteignamatið iátið halda sér. og 
lausafé var yfirleitt látið halda því inati, sem 
inenn höfðu sjálfir á það sett. l't istandandi 
skuldir var ekki liægt að sannprófa sein skvldi. 
en n. reyndi að leita sér um þær upplýsinga 
kunnustu manna. Skuldaframtalið reyndi hún að 
sannprófa með því að hera fraintöl útgerðav- 
mannanna sjálfra saman við spjaldskrá þá yfir 
skuldirnar, sem ég sagði frá áðan. — Á þennan 
liátt koinst n., að þvi er henni virtist, að nokkurn- 
veginn áreiðanlegri niðurstöðu um raunverulegar 
eignir útgerðarmunna. Alstaðar þar, sem var til- 
fært hlutafé og stofnfé eða varasjóðir, var at- 
hugað, hvort það fé inundi vera tapað, og það 
strikað út, þar sein svo virtist vera.

Þegar þessu var öllu lokið, flokkaði n. útgerð- 
arnienn niður, eftir því livað niiklar eignir 
þeirra voru móti’skuldunum. Var fylgt samskon- 
ar regluin við þá flokkun eins og landbúnaðar-

nefndin fylgdi á sínuni tima við flokkun hænd- 
aniia. í 1. flokki voru þeir incnn hafðir, sein 
skulduðu minna en ötrír móti eignuin, í 2. flokki 
þeir, sem skulduðu frá 50—75% móti eignum, í
3. flokki þeir, sein skulduðu frá 75—100% móti 
eignuni, og i 4. flokki þeir, sem skulduðu ineira 
heldur en 100% móti eignum og áttu þannig ekki 
fyrir skuldum.

Siðan var uunið úr reikningunum efnnhags- 
yfirlit, þannig að fyrst var gert yfirlit yfir 
hvern hrepp fyrir sig, þau yfirlit siðan dregin 
sainan í sýslu- og kaupstaðayfirlit, og svo loks 
gert heildarefnahagsyfirlit yfir Iandið allt.

I’að er rétt að skýra frá því, að af þeim út- 
gei ðarmönnuni, sem töldu fram, eru 850 bátaeig- 
endur. Af þeiin eru 272 í 1. flokki, og eru skuld- 
ir þeirra að meðaltali 22,0% móti eignunl. f öðr- 
um llokki eru 178, og er skuldameðaltal þeirra 
03,3% móti eignum. I þriðja flokki eru 104, og 
skulda þeir að meðaltali 83,4% móti eiglium. En 
i 4. flokki eru 242, eða ineira en fjórði hluti allra 
hátaeigendanna, og eru skuldir þeirra að meðal- 
tali 142,8% móti eignum, Alls eru eignir þeirra 
inunna, sem eiga skip eða part i skipi upp að 
togarastærð, 10210118 kr., en skuldir þeirra neniii 
14030532 kr. Meðaltal skulda á inóti eignuin hjá 
öllum eigendum skipa frá iipnum vélhátum og 
upp að togurum er 8<>,6cc.

Togaraeigendur voru teknir út úr, og er efna- 
hagur þcirra þannig, að eignir þeirra saintals 
nenni söinu upphieð og eignir bátaeigendanna. 
En skuldir þeirra reyndust 12481918 kr., og er 
það 77rc á móti cignurn. En eignir allra skipaeig- 
enda á íslandi, sein uð sjávarútveginuin standa, 
reyndust saintals 32438236 kr. og skuldir þeirra 
saintals 26521450 kr. Skuldir alls inóti eignu’n 
81,8C<.

betta er niðurstaðan af Jieirri athugun á hag 
islenzkra sjávarútvegsmanna, sein frain hefir 
farið, og mun ég siðar koma að þvi að minnast 
á hana nokkru nánar. bó vil ég strax taka frain, 
að það er álit n.. að þó þessar niðurstöðutölur 
séu ekki glæsiiegar, þá sé þó efnahagur sjávarút- 
vegsmanna lakari nú heldur en þier benda til. 
Ástæðurnar til þess eru þær. að í fyrsta lagi 
er framtalið ekki gersamlega tæniandi, og i öðru 
lagi er n. sannf<erð um, að þau nærri tvö ár, 
seni liðin eru frá þeim tíina, sein athugunin er 
niiðuð við. hafi verið svo óhagstæð sjávarút- 
veginuin, að hlutfallið inilli eigna og skuida hafi 
versnað. bó ég vilji ekki gizka á neitt ákveðið i 
þessu efn i, þá þykir inér líklegt, að hlutfallið 
sé nú koniið i 90c< skuldir inóti eignum.

Eg skal aðeins vekja athvgli á því nú, en vík 
nánar að þvi siðar, að við athugun þá, sem gerð 
var á efnahag bænda, koin í ljós, að eignir 
þeirra niundu vera um 63 millj., en skuldir um 
33 millj. I>að er þvi sýnt, að eignir útgerðar- 
mannanna eru nálega helmingi minni. bannig 
stendur miklu minna fé fast í útgerðinni heldur 
en landbúnaðinum, en skuldir sjávarútvegsins 
eru aftur tiltölulega miklu meiri.

Til þess að segja hv. þm. greinilega frá þvi, 
hvað mikil vöntun muni vera í framtali eigna og 
skulda sjávarútvegsmanna, skal ég geta þess, 
að n. lét gera skrá vfir öll þau skip, sem ekki 
eru tekin með í framtalinu. í fljótu bragði virð-
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ast þau nokkuð mörg, því að þau eru yfir 200, 
en til skýringar skal ég geta þess, að uin helm- 
ingur þeirra er opnir bátar, og flest eru þau í 
eigu inanna, sem n. virtist ekki stunda sjávar- 
útveg sem aðalatvinnuveg. Allmargt af þessum 
skipum er notað ti! flutninga. Þó vantar að 
sjálfsögðu nokkra útgerðarmenn i vfirlitið, og 
það stafar blátt áfram af þvi, að einstaka manni 
hefir ekki verið hægt að koma í skilning um 
nauðsyn þessara rannsókna, og sumpart af þvi, 
að alltaf er eitthvað af skipum í einskonar milli- 
bilsástandi, þannig, að þau eru að ganga á milli 
útgerðarmanna og lánstofnana og enginn telur 
sér heinlínis skvlt að telja þau fram eða gera 
grein fvrir rekstrarafkomu þeirra.

Þá skal ég vikja að starfi n. í þá átt, að kom- 
ast að raun um, hvernig rekstur útgerðarinnar 
hefir gengið á undanförnum árum. Það er hv. 
þm. sjálfsagt ljóst, að n. hlaut að líta svo á, að 
hún gæti ekki gert till. til verulegrar úrlausnar 
á þessu máli, nema gera sér fvrst ljóst, af hverju 
það hörmulega ástand stafaði, sem sjávarútveg- 
urinn er kominn i. Og ástandið stafar vitanlega 
af því, hvað rekstur útgerðarinnar hefir verið 
erfiður á undanförnum árum.

Þegar n. hafði safnað þeim rekstrarreikningum, 
sem fáanlegir voru, fór hún að vinna úr þeim. 
Og hún fór svipað að því og við efnahagsreikn- 
ingana, revndi að sannprófa hvern lið út af fyrir 
sig. Fvrst tók hún fyrir tekjuliðina. Nú höfðu 
menn t. d. talið aflann fram í ýmsu ásigkomu- 
lagi, sumir töldu hann fram fullverkaðan, sumir 
upp úr salti o. s. frv. N. tók það ráð að leggja 
alstaðar til grundvaliar saltfisksverðið og nema 
burt verkunarkostnaðinn, eftir bvi sem við átti. 
Var það nauðsvnlegt til þess að fá samræmi i 
allt saman.

Þegar n. hafði gert fiskinum skil hvað þetta 
snerti, snéri hún sér að því að athuga og bera 
saman aflamagn skipanna. Var það athugað, 
hvað fiskmagnið væri mikið. Þá var lika revnt 
að sannprófa alla útgjaldaliði. Var tekinn fvrir 
hver einstakur liður, svo sem salt, beita, olía, 
og eyðslan borin saman við stærð skipsins, afla- 
inagn og útgerðartima, svo og verð þessara vara. 
Vátrvgging var alstaðar talin nieð, eins þó ekki 
væri allt vátrvggt, en n. áleit, að svo ætti jafnan 
að vera. Fyrning á skipunum var talin 6%. N. 
taldi til útgjalda vexti af eigin fé rnanna i út- 
gerðinni, ef það fé var ekki tapað.

Þegar rekstrarreikningarnir voru sannprófað- 
ir með alúð og vandvirkni, eins og n. gerði, þótti 
rétt að flokka skipin niður eftir stærð. Var þá 
skipað i

1. flokk opnum vélbátum.
2. — þiljuðum vélbátum minni en 12 sinál.
3. — þiljuðum vélbátum frá 12—27 sniál.
4. — þiljuðuni vélbátum yfir 27 smál.
5. — linuveiðagufuskipum.
(i. — togurum.
Síðan hefir verið gerð skýrsla uin rekstraraf- 

koinu skipa í hverjum þessara flokka árin 192!) 
—32. í fyrsta lagi fvrir hvern hrepp eða kaup- 
stað, í öðru lagi fyrir hvern landsfjórðung, og 
loks fyrir landið allt. Árangurinn af þessari 
skýrslugerð mun bráðlega liggja fyrir i prent- 
aðri skýrslu, og munu hv. þm. þá geta fengið hana

Alþt. 1934. C. (48. löggjafarþing).
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til athugunar. Ég skal taka það fram, að af 
skýrslugerðinni er ekki hægt að sjá töp útgerð- 
arinnar í heild, af þvi að n. hefir ekki getað 
fengið tæmandi yfirlit um þau. En hún liefir 
þó fengið nægar upplýsingar til þess að geta 
gefið vfirlit um, í hverju töpin liggja. Itekstr- 
arreikningarnir, sem fyrir liggja, eru tæpir 2001) 
frá þessum 4 árum. Flestir eru þeir frá síðasta 
árinu. Eftir þvi sem lengra var um ltðið, reynd- 
ist erfiðara að fá áreiðanlega reikninga. Fyrsta 
árið, sem reikningarnir ná vfir, árið 1929, varð 
ekki lap á útgerðinni i heild, þó að hagnaður- 
inn yrði lítill. Aftur varð tap öll árin 1930, 1931 
og 1932. Ncmur þetta tap á þeim skipuni, sem 
ég hefi yfirlit um, tæpum 9 millj. króna þessi ár. 
Er það geysimikið. En hagnaðurinn árið 1929 
nemur aðeins 330 þús. kr. á öllum flotanum, að 
meðtöldum togurum.

Þegar n. hafði látið gera þetta yfirlit uni allan 
flotann, komst hún að þeirri niðurstöðu, að iil 
þess að geta gert till. til umbóta, yrði hún að 
afla sér yfirlits um það, í hverju útgerðarkostn- 
aðurinn fælist helzt og í hverju töpin lægju að- 
allega. Lét því n. gera nokkrar töflur um þau 
efni, og fylgja þær áliti hennar. Eru þar settar 
fram hlutfallstölur, er sýna, hve mörg % af öll- 
um tekjunum hver tekjuliður er, og eins er farið 
að um útgjöldin. Geta þessar tölur orðið mikils- 
verð bending, þegar athuga skal, á hvern hátt 
hægt sé að láta útgerðina bera sig sem bezt.

l'm sildveiðarnar voru gerðar sérstakar 
skýrslur.

Ég geri ráð fyrir, að hv. þdm. skilji af þvi, 
sem ég hefi sagt, að verk n. hefir vcrið bæði 
seinlegt og erfitt. Höfum við gert okkur far um 
að láta þessar skýrslur gefa sem gleggst yfirlit 
um efnahag útgerðarmanna og það, hvernig at- 
vinnurekstur þeirra hefir gengið undanfarin ár.

En nú ber að athuga, hvað hægt er að bvggja 
á þessum skýrslum. Ég tek það fram, að bráð- 
lega verður bætt um þessa ófullkomnu lýsingu á 
vinnubrögðum n., er lögð verður fvrir hv. þm. 
skýrsla sú, sem ég gat um áðan. N. var búin að 
semja skýrslur þessar í lok ágústmánaðar. Síðan 
voru þær látnar í prentun. Verða þær á 3. hundr- 
að bls. i þingtíðindaformi. Allt er þetta hand- 
sett og prentunin því mjög seinleg. Er því ekki 
að undra, þótt prentunin taki alllangan iíma. 
Þó mun óhætt að segja, að skýrslurnar muni 
verða til innheftar og búnar i hendur h\. þm. 
fyrir næstu helgi.

Þá vil ég minna á, að oft hefir verið ialað 
um, að i sjávarútveginum sé bundið mikið fé, 
ekki aðeins fé bankanna, heldur og mestallt láns- 
fé, er landsmenn ráða vfir. Nú munu menn sjá 
svart á hvitu, að það er ekki ýkjamikið fé, sem 
i sjávarútveginum liggur bundið. Skýrslurnar 
sýna, að aliur skipastóll landsmanna, allt frá 
opnum bátum upp í togara, nemur aðeins rúm- 
um 12 millj. kr., en allar verkunarstöðvar, með 
húsum og öðru þar til heyrandi, eru nálægt 4,3 
millj. kr. virði. M. ö. o., það, scin útgerðarmenn 
hafa fast i skipum og verkunarstöðvum, ásamt 
húsum og öðru, er ekki nema rúml. 17 millj. kr. 
Þetta er það fasta kapital, sem árlega veltir úr 
sjó 50—61) millj. kr. virði. Sjá inenn því, hvílik- 
ur geysiarður er að þessum atvinnurekstri fyrir

5



Lagafrumvörp afgreidd með rökstuddri dagskrá.
Skuldaslötasjóður útgerðarmanna.

(>7

þjóðina. Ég er því ekki kunnugur, hversu mikiö 
kapital þarf til að velta upp auði í öðruin lönd- 
um, en ég held. að það jafnist á við auðugustu 
námur þar, er 17—20 inillj. kr. kapital frainleiðir 
á ári 50—fiO millj. kr.

X. gerði athuganir uin útfluttar sjávarafurðir 
síðustu ár. Xam útflutningurinn 53,3 inillj. kr. 
á ári iið meðaltali síðustu 5 ár. Er það vfir 90cc 
af verði nllra útfluttra vara. Vænti ég, að þessar 
skýrslur leiðrétti þann niikla misskilning, að í 
sjávarútveginutn liggi inestöll fjárhiigsgeta lands- 
innnna. Og þó að rekstrartup hafi orðið á útgerð- 
inni upp á síðkastið, sést. hversu mikið vcrð- 
niæti hún ber á land, en verðinæti útgerðartækj- 
anna er ekki eftir þvi niikið.

l’að verður ekki hjá þvi komizt í þessu sani- 
handi að ininna hv. þd. á, uð undir þessum at- 
vinnurekstri á h. u. h. helniingur landsmanna 
afkoinu sina. Hikisbúið er grundvallað á þesSuni 
iniklu tekjuni, svo að ekki er að undra, þótt litið 
sé á það með miklum áhyggjum, hvernig nú er 
komið fvrir þessum atvinnuvegi. I’egar búið er 
að reka hann í 5 ár með milljónntapi árlega, 
hlýtur það að koma fram i því, að atvinnurckst- 
urinn rýrnar og færir saman kviarnar, þar til 
allt hrynur i rústir. I’egar atvinnurekstur þessi 
hefir verið rekinn með svona miklu tapi siðustu 
5 ár, enda þótt hann hafi borið á land 50—00 
millj. kr. árlega, þá er sýnilega lirun fram und- 
an, ef ekki er tekið í taumana.

I’á leiddi athugun- á aldri fiskiveiðaflotans i 
ljós geigvænlegan saiinleiku. Togaraflotinn er 
3fi skip, en efnahagsreikningarnir ná aðeins yfir 
32 skip. Stufar þetta af þvi, að suin skipin voru 
ekki í eign útgerðnrmnnna, þegar skýrslan vnr 
gerð. Meðalaldur islenzkra togara er sem næst 
l-Pi ár, svo að flotinn er sýnilega að því kominn 
að sökkva. I’ó er ástandið enn verra með linu- 
veiðagufuskipin. Meðaluldur þeirra er 30’á ár, og 
þetta eru flest járnskip. Þessi floti er því enn 
nær þvi kominn að sökkva.

I’egar það er nú athugað, að í þessum skipa- 
stóli liggur ekki meira fé en það, sem ég gat um 
áðan, rúml. 12 millj. kr., eða ]>ví sem næst. þá 
virðist það ekki vern neitt grettistak að endur- 
nýja þennan flota.

Xú hýst ég við, að niargir muni leggja fyrir 
sig þá spurningu, hvernig standi á því, að at- 
vinnugrein, sem her Iandsmönnum svonn miklar 
tekjur, skuli vera komin á heijarþrömina. Hví 
eru útgerðnrinenn ckki yfirleitt rikir menn'? Á- 
stæðan er aðeins sú, að of mikið hefir verið 
heimtað af útgerðinni. Tökum lítið diemi:

l'm aldamót eru fjárl. íslands saniin íneð :,á 
millj. kr. útgjöldum. 700 þús. kr. eru þau útgjöld, 
er ríkið leyfir sér. En 1930 eru tekjur ríkis- 
sjóðs orðnar á 18. millj. kr. Hvar hefir þessu 
verið á l\ætt ? Langmest á útgerðina. Xú er það 
vist, að þetta er of langt gengið. l'ppgripin hafa 
hlekkt menn, svo að þeir liéldu, að útgerðin bivri 
ineira en hún gat horið. I>ví hefir verið lilaðið á 
hana gjöldum. Sést það, liversu tregir menn eru 
til að trúa þessu, á þvi, að eftir að útgerðin hefir 
verið rekin i 5 ár mcð milljónatapi, er enn ver- 
ið að skattleggja hann til styrktar öðrum at- 
vinnurekstri, sem að vísu þarfnnst stvrks.

I’að er ekki til að hallmæla íslenzkri löggjöf

að ég vek athygli á því, að meðal annara at- 
hugana, er mþn. gerði, var sú, sem leiddi i ljós, 
livernig aðrar þjóðir i Xorðurálfunni húa að sin- 
um útgerðarmönnum. Sendiráð Islands í Kaup- 
mannahöfn hefir safnuð skýrslum um þetta frá 
Xoregi, Sviþjóð, Hnnmörku, Bretlandi, I’ýzka- 
landi og Frakklandi. Kom það í Ijós, að aðbúð 
útgerðarinnar er að vísu ólík i þessum löndum. 
En sérstaklega áherandi er þó það, að þessar 
þjóðir liafa komið auga á erfiðleika útgerðarinn- 
ar. I>ær hafa komið auga á, að létta heri af 
henni bvrðunuin og koma verði hcnni til hjálpar. 
X. reyndi að fá skýrslur um það. hvern beinan 
styrk útgerðin fengi hjá þessum þjóðum, og 
siðan um hitt, hvern óbeinan stvrk hún fengi. 
Er það mikið fé alstaðar. Vaxtakjör á fé því. 
er lánsstofnanir 1 eggja í hendur útgerðinni, eru 
og mjög góð. Sumar þessara þjóða hafa lagt 
útgerðinni beinan styrk, en engin fiskveiða- 
þjóð Xorðurálfunnar Ieggur heinan skatt á fram- 
leiðslu útgerðarinnar. íslendingar eru einu fisk- 
veiðaþjóð Xorðurálfunnar, sem tekur.útflutn- 
ingsgjald í ríkissjóð af sjávarafurðum, og nemur 
þuð gjald 1*4—7%. Auk þess taka fslendingar 
einnig útflutningsgjald af sjávurafurðum til 
hafnarsjóða og hæjaþarfa. Eru þessa ekki dæmi 
í Evrópu, nema i Xore gi, þar sem tekið er ör- 
Iítið gjald af útfluttu verðmæti sjávarafurða til 
bafnarsjóða. Sýnir þetta, hve hér er mikill mun- 
ur á. En sumar þjóðir greiða beinlinis verðlaun 
fyrir útfluttar sjávarafurðir, er nemur allt að 
38 kr. fvrir hvert útflutt skippund.

í þessu samhandi vil ég með nokkrum orðum 
geta þess, hvernig islenzkir útgerðarmenn 
standa að vígi í samkeppninni við aðrar þjóðir, 
sem fisk selja á sömu mörkuðum og þeir. Allir 
vita, að útgerðarmenn hafa verið sakaðir um, 
að þeir fari óforsjállega með afurðasöJuna. En 
það er rétt að gera sér grein fyrir þvi, við hvað 
íslenzkir fiskútflytjendur hafa að stríða. Markað- 
ur þeirra er aðallega tvennskonar: Saltfiskinark- 
aðurinn i Suðurlöndum, þar sem þeir keppa við 
Norðmenn fvrst og fremst, og svo ísfiskmark- 
aðurinn í Englandi, þar sem þeir keppa við Eng- 
lendinga sjálfa. A saltfiskmarkaðinum bjóða ís- 
lendingar sömu fisktegundir og Norðmenn, verk- 
aðar á sama hátt, veiddar á samskonar skipum 
og á sömu og svipuðum miðum. Er þar mikill 
aðstöðumunur: íslendingar verða að kaupa veið- 
arfæri, kol, oliu og salt hierra verði en Norð- 
menn. Norðmenn hafa alla menn á flota sinum 
ráðna fvrir hlutdeild i afla, en íslcndingar borga 
mörgum skipverjum fast kaup cða premiu af 
brúttóafla. íslendingar greiða háa útflutnings- 
tolla, en Norðmenn greiða enga slíka skatta.

begar tillit er tekið til kostnaðarins við að 
verka aflann hér á landi, sést þessi aðstöðumun- 
ur greinilega. Kaupgjald er lægra i Noregi en 
hér, um 90 aurar á tímann, en hér er það 1,30. 
Kvenfólki greiða Norðmenn 60 aura í kaup, en 
við 80 aura. Norðmenn láta mjög þurrka fisk 
sinn í ákvæðisvinnu og greiða 33—35 kr. fyrir 
verkun 1009 fiska, en það er mjög ódýr verkun. 
Allt verður þetta til þess, að þeir verða hetur 
sainkeppnisfierir en við.

A enska markaðinum keppa fslendingar við 
Englendinga sjálfa. I’eir veiða mikið af fiski sín-
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um á islenzkum miðum. Englendingar hafa á 
sinum fiskveiðaskipum 14 mcnn, en við 2(1. Út- 
gerðarvörur er stórum ódýrari í Englandi en 
hér. Englendingar kaupa kolin i Englandi innan 
við 20 kr. pr. tonn, en hér kosta kolin 36 kr. pr. 
tonn. Við verður að greiða hér 14»% i útflutn- 
ingsgjald og að auki 8% í toll i Englandi, en 
þeir greiða engan toll. Þó ég taki ekki fleira 
fram, þá ætla ég, að þetta sýni greinilega að- 
stöðumuninn. Ég veit, að það hefir ekki öllum 
verið ljóst og að mörgum er ókunnugt um, af 
hverju stafar tap islenzku útgerðarinnar. En 
ég vona, að þeim verði nú skiljanlegra en áður, 
að útgerðin þarf betri aðbúðar og að hún þarf 
að breytast gevsilega mikið.

Ég vil svo vikja nokkrum alinennum orðum 
að þörfum útgerðarinnar og að því, hvernig allt 
stendur og fellur með henni. Við erum i þann 
veginn að afgr. fjárlögin, og veit ég, að við 
þurfuin miklar tekjur. Ennþá hvílir inikið af 
tekjum rikisins á útgerðinni, bæði beint og ó- 
beint. Ef hún hrynur i rústir, þá mun margt'i 
þjóðfélaginu hrynja. Ég sé ekki, hvert er að 
flýja, ef þessi mikilsverða tekjulind hverfur. En 
það er víst, að það er ckki sæmandi fyrir þessa 
samkoinu, sem hér situr, að haga sér eins og 
maður, sem sifellt mjólkar kú án þess að gefa 
henni, eða án þess að láta sér detta í hug, að 
hún þorni eða devi. C'tgerðin er nú svo hart 
leikin, að engar Iíkur eru til, að hún rétti við, 
nema rikið brúi skuldafenið; ella mun það iðra 
aðgerðaleysisins síðar.

Þetta frv. fer fram á það, að ríkið hefjist 
handa og láti útgerðina hafa frið til að byggja 
sjálfa sig upp að nýju. llönnum blöskrar að 
heyra nefndar milljónir króna, finnst þær ekki 
vera til. En ég vil minna á, að fvrir ári síðan, 
þegar landbúnaðurinn þurfti á hjálp að halda, 
voru nefndar 11 millj. kr„ og mönnuin ógnaði 
ekki meira en það, að það þótti sjálfsagt að rétta 
hjálparhönd, og enginn hreyfði mótmælum, þó 
um stærri upphæð væri að ræða en hér. Mér 
þykir undarlegt, ef mönnum getur annað til 
hugar komið en að útgerðin eigi líka sinn rétt, 
eða láti sér detta i hug annað en útgerðin þurfi 
aðstoð, og það er lifsnauðsvn fyrir útveginn, að 
hann sé tryggður, svo hann hrvnji ekki í rústir. 
Sú aðferð, sem við stingum upp á að sé notuð, 
er nokkuð önnur en sú, sem notuð var gagnvart 
landbúnaðinum. Við viljum, að útgerðinni sé 
gefinn kostur á að reisa sig við sjálf, þannig að 
hætt sé við að heimta af lienni gjöld, sem engum 
dettur í hug að leggja á útgerðina í öðrum lönd- 
um Xorðurálfunnar, og að útgerðinni sé leyft að 
safna sjóðum með sínu eigin fé, til að reisa sig 
við fjárhagslega.

Ég geri ráð fvrir, að allir þdm. hafi lesið frv. 
og grg. þess, svo ég þurfi ekki að lesa neitt upp 
úr þyi.

Ég skal játa, að það er áætlun okkar nefndar- 
manna, hvað þurfi mikið fé. Við gerum ráð fvrir, 
að þeir flokkar útgerðarmanna, sem skulda 75% 
móti eignum og meira, þurfi hjálpar með. Skuld- 
ir þeirra nema um 2(1 millj. kr. og eignir svip- 
aðri upphæð. Við gerum ráð fyrir, að til þess að 
skuldir þeirra komist niður í 65% móti eigii- 
um, sem gæti talizt nokkurnveginn heilbrigður

fjárhagur, þurfi um 7 millj. króna. En þcgar við 
svo athugum, að í 2. fl„ þar sem skuldir eru 
5(1—75% móti eignum, eru líka nokkrir menn. 
sem þurfa hjálpar með, og sjálfsagt nokkrir, sem 
vantar skýrslur um, þorðum við ekki að gera 
ráð fyrir minni upphæð en 8—1(1 inillj. kr. Við 
gerum ráð fvrir, að ef lánardrottnar fá greitt 
í reiðufé, þá muni þeir fást til að gefa mikið 
eftir, því mikið af ótryggðuin lánum munu þeir 
telja tapað. Þvi höfum við ekki gert ráð fyrir, 
að Skuldaskilasjóður þvrfti að vera stærri en 5 
millj. kr. Við athugun útflutningsgjalda síðustu 
5 ára kom í ljós, að þau nema um 1 millj. kr. að 
meðaltali á ári. Þó við gerum ráð fyrir, að þetta 
fari lækkandi vegna rýrnunar á útflutningi og 
%-lækkunar á útflutningsgjaldi, höfum við ekki 
gert ráð fvrir minni tekjum en 3i úr millj. á 
ári. Þetta mun því nema á næstu 6 árum a. m. k. 
4%—43í millj. kr. Auk þess höfum við gert ráð 
fvrir, að Fiskveiðasjóður legði fram 44 millj. til 
Skuldaskilasjóðs. Þá eru komnar 5 millj. kr. ()g 
ef gera má ráð fvrir, að lánardrottnar gefi eftir 
allt að 50% af skuldum, sem ]>eir telja litt inn- 
heimtanlegar, þá ætti þetta að nægja til þess, 
að að skuldaskilum loknum yrðu skuldirnar ekki 
meira en 65% móti eignum, sem sæmilegt má 
telja til að byggja á aðrar aðgerðir, svo að út- 
vegurinn geti að öllu sjálfráðu borið sig.

l'm einstök fyrirkomulagsatriði mun ég iala 
við 2. umr. En ég tel mér skvlt í þessu sambandi 
að gera grein fyrir þvi, hvers vegna þetta frv. 
er flutt af okkur flm.

Ég geri ráð fvrir, að landsmenn líti svo á, að 
þetta frv. ætti að vera stjfrv., því samkv. þáltil!.. 
sem áður getur, var rikisstj. boðið að rannsaka 
hag útgerðarinnar og leggja fyrir þingið tillögur 
um úrlausn vandamála hennar. Astæðurnar eru 
þær, sem nú skal greina: Mþn. sá, að verkefnin 
voru svo yfirgripsmikil, að hún mundi verða 
nokkuð seint fvrir mcð þau öll. Þess vegna fór 
hún til atvmrh. og skýrði honum frá niðurstöð- 
um sinum um fjárhagsástæður og afkomu út- 
gerðarinnar, er þá lágu fvrir i skrifuðum skýrsl- 
um, og gerði jafnframt grein fvrir till. sinuin. 
Eg vil vekja athvgli á þvi, að nefndin er stjórn- 
skipuð, eii ekki þingskipuð, svo hún átti að 
standa stj. skil á gerðum sínum. Xefndin spurði 
ráðh., hvenær mætti i siðasta lagi koma með frv. 
svo það vrði stjfrv. Iláðh. svaraði því, að hann 
mundi fá sjútvn. til að flvtja frv., ef málið 
væri þannig vaxið, að hann sæi sér það fært. 
Siðar varð samkomulag um það, að ]>ví lægi 
ekki nauðsynlega á fyrir þingbyrjun, enda var 
þá form. milliþn. erlendis í stjórnarerindum. 
Við skiiuðum því ekki frv. fvrr en 10. f. m„ en 
áður hafði n. látið ráðh. í té frv. til skuldaskila 
í uppkasti. Síðan hefir afgreiðsla málsins dregizt 
nokkuð lengi, og var n. orðin óróleg, þegar fór 
að líða að þeiin tima, er ekki má bera frv. fram 
á Al]>. án sérstaks leyfis. X. var því sifellt að 
spyrja ráðh., hvað frv. liði. Hann svaraði því, að 
það tæki tíma að athuga jafnyfirgripsmikil mál 
— og það er auðvitað satt —, en hann væri að 
athuga þau og láta flokksmenn sina athuga þau. 
Þegar svo var komið fram að mánaðamótum, 
lagði ráðh. frv. fyrir sjútvn. Xd. og bað hana að 
flytja frv. um vátryggingu opinna vélbáta. en
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skýrði n. jafnframt frá þvi, að þetta frv. sæi 
hann sér ekki fært að leggja til, að næði fram að 
ganga á þessu þingi, nema séð vrði fyrir nýjum 
tekjum handa ríkissjóði. Við tveir inþnm., sem 
sæti eigum i sjútvn. þessarar hv. d., töldum sjálf- 
sagt, að þingið sæi fyrir nýjum tekjum, og þcss 
þarf sannarlega hvort sem er. Því það er þýðing- 
arlaust að mjólka þessa horuðu kú lengur. Við 
teljum því sjálfsagt, ao séð verði fvrir þvi, að 
þingið geti afgr. fjárlög án tekjuhalla, þó þessar 
tekjur missist. Við fórum því fram á það við 
sjútvn., að hún í heild flvtti frv., og töldum sjálf- 
sagt að koma því á framfæri, þótt ekki væri bú- 
ið að sjá fvrir öðrum tekjum handa ríkissjóði. 
Meiri hl. sá sér ekki fært að samþ., að n. flytti 
málið að svo komnu. Þó höfðu tveir meirihluta- 
mannanna a. m. k. talið sig velviljaða þessari 
viðreisn, en sáu sér samt ekki fært að flytja 
frv.

Xú var okkur, sem unnið höfðum í mþn. og 
kunnugir eruin hag útgerðarinnar, ljóst, að 
iniklu minna kapp var lagt á lausn þessara mála 
en t. d. landbúnaðarins, og þar sem liðinn var 
mánuður af þingtima, sáum við, að málið var 
tivpt komið, þegar hv. meðnin. höfðu ekki meiri 
áhuga en svo fvrir niálum þessum, að þeir voru 
ekki farnir að kvnna sér frv., þó langt sé siðan 
ráðh. sagðist vera að kynna þau flokksbrieðrum 
sínuin. Við töldum okkur því bera skvldu til, 
verandi i mþn. og skiljandi hvað við lá, að koma 
málinu á rekspöl. Úrra*ði okkar var þvi að flytja 
málið sjálfir, þó okkur hefði þótt eðlilegast og 
íeskilegast, að sjútvn. deildarinnar hefði staðið 
Öll að flutningi þess.

()g til þess að trvggja málinu alveg sérstak- 
lega stuðning þeirra manna, sem hér í þessari 
hv. deild eru umboðsmenn sjávarútvegshéraða. 
höfum við fengið i lið með okkur þá hv. þm., 
sem eru meðflm. okkar að frv. En vona vil ég. 
að allir þeir hv. þdm., sem hafa látið vingjarn- 
leg ummæli falla í garð þessa máls, sýni viljann 
í verkinu, þótt sýnt hafi því verið nokkru mcira 
tómlæti hingað til en það verðskuldar. Vona ég, 
að rætist vel úr og málið fái góða afgrciðslu.

Við flm. mununi ekki láta á okkur standa að 
greiða fyrir þessu máli og að gera ráðstafanir 
til, að aflað verði þeirra tekna, sem rikið þarfn- 
ast til að bivta upp tekjumissinn.

Eg skal svo ekki hafa fleiri orð um frv. við 
þessa umr., en mælist til þess, að málinu verði 
visað til 2. umr. og sjútvn. Ég veit, að frv. fier 
þar fljóta afgreiðslu. þegar n. hefir kvnnt sér 
það.

Bergur Jónsson óyfirl. : Eg skal ekki vera 
langorður um þetta frv., sem hér liggur fyrir, 
við 1. umr., vegna þess að ég á sæti í þeirri n., 
sem um það fjallar.

Eg get verið sammála tilgangi frv. um að revna 
að hjálpa sjávarútvegnum, sem ekki þarf þess 
síður með en landbúnaðurinn. Hvort þetta frv. 
getur bætt úr eins og ætlazt er til, skal ég ekki 
segja að svo stöddu. En ég inun athuga þetta 
frv. í n. Ég skal aðeins taka það fram, að mér 
þvkir einkennilegt, að tekið er fram í 2. gr. frv. 
og í grg., að sjóðurinn þurfi 5 millj. kr. stofn- 
fé, en ég finn ekki samkv. 2. gr. frv., að þar sé

bent á fjáröflun nema fvrir 4 millj. kr. Fyrst er 
gert ráð fvrir 250 þús. kr. framlagi úr Fisk- 
veiðasjóði. 1 öðru lagi útflutningsgjaldi af sjávar- 
afurðum, sem gert er ráð fyrir, að nemi kr. 750 
þús. Ég býst við, að það sé of hátt áætlað, og 
muni ekki nema næstu ár hærri upplueð en 600 
—650 þús. kr., og svo’ í þriðja lagi er gert ráð 
fvrir 3 millj. kr. láni. Ef hv. flm. geta gert grein 
fyrir, hvernig á þessu stendur, þá er það gott. 
En eins og frv. litur út nú, þá stangast ákvæðin 
í 1. lið gr. við síðari hluta hennar. í öðru lagi 
vil ég benda á það, að ekki er bent á neina 
tekjustofna til að standast þann kostnað, sem af 
þessu leiðir. Eins og nú er um búið, þá er þetta 
fjarstæða. Að ætla sér að taka útflutningsgjald 
af ríkissjóði næsta ár, er engin lausn út af fyrir 
sig. Ég get ekki búizt við, að hægt sé að afla 
þeirra tekna, sem þarf til að koma þessu i fram- 
kvæmd. Hitt vil ég taka fram, að ef hv. flm., 
þeir hv. 6. þm. Bevkv. og hv. þm. Vestm., æ’tl- 
ast til, að frv. nái fram að ganga, beini ég því 
til þeirra, að ef þeir geta bent á heppilegan tekju- 
stofn til að afla fjár, þá skal ekki standa á mér. 
En vegna þess að ég á sæti i sjútvn., sé ég ekki 
ástæðu til að fara nánar inn á það nú. En það, 
sem ég vildi vekja athygli á og koin fram í ræðu 
hv. 6. þm. Beykv., er framkoma þeirra hv. 6. 
þm. Beykv. og hv. þm. Vestm. gagnvart a. m. 
k. tveimur þin., er sæti eiga i sjútvn., mér og 
hv. 3. Iandsk. Til sönnunar ietla ég að lesa sniá- 
klausu, sem birtist í málgagni Sjálfstfl., Morg- 
unblaðinu, með levfi hæstv. forseta:

„I sjútvn. Nd. eiga sa*ti tveir úr milliþingan.. 
þeir Jóhann I>. Jósefsson og Sigurður Kristjáns- 
son. Eftir að fullreynt var, að atvmrh. vildi ekki 
greiða fyrir þessuni málum, fóru þeir Jóh. Jós. 
og S. Kr. fram á, að sjútvn. flytti frv. — En rauð- 
liðar þrír í nefndinni, þeir Finnur Jónsson (for- 
m.), Bergur Jónsson og Páll Þorbjörnsson felldu 
þá tillögu.

Flytur því sjútvn. aðcins frv. um vátryggingu 
opinna vélbáta, en þeir Jóh. Jós. og Sig. Krist- 
jánsson flytja hin frv. ásamt nokkrum fleirum 
sjálfstæðismönnum.

Þessar urðu þá undirtektir stjórnarinnar og 
rauðu fylkingarinnar, þegar um er að ræða lang- 
stórfelldustu umbótamálin, sem nokkru sinni 
hefir verið farið fram á til viðreisnar hinum 
hrynjandi sjávarútvegi landsmanna.

Þessir umboðsmenn „hinna vinnandi stétta“ 
fengust ekki einu sinni til að koma málunum á 
framfæri á Alþingi!

Þó á Öll þessi mikla umbót sjávarútvegnum 
til handa að byggjast upp af atvinnurekstrinum 
sjálfum. Ríkið á ekki að leggja fram einn eyri 
í hreinum útgjÖldum, aðeins að leyfa þessum at- 
vinnurekstri að reisa sig við, með því að sleppa 
hinum beina skatti á framleiðslunni — útflutn- 
ingsgjaldinu.M

Vitanlega dettur mér ekki í hug, að hv. 6. þni. 
Bevkv. eða hv. þm. Vestm. beri ábvrgð á grein- 
uni þeim, sem koma i Mbl., enda er það nú orðin 
vcnja þeirra sjálfstæðismanna að afneita öllu, 
sem birtist í blöðum þeirra, og jafnvel neita að 
þiggja það að gjöf. En hvað sem þvi líður, ann- 
aðhvort hafa þeir skýrt Mbl. rangt frá eða a. in. 
k. ekki skýrt frá þeim ásta*ðum, sem við fierðum
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frain fyrir þvi, að við gætum ckki þá þegar orðið 
við þcim tilniælun:. Mcr skildist af viðtali, sem 
cg átti við hv. 6. þm. Bcvkv., að hann hcfði cin- 
göngu skýrt Mbl. frá þvi, að fcllt var að flytja 
frv. af ncfndinni. I>cir hafa þvi gcrt sig scka uin 
fölsun á niálsnicðfcrð. Mcr kemur það ekkcrt 
cinkennilega fyrir sjónir nieð hv. 6. þin. Reykv., 
þvi liann hcfir vcrið keppinautur minn i fram- 
boði til þings, og ég veit, að hann er ckki vand- 
ur að virðingu sinni og á til að hagræða sann- 
lcikanum scr i vil. En hitt kom mér einkenni- 
lcga fyrir sjónir mcð hv. þin. Vcstm., því ég 
licfi ckki þckkt hann að slíku fyrr. En nú skal 
ég upplýsa fyrir alþjóð, hvað hæft cr í þessum 
unimælum, hvcr sannlcikurinn cr í þeíin frcgn- 
um, scni þessir mcnn eru búnir að sima út uni 
allt land. I’á skal ég sanna, að það kom frani 
slík krafa, að cnginn óvitlaus maður htfði gcng- 
ið að hcnni cins og sakir stóðu. Vil ég mcð levfi 
hæstv. forscta lesa upp úr fundargcrð frá 9. 
fuiidi sjútvn., seni haldinn var þann 30. okt.:

„IV. mál. Jóhann Jóscfsson og Sig. Kristjáns- 
son liáru fram svo hljóðandi tilL:

„Nefndin samþykkir að flytja þau frv. frá 
milliþinganefnd í sjávarútvcgsmáluin, scm at- 
vinnumálaráðherra afhcnti n. hinn 27. þ. m.“ Till. 
var borin undir atkv. og fclld með 3:2 atkv. 
Meiri hl. (FJ, BJ og PI>) greindu þær ástæður 
fvrir inótatkvæðum sínum, að frv. væri i prent- 
un og hcfðu þcir ckki átt ncinn kost á að lcsa 
frv„ cn FJ liafði að visu lcsið frv. fljótlcga yfir 
cinu sinni.“

Hv. þm. hafa tekið cftir, hvaða ástæður það 
cru, scm við hv. 3. landsk. hárum fram fyrir því, 
að við gátum ekki samþ. till. hv. sjálfstæðis- 
munua í sjútvn. um að flvtja þetta frv. I’etta er 
sannlcikurinn, og þctta vita þcssir hv. þm. báðir. 
Samt lcvfa þeir sér að bcra i opinbcr blöð, að 
við „rauðliðar", scm þcir svo kalla, liöfum vilj- 
að drcpa málið. Ég vil bera það undir athugun 
hvcrs cinasta þm„ scm hér cr viðstaddur, hvort 
honuni mundi ckki hafa farizt á sama vcg og 
okkur. Ég gct lagt cið út á það livenær sem er, 
og sama býst ég við að hv. 3. landsk. gcti lika, 
að við höfðum ekki séð einn staf af frv. Hvernig 
gátum við þá á þcssari stundu samþ. till. um 
að flytja frv. inn i þingið'?

Til upplýsingar þcssu máli skal ég gcta þcss, 
að 27. fvrra mánaðar — næstsíðasta laugardag 
— var haldinn aukafundur í sjútvn. í ráðhcrra- 
hcrhcrginu. I>ar mætti hæstv. atvmrh. og lagði 
fram frv. mþn. í sjávarútvegsmálum, þar með 
frv. um Skuldaskilasjóð út "erðarmanna og frv. 
um brcyt. á 1. um Fiskvciðasjóð fslands. A þeiin 
fundi tók liann fram ástæður sínar fyrir þvi — 
ciiis og hv. (i. landsk. réttilcga tók fram —, 
hvcrs vegna hann vill ckki lcggja mcð því, að 
frv. sé flutt. Hinsvcgar var ekkcrt bókað, livorki 
cftir mér, hv. 3. landsk., hv. þm. ísaf. né hv. sjálf- 
stæðismönnuni i n. Hvorugur þeirra sagði citt 
cinasta orð, hvorugur bað um nokkra bókun, og 
virtust þeir alveg ganga imi á ástæður liæstv. 
at vmrh.

Sömu nicnnirnir koma svo á þriðja dcgi, 
þriðjud. 30. okt., með till. i sjútvn. um að flvtja 
þessi tvö frv. I>ó vissu þcir, að form. n. fór burt 
með frv. af fundinum bcina Icið i prcntsmiðj-

yguna, til þess að þvi yrði útbýtt mcðal þm. dag- 
% inn cftir. Sá frcstur til að grciða atkv. um þessa 
£ till„ sem hv. sjálfstæðismenn fóru fram á, til 

miðvd. 31. okt„ hcfði ckki komið að gagni, vcgna 
þcss að frv. var útbýtt að kvöldi þess dags. Hins- 
vcgar hcfði sá frcstur, scm form. n. talaði um, 
fram á fimmtudag, mátt duga til þcss, að þessir 
hv. þin. hefðu séð frv. prcntað scm handrit og
ga-tu kynnt sér það.

Ég ætla ckki að segja, að mcð þcssari frani- 
koinu hafi hv. sjálfstæðism. í n. slcgið af sér 
fvlgi okkar hv. 3. landsk. við þetta frv. Ég cr 
búinn að segja það áður, að ég vil lita vinsam- 
lcga á frv. og láta það ganga fram, cf liægt cr. 
En þctta cr a. m. k. tilraun til að skipa okkur i 
andstöðuflokk, að hrópa okkur út um allt laiid 
og scgja, að við séum að leggjast á móti nauð- 
synjamálum þeirra manna, scm cru margmcnnir 
i kjördæmum þcirra og yfirlcitt i landinu. I’cssa 
lélegu tilraun til lýðskrums fvrirlít ég og mun 
ckki láta hana hafa ncin áhrif á mig.

Hv. 6. þm. Itcykv. kvað hæstv. atvmrh. hafa 
lofað að flvtja þcssi frv. fvrir mþn. i sjávarút- 
vcgsinálum, cf honum likaði þau. Eg þarf ckki 
að svara fyrir hann. En vitanlcga liggur i hlut- 
ariiis cðli, að ráðh. gctur ckki tekið á sig að 
flytja frv„ þcgar það var svo scint tilbúið. Og 
hvernig stendur á þvi, að þcssir tvcir flin„ 
sem báðir cru í mþn. i sjávarútvegsmálum, komu 
ckki nógu sncmina fram mcð frv„ til þess að 
frv. gæti orðið stjfrv. Sýnist mér skcytið koma 
úr hörðustu átt til liæstv. atvmrh., þar scm n. 
á sjálf alla sökina.

I>á vil ég bcnda á annað atriði. N'ál. frá þess- 
ari n. hcfir cnn ckki komið fram. Hv. t>. þm. 
Reykv. fór hér með langa rollu áðan, scm kunn- 
ugir segja, að muni vera inntak nál. En hvcrnig 
stcndur á, að það cr ckki koinið á prcnt ? Ef 
þessir hv. þm. álíta nauðsynlcgt, að þingdcildin 
kynnist rannsókn þeirra í inþii., hvers vcgna þá 
ckki að prcnta nál„ svo að hv. þin. gæfist kostur 
á að rannsaka ástæ'ður. svo að þcir gætu tekið 
afstöðu til frv.? Ef um vanrækslu er að ræða, 
þá cr hún cingöngu lijá þessum hv. þm. sjálf- 
um. Og þó að þeir rcyni nú einhverja útúrdúra 
cða kattarþvott, til þess að bera i bætifláka fyrir 
þessa óhcilu lýðskrumaraframkomu sina, þá mun 
þeiin ckki takast. I>cssi grg„ sem ég her fram, 
scm báðir þessir hv. þm. vita að cr sönn, hún 
kcmur i blöð landsins og niun sýna, hvcrjir 
það eru, scm lcika loddaralcik frammi fyrir hinni 
islenzku þjóð.

Atvmrh. (Haraldur Guðmundsson) óyfirl.j 
I'yrst vil ég víkja að meðfcrð málsins, scm hefir 
vcrið nokkuð dregin inn i umr„ bæði af hv. 1. 
flm„ frsm. málsins, og hv. þm. Barð.

I>að cr rétt, að nokkru fyrir þing áttu tvcir af 
nin. í niþn. í sjávarútvcgsinálum tal við mig. 
sögðu mér aðalniðurstöður af rannsókn sinni á 
fjárhag útgcrðarinnar i landinu, þær tölur, scm 
birtar eru í grg. frv. og scgja, að cignir útgcrð- 
arinnar i hcild á móti skuldum ncmi hér um bil 
82%.

Xokkru siðar létu þeir mér einnig í té — án 
grg. — frv. um skuldaskil útgerðarmanna, nijög 
svipað a. m. k. í öllum aðalatriðum þvi frv„
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sem liggur fvrir. Sjálft frv. með grg. barst mér 
ekki að ég ætla fvrr en 10. okt., og afgr. ég það 
til n. 27. okt., hafði það 17 daga til athugunar. 
Vil ég skjóta því til hv. þdm., hvort það muni 
vera of langur tími, eins og störfum er háttað 
á þingi. Eg tjáði þá n., að ég sæi mér ekki fært 
að flytja þetta frv. né heldur að óska þess, að n. 
flytti frv. óbreytt, af þeim ástæðum, sem ég 
greindi og hv. frsm. að nokkru leyti drap á. 
Fvrst og fremst af þvi, að ekki var séð fvrir 
tekjuöflun fyrir ríkissjóð á móti þcim útgjöld- 
um, sem af samþ. frv. leiddi. I öðru lagi vegna 
þess, að ekki lágu fyrir nál. mþn., né heldur 
heildarskýrsla um efnahag og afkomu útgerðar- 
innar. Eg hafði þá að visu rétt séð prentaða 
skýrslu um efnahaginn, mikið bákn, 150 hls. að 
ég ætla, en nál. var ekki komið svo langt, að ég 
gæti séð það, með þeiin hugleiðingum, sem n. 
hefir séð ástæðu til að gera út af skýrslunni. 
Hinsvegar þótti mér rétt og sjálfsagt, þar sem um 
svo stórvægilegt atriði var að ræða, að þeir, sem 
hefðu hug á því, að málið yrði hirt hið fyrsta, 
fengju tækifæri til þess. I’ví lét ég n. í té þessi 
frv. eftir ósk mþnm. i sjútv.málum. Hinsvegar 
verð ég að segja það, að mig undrar það nú 
nokkuð, að þeir skyldu ekki hiða eftir, að úthýtt 
væri meðal þingmanna niðurstöðum af heildar- 
skýrslum, sem n. hefir látið semja, scm vera 
bar, um fjárhagsafkomu útgerðarinnar, né held- 
ur nál. mþn. i heild. I’að segir sig sjálft, að það 
er afar torvelt fvrir þdm. að átta sig, meðan 
þessi gögn vantar. l’ví að sú grg., sem frv. fylgir, 
er ekki nægileg til að skýra fyrir inönnum á- 
standið í heild sinni. Eg þykist nú vita, að liv.
1. flm. hafi í ræðu sinni viljað bæta nokkuð úr 
þessu. En hann veit jafnvel og ég, að það er 
ekki þægilegt fyrir þm. að átta sig á þessu máli, 
þó að þeir hevri stutta ræðu.

Ég get svo látið þetta nægja til að skýra með- 
ferð málsins, en vil bæta nokkru við, sem livergi 
kom fram i ræðu hv. frsm.

I’egar ég ræddi við inþn. í sjávarútvegsmál- 
um, þá tjáði ég henni, eins og ég áðan sagði, 
að stj. treysti sér ekki til að mæla með þvi, að 
frv. vrði flutt óhreytt á þessu þingi, iiema hent 
vrði á leið til tekjuöflunar á móti. En jafnframt 
óskaði ég þess, að sjútvn. fengi nál. inþn. í sjáv- 
arútvegsmáluni ásamt heildarskýrslunni, og 
reyndi að rannsaka, hvort ekki væri hægt að 
taka einhvern ]>átt af útgerðinni út úr og afia 
þess fjár, sem þyrfti til þess að stvrkja þann 
þátt nú þegar. En það er ekki eðlilegt, að sj- 
útvn,- hafi getað við þessu snúizt enn, þar sem 
áðurnefnda heildarskýrslu og nál. vantar enn- 
þá. Vænti ég, að hv. sjútvn., sem fær þetta mál 
til athugunar, taki þessa áhendingu mína til 
greina og athugi þennan möguleika. En frv. eins 
og það liggur fyrir í heild álít ég ekki gerlegt 
að afgreiða. I’ar er gert ráð fyrir, að ríkissjóður 
leggi frain 5 millj. kr. til Skuldaskilasjóðs út- 
gerðarmaiina. Og í öðru frv., sem er á dagskrá í 
dag, frv. um I-'iskveiðasjóð íslands, er gert ráð 
fyrir, að hann leggi fram seni svarar 250 þús. 
kr. á ári til þess sjóðs, og þó 83 þús. kr. betur 
á næsta ári. Og til þess að Fiskveiðasjóður geti 
lagt fram 250 þús. kr. til Skuldaskilasjóðs, 
verður a. m. k. á einhvern hátt að afla þess

fjár, hvað sem verður um frv. um I'iskveiða- 
sjóð í heild sinni.

Þá vil ég benda á, að athugun hv. þm. Barð. 
um áætlun útflutningsgjaldsins, eins og upp- 
lýsingar liggja fyrir — og sérstaklega ef samþ. 
vcrður breyt. sú, sem liggur fyrir þinginu — 
hún er rétt. Aætlun mþn. um tekjur af útflutn- 
ingsgjaldinu er of liá, þannig að ef 5 millj. eiga 
að fást, þarf að lengja timanii og bæta tekju- 
stofnum við.

En svo að maður hahli sér við hv. frsm. og frv. 
um Fiskveiðasjóð, þá eru útgjöldin á næsta ári 
sem svarar 1050 þús. kr. að minnsta kosti; •— 
þá játa ég hispurslaust, að eins og sakir standa 
sé ég ekki frain á, að þetta þing geti afgr. fjár- 
lög svo að i lagi sé og jafnframt tekið þessa upp- 
hæð til sérstakrar ráðstöfunar. í þessu samhandi 
vil ég segja, að mér urðu það nokkur vonbrigði, 
liversu einhliða niþn. i sjávarútvegsmálum hefir 
litið á þetta mál. Eftir þvi, sem ég liezt veit, 
hefir hún lagt mikla vinnu í að safna niiklum 
gögnum um ásigkomulag útgerðarinnar. Og það 
skal ég játa, að sú leið, sem lagt er til i frv. um 
Skuldaskilasjóð að fara, er heppilegri cn við 
skuldauppgerð hænda, þar sem bundið er 
greiðslufé í skuldabréfuni til langs tima með á- 
hættu fyrir ríkissjóð, sem ómögulegt er að gera 
sér að fullu greiii fyrir, hver er. I>að er líka að- 
gætandi í þessu samhandi, eins og n. lika hefir 
athugað, að sem veðtrvgging bak við slíka skulda- 
hréfaútgáfu eru eignir útvegsmanna tæplega eins 
veðhæfar og eignir hænda, þær eru niiklu laus- 
ari, jafnvel l>ó eitthvað sé með af fasteignum. 
Eg get sem sé fallizt á, að grundvallarliugsuii 
þessa frv. sé rétt hjá ínþn. í sjávarútvegsmálum. 
En þrátt fyrir það verð ég að telja, að hún hafi 
vanrækt annun meginþáttinn i starfi sinu, þann, 
að lienda á tekjuöflunarmöguleika á móti þeim 
útgjöldum, sem óhjákvæmilega hlýtur að leiða 
af þessari ráðstöfun. Ef þni. vilja fá afgreidd 
tekjuhallalaus fjárlög, eins og hv. frsm. var að 
tala um í sinni ræðu, þá þarf að benda t. d. á 
leið til sparnaðar, þannig að jafnvægi fáist. 
Hvorugt af þessu liefir niþn. nokkra minnstu við- 
leitni til að henda á, og verð ég að harma, að liún 
skilaði frv. þannig inn í þingið. I’egar málið kom 
til min, var búið að semja tckjuaukafrv. stj. og 
í lieild liúið að gera sér í hugarluiid, eins og stj. 
gat gert þá, hvernig liægt er að ná nokkurn veg- 
inn útkomu á rekstri ríkisbúskaparins á næsta 
ári. I>að segir sig sjálft, að yfir ein milljón kr. 
lilýtur að raska þeim grundvelli, ef ekki koma 
nýjar tekjur á móti.

Eitt atriði vil ég spvrja hv. flm. um, þvi að 
það, sem ég hefi séð af skýrslunni, her það ekki 
með sér. Eru í skuldaframtölum útgerðarmanna 
taldar með upphæðir, sem lánsstofnanir hafa 
talið tapaðar, ]>ótt ekki sé liúið að gefa inönnuin 
kvittun fvrir þessum upphæðum? Mér er kunn- 
ugt um, að nokkuð viða i lánsstofnunum eru 
lagðar til hliðar tapaðar skuldir, sem álitnar eru, 
án þess ]>ó, að gefin sé kvittun til hlutaðeiganda. 
Og ég liygg, að a. m. k. frá útibúinu á Seyðis- 
firði hafi verið tekið fram um slíkar skuldir. 
I’essar skuldir geta í heild nuniið ekki óveru- 
legri upphæð.

Eins og ég drap á áðan, mæltist ég til við sj-
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útvn., að hún tæki íil athugunar, hvort ckki va>ri 
hægt að hjálpa einhverjum þætti útgcrðarinnar 
með minna fjárframlagi cn gcrt cr ráð fyrir í 
þessu frv., og cg vil víkja nokkrum orðum að 
þvi, hvað cg átti sérstaklcga við.

Eins og ræða hv. flm. bcr mcð scr, er hér í 
frv. og cins í vfirlitsskýrslu ncfndarinnar talað 
í cinu lagi um alla útgcrð í landinu. Ég hcfi 
ckki gctað kvnnt mér það cnn til hlítar, hvcrnig 
hlutfallið i þcssu efni cr milli stórskipaútgerð- 
arinnar og hinna cinstöku tegunda smáskipaút- 
gcrðarinnar. En að órannsökuðu máli vcrð ég að 
scgja það, að í hinum stóru fyrirtækjum eru 
svo miklar fjárhæðir bundnar hjá cinu cin- 
stöku, að vafasamt cr, livort ástæða cr fvrir 
rikissjóð að fara að leggja fram fé til uppgcrðar 
á þcim. Bankarnir hafa hingað til orðið að gcra 
þetta sjálfir. Hér cr um tiltölulega fáa viðskipta- 
mcnn að ræða, cn svo stóra, að það gctur liaft 
gífurlcga mikil áhrif á það, hvcrsu mikið fé 
þurfi, hvort stærri fyrirtækin eru tekin með eða 
ckki. Hinsvcgar vcrð ég að lita svo á, að það, 
scm gcri nauðsyn fvrir aðgcrð liins opinbcra 
knýjandi í þcssu cfni, cr það, ef sýnt væri fram 
á, að það lægi við borð, að svo og svo niikill 
hluti útgcrðarinnar kynni að stöðvast, cf ckki 
vrði hlaupið undir bagga, og af stöðvuninni staf- 
aði svo atvinnulcvsi og stórkostlcgt verðmæta- 
tjón fyrir landsmcnn i hcild. Ég hygg, að það sé 
minni ástæða til að ætla þctta um stórútgcrðina 
hcldur cn a. m. k. um nokkurn hluta smáútgcrð- 
arinnar. Mér hefir cftir þeiin lauslcgu athugun- 
um á skýrslunni sýnzt, að mcð ckki ákaflcga 
miklu framlagi mætti í bili létta talsvcrt mikið 
fvrir nokkrum hluta smáútgcrðarinnar, cf kröft- 
ununi væri ölluin bcint i þá átt, cn hinn þáttur 
útgcrðarinnar látinn cnn biða átckta. Og ég vil 
cnn á ný mega bcina því til sjútvn., að hún rcyni 
að athuga þctta að fcngnu nál. og skýrslu ncfnd- 
arinnar.

Þá iná hcldur ckki því glcyma, að J>ójt það sé 
að sjálfsögðu mikilsvcrt að fá uppgcrð á 
skuldum útgcrðarinnar, sérstaklega cf mcð því 
cr tryggt, að starfsemi haldi áfram, scm elia 
mundi verða að stöðva, þá cr það engu minna 
vcrt og knýjandi nauðsyn að gcra ráðstafanir 
til þcss að gcra rckstur þcssara útgcrðarfvrir- 
tækja auðvcldari cn nú er. Og þingið má vcl gá 
að því, að ríkissjóður bindi ckki svo getu sina í 
skuldauppgcrð, að hann hafi ckki mátt til að 
vcita þá hjálp, scm miðar bcinlínis til áfram- 
lialdandi rckstrarstarfscmi.

Nú hcfir komið frá mþn. i sjávarútvcgsmálum 
i dag frv. um rckstrarlán handa útgcrðinni. Hcfi 
ég ckki gctað kynnt mér það enn, cn mun lcggja 
það fyrir sjútvn. cinhvcrn næstu daga.

Eins og ég hcfi sagt áður, cr ómögulcgt að 
taka fulla afstöðu til annars þáttar þcssa máls 
án þcss að líta á hinn. Ég skal svo ckki við 
þessa umr. hafa fleiri orð. Gcri ráð fyrir, að 
frv. verði vísað til sjútvn.

Fjmrh. (Eystcinn Jónsson): Atvmrh. bcfir að 
mcstu tckið af mér ómakið i þcssu máli. Eg vi! 
aðcins, vcgna þcss hvc stórvægilcgt þctta mál 
cr, scgja fá orð, frá því sjónariniði, hvcr áhrif 
samþykkt þcssa frv. hlýtur að hafa á tckjuöfluu

ríkissjóðs. Ég vil hcnda á það, að hv. fhn. cru 
allir þingni. SjálfstfL, og ég skoða því þctta frv. 
scm fram komið frá þeini flokki.

Eins og kunnugt cr, cr i frv. farið fram á, að 
útflutningsgjald af sjávarafurðum rcnni í Skulda- 
skilasjóð. í samræini við það, scm áætlað cr, 
kcmur þctta frv. til mcð að baka ríkissjóði um 
750 þús. kr. útgjöld á næsta ári, cf það nær frani 
að ganga, jafnhliða þcirri brcvtingu, cr vcrður á 
Fiskvciðasjóði og hcfir í för mcð sér 160 þús. kr. 
aukin útgjöld. Hv. sjálfstæðismcnn hafa á þcssu 
þingi borið fram tvö frv., scm hafa í för mcð sér 
rúmlega 800 þús. kr. aukin útgjöld fvrir rikis- 
sjóð.

Hv. sjálfstæðismönnum hcfir vcrið bcnt á það, 
að fjárlagafrv. cr lagt fyrir þingið mcð 1 niillj. og 
800 þús. kr. tckjuhalla. I>rátt fyrir það liafa þcir 
licitt sér gcgn öllum Iciðuin til tekjuöflunar, cn 
hinsvcgar lagt fram tvö frv., cr hafa í för mcð 
sér rúmlcga 800 þús. kr. aukin útgjöld fyrir 
ríkissjóð. Ef frv. þcssi næðu fram að ganga, 
mundi halli fjárl. ncnia um 2 millj. og 700 þús. 
kr. Auk þcssa hafa hv. sjálfstæðismcnn borið 
fram margar flciri till. um æðiinikil aukin út- 
í|jöld. Það virtist ckki ncnia sanngjarnt, að hv. 
flm. rcyndu að gcra grcin fvrir þvi, hvcrnig mcð 
skuli fara, cf halli fjárl. kcmur til með að ncnia 
2 millj. og 700 þús. kr. Hv. sjálfstæðismcnn liafa 
bcitt sér gcgn öllum lciðum til tckjuöflunar, cn 
svo framarlcga, scm þcir bcnda ckki á ncinar 
lciðir i þá átt, cr varla hægt að taka þctta frv. 
alvarlcga. I’að hvilir sú skvlda á hv. flm., að 
þcir rcyni a. m. k. að gera grcin fyrir því, á 
hvcrn hátt till. yrði framkvæmd. I’ótt mikil 
löngun kunni að búa mcð þcssum niönnum til 
þcss að taka sig vcl út og flvtja stór frv., a'ttu 
þcir að ciga þá ábyrgðartilfinningu. (JakM: (iuð 
bjálpi mér! — ÓTh: Almáttugur!). Já, mig skal 
ckki furða á þvi, þótt þcssir nicnii ákalli sér citt- 
livað æðra og máttugra, því að það cr ckki auð- 
vclt að sjá, livernig flokkurinn ætlar að standa 
að þcssu. Eg tcl mér skylt að bcnda á þctta við
1. umr. frv. Hitt cr rétt, að þctta cru þörf mál, 
cr nú liiða úrlausiiar, cn fyrir þcssar sakir verð- 
ur frv. ckki afgr. óbrcytt.

Ólafur Thors: fig hafði ckki hugsað mcr að 
liafa vcrulcg afskipti af þcssu máli við 1. unrr., 
cn ég kvaddi mér hljóðs til þcss að lýsa yfir 
þvi, að Sjálfstfl. cr cðiilcga fús til samninga um 
það, hvcrnig ríkissjóði vcrði séð fyrir mvgum 
tckjum til tckjuhallalausra fjárlaga, cnda þótt 
hann sé sviptur þcssum gjaldstofni. Lýsi ég yfir 
þvi f. h. Sjálfstfl., að hann cr þcss rciðubúinn 
að trvggja það. Vona ég þá, að stjórnarliðið sjái 
sér fæ’rt, cða réttara sagt, sjái sér ckki annað 
fært cn að fylgja frv.

I’yrsti flm. frv. hcfir gctið þcss, að frv. bafi 
ckki fcngið þær móttökur hjá sjútvn. cða rikis- 
stj., scm cðlilcgar hcfðu mátt tcljast. Hv. þin. 
Barð. talaði hér mcð nokkrum þjósti, cn ég sé 
ckki ástæ’ðu til að svara honum vcrulcga, því að 
ég gat ckki bctur hcyrt á ræðu hans cn að áhug- 
inn v:eri ckki ineiri cn það, að bann væri ckki 
farinn að lcsa frv. (BJ: Jú). Hann kvartaði und- 
an þvi að hafa ckki séð frv. og að liafa ckki 
liaft tima til þcss að kynna sér það, og hann
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virtist ekki einu sinni hafa lesið 1. gr. frv. (BJ: 
I’etta er bara venjuleg rangfærsia hjá hv. þm.l. 
Hann sló þvi fram, að i 2. gr. væri sjóðnum 
eigi trvggðar nema 4 millj. Mér virðist það 
bcnda ótvirætt til þess, að hann hafi ekki lesið 
greinina, þvi að í henni stcndur, að Fiskveiða- 
sjóður leggi fram 14 millj. og að útflutnings- 
gjaldið, 750 þús. kr. á ári, renni til sjóðsins í 
6 ár. (BJ: Hvar stendur, að það geri það i 6 
ár'?). Ég ætla, með leyfi hæstv. forseta, að lesa 
greinina fvrir þm., svo að hann hafi þó a. m. k. 
lieyrt hana áður en málið fer út úr deildinni.
2. gr. hljóðar svo:

„Stofnfé Skuldaskilasjóðs er 5 milljónir króna. 
Skal þess aflað sem hér segir:
1. Fiskveiðasjóður fslands leggur sjóðnuin til 

kr. 250 þús. í rciðufé.
2. L'tflutningsgjald af sjávarafurðum, eins og 

það nú er ákveðið með lögum nr. 70 27. júní 
1021, og lögum um breyt. á þeiin lögum. nr. 
11 20. maí 1925, og i lögum nr. 60 27. júní 
1921 rennur óskert í Skuldaskilasjóð árin 
1935 til 1940, að báðum þeim árum meðtöld- 
um“.

Ég þarf svo ekki að lesa lengra, þvi ég veit, 
að hv. þm. skilur þetta, þegar hann hefir heyrt 
mig lesa það. Ég veit líka, að hann skilur það, 
að frá 1935—1940, að báðum þeim árum með- 
töldum, eru 6 ár, og að 750 þús. á ári i 6 ár verða 
4,5 millj., því að hv. þm. hlýtur að kunna ein- 
földustu margföldun. Ég sé, að hv. þm. „nikkar" 
til samþykkis, og er það vel. I’á á hann ekki eftir 
að játa öðru, sem ég hefi sagt, en því, að hann 
hafi ekki lesið frv. Þetta vil ég að hann bæti 
við yfirlýsingu þá, sem hann ætlar að gefa í blöð- 
unum, og geri hann það ekki, þá skal ég sjá um, 
að þjóðin fái að vita þetta. (BJ: Hefir þm. ráð 
á nokkru blaði?). Ég fæ alltaf að skrifa í blöð 
þegar með þarf. Ég hefði vel getað skilið það, að 
hv. þm. hefði sagt, að hann vildi hafa örugga 
vissu fvrir því, að rikissjóði vrði tryggðar ein- 
hverjar tekjur vegna þessa frv. Það liggur í hlut- 
arius eðli, að það verður að gerast, enda sagði 
fyrsti flni., að það yrði gert, og erum við þvi 
reiðubúnir til samstarfs i þeim efnum.

Ég efa ekki, að hv. þm. hafi sagt það satt, að 
hann hafi ekki haft aðstöðu til þess að vera bú- 
inn að lesa frv., þá er hann varð að taka afstöðu 
til málsins i sjútvn., en hinu er ég hissa á, að 
hann skuli risa hér upp og tala um, að liann 
væri ekki búinn að lesa frv. Þó að hv. þm. hafi 
ekki verið búinn að lesa frv., þá skipti það ekki 
máli, þegar hv. þm. ísaf. er búinn að lesa það og 
tjá sig andvigan þvi í nefndinni. Það hefir oft 
komið í ljós hér á Alþingi, að liv. þm. Barð., 
scm er miklu greindari og dómbærari maður en 
þm. ísaf., lætur sér sæma að fvlgja honum i 
blindni, sem er sá aumasti einfeldningur, sem 
nokkru sinni hefir komið inn fvrir dvr þessara 
þingsala. (Forseti hringir).

Hæstv. atvmrh. sagðist hafa þurft 17 daga til 
þess að athuga þetta mál. Sjútvn. sagðist aftur 
liafa haft of lítinn tíma til þess að kynna sér 
málið. Við flm. getum aftur sagt það, að við 
þurftum ekki mikinn tíma til þess að skilja það, 
að hér var um að ræða nauðsynjamál sjávar- 
útvegsins og alþjóðar, sem hægt var að taka

fljóta afstöðu til eftir þeim skýrslum mþn., sem 
fyrir lágu. Það má kannske leita skjóls í þess- 
um afsökunum um tímaleysi o. fl, en ég hvgg, 
að það skjól verði ekki lialdgott. Afstaða þcss- 
ara háu herra til málsins ber því aðeins vott 
um skort þeirra á samúð með þessum atvinnu- 
vegi, sem hér á hlut að máli. Þeir vilja ekki 
rétta honum lijálparhönd, enda þótt þeir sjái 
þörfina. Hæstv. atvmrh. sagði, að það væri sin 
skoðun, að ekki væri hægt að afgreiða málið á 
þessu þingi, vegna þess, að farið væri fram á 
svo mikinn tekjumissi fyrir rikissjóð, að hann 
væri ekki verjandi. Út af þessum ummælum 
hæstv. ráðli. vil ég beina þeirri fyrirspurn til 
hans, hvort hann telji þau 13—14 millj. kr. út- 
gjöld, sem fjárlfrv. ber með sér nú, öll þarfari 
en þennan stuðning til sjávarútvegsins. Þessu 
vænti ég, að liæstv. ráðh. svari. Samtimis vil ég 
henda honum á, að hæstv. fjmrh. er ekki hrædd- 
ur við að bera fram frv. um geigvænlegar skatta- 
álagningar á þegna landsins, aðeins til að standa 
undir útgjöldum fjárl. Þannig hafa komið fram 
3 ný frv, sein fara fram á á þriðju millj. kr. 
nýja skatta á skattþegnana. Vilji hæstv. ráðh. 
bera það á borð fyrir þingheim, að það, sem 
greiða á með því fé, sé nauðsynlegra en útgjöld 
til endurreisnar sjávarútveginum, sem að dómi 
okkar flm. o. fl. þolir enga bið, þá verður hann 
að færa einhver skynsamleg rök fvrir þvi.

Það er ekki mitt að svara fyrir mþn. i sjávar- 
útvegsmálum, en það þvkir mér undarlegt, að 
hæstv. ráðh. skuli bera það fram, að hún hafi 
brugðizt annari höfuðskvldu sinni, sem sé þeirri, 
að benda á leiðir til tekjuöflunar til þess að 
standast þau útgjöld, sem af frv. þessu muni 
leiða. Mér finnst þctta langt gengið til þess að 
ófrægja þá nefnd, sem skilað hefir viturlegum 
tillögum til úrlausnar þessu vandamáli. Það ber 
og vott uin skort á samúð með málefninu. Eg vil 
i þessu sambandi benda hæstv. ráðh. á, að ekki 
kom nefijd sú, sem rannsakaði hag bænda, með 
neinar till. um tekjuöflun fyrir rikissjóð til þess 
að standast útgjöld hans vegna viðreisnar bænda- 
stéttarinnar. ()g mér vitanlega áfelldi hana eng- 
inn fyrir það.

Hæstv. fjmrh. þarf ég ekki að svara. Það varð 
almcnnur hlátur, þegar hann sagði, að cnda þótt 
menn væru ginnkeyptir fyrir kjósendafylginu, 
vrði að gæta alls velsæmis. Ég held nú, að hæstv. 
ráðh. hefði gott af því að kynna sér þingtíðindi 
frá árunum 1927—30, þegar lærifaðir hans og 
núverandi flokksforingi fór með völdin, þá 
myndi hann kannske geta lært það, að ekki sé 
sérlega vel til fallið, að hann sé að leggja okk- 
ur lífsreglur í þessum efnuin.

Flm. (Sigurður Kristjánsson): Enda þótt hæst- 
v. atvmrh. talaði ekki fvrstur i þessu máli, eftir 
að ég lauk framsöguræðu minni, þá mun ég 
byrja á að svara honum, því að það er nær því 
það eina, sem er svaravert af þvi, sem fram hefir 
komið til andsvara mér. Okkur Iiefir ekkert bor- 
ið á milli um gaug málsins, og ég hefi ekkert 
áfellzt hann fvrir það, hvernig hann hefir tekið 
þessu máli, en mér finnst, að hann hafi dregið 
það nokkuð lengi að leggja það fyrir sjútvn. 
Hann hefir afsakað sig með þvi, að hann hafi
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verið að kynna sér málið, og niá vera, að það 
sé að nokkru lcyti rétt, cn hitt inun réttara, að 
hann hafi vcrið að kynna flokksmönnum sín- 
um það, svo scm hann og hcfir tjáð okkur niílli- 
þnmönnum.

Mér finnst það lika afsakanlcgt, þó að hann 
hafi ckki viljað hera frv. fram scm stjfrv., hdd- 
ur láta sjútvn. flytja það. Þá finnst mcr ckki 
ncma cðlilcgt, þó að liann vilji, að hcnt sé á 
tekjuauka fyrir rikissjóð áður cn lýkur, fyrir ]>;vr 
tckjur, cr hann missir við þetta. Hitt cr ckki 
ncma fvrirsláttur, að það hefði átt að gcrast 
fyrirfram, þvi að það cr algcngt, að cfnt sé til 
stórra útgjalda fyrir ríkissjóð án þcss að um 
leið sé bent á tckjuauka. Annars vil ég í þcssu 
sambandi hcnda á, að fyrir þinginu liggja nú 
6—8 tekjuaukafrv., og suin alveg ný. Hvort þau 
ganga fram, cr vitanlega ckki sýnt cnnþá, en 
ég býst við, að um þau sé eins og ýms önnur 
mál, að það hafi verið samþ. utan þings, að þau 
gengju frain. l'm hitt get ég elski sagt, hvcrsu 
miklar tekjur þau muni gefa, því að ha-stv. fj- 
mrh. virðist ekki hafa glögga hugmynd um það 
sjálfur, eða a. m. k. hefir hann ekki gefið það 
upp. Þá eru og á prjónunum ýms frv., þar scm 
farið er fram á að einoka vörur, sem skipta millj. 
kr. i innkaupi. Það cr þvi ckki óliklegt, eftir þeirri 
álagningarfrekju, sem rikisstofnanirnar yfirleitt 
eru haldnar af, að þar komi nokkrar tekjur fvrir 
rikissjóðinn. Eg fæ því ekki séð, að stj. þurfi að 
kvarta um, að hún hafi ekki nýjar tckjuvonir. 
Auk þess höfum við flm. lýst þvi yfir, að sjálf- 
sagt sé að revna að sjá rikissjóði fvrir tckjum 
i stað þeirra, er hann kann að missa, ef frv. 
þetta nær fram að ganga. Það er alveg misskiln- 
ingur hjá hæstv. fjmrh., að hér sé vcrið að 
heimta gjöld úr ríkissjóði. Það er þvert á móti 
farið fram á það, að rikissjóður hætti að heimta 
hein gjöld af útflutningsvörum þcssa atvinnu- 
vegar. A þessu cr mikill cðlismunur. Þctta finnst 
mér, að ráðh. ætti að skilja, ]>ó aldrci ncma 
hann sé ungur.

Eins og ég hefi áður tckið fram, þá hefir oft 
verið stofnað til útgjalda hér á Alþingi án þcss 
að benda um lcið á tekjur i staðinn. í þvi cfni 
hefir hæstv. núv. atvmrh. staðið mjög framar- 
lega, bæði að þvi er sncrtir kjördæmi sitt og um 
framlög til atvinnubótavinnu o. fl.

Mér þótti fvrir, að hæstv. atvmrh. skyldi flaska 
á því að hafa eftir útreikning hv. þin. Barð., því 
að hann var rangur, en útrcikningur n. réttur. 
Hv. þm. Barð. er vitanlega í þcssu ináli scm 
öðruin úti á þekju. Það sannaðist t. d., að haim 
hefði aldrei lesið frv., hvað ]>á meira. l'm það, 
sein hann annars sagði, mætti margt scgja. cn 
mér leiðist alitaf að ciga við mcnn, scm ckkcrt 
vita, uin livað cr verið að tala. A ég þar ckki við 
það, þó að honum yrði þcssi reikningsskckkja á; 
hún cr afsakanleg, því að maðurinn var að þvi 
er virtist í mjög æstu skapi. En afstaða hans til 
málsins cr mjög tortrvggilcg. Hann vildi ckki, 
að sjútvn. flytti frv.; ]>ó vissi hann, að ckki 
var hægt að koma því inn i þingið, ncma mcð 
sérstöku lcyfi; þvi sá frestur var þá liðinn, scm 
leyfður er til þess að bera fram frv. án sérstaks 
leyfis deildar. Honum var boðinn frestur til þess 
að lesa frv. og kvnna sér málið, en það vildi

Alþt. 1934. C. (48. löggjafarþing).

liann ckki þiggja. En nú lætur hann stjórnast af 
rciði við Morgunhlaðið m. a„ og ’scgir, að það 
hafi skýrt rangt frá. Það, scm gcrir hann svona 
rciðan við Morgunblaðið. cr fyrst það, að blaðið 
scgir, að atvmrh. hafi ckki séð sér fært að lcggja 
til, að frv. yrði að lögum á þcssu þingi, ncma 
því aðcins, að scð yrði fvrir nýjuin tckjuin. 
Þctta cr rétt. Þá scgir Morgunblaðið, að það hafi 
vcrið fcllt í sjútvn., að n. flvtti frumvarpið. Þctta 
cr rétt. Ennfrcmur segir blaðið, að ]>etta séu 
undirtektir rauðliða undir þctta inikln nytja- 
mál. Þctta cr líka rétt. Ég hcld því, að það hafi 
vcrið alveg misráðið af honum að vcra að sprikla 
þetta hér i deildinni og sýna nckt sina jafntil- 
finnanlega og hann gerði. — Gælur hans við 
málið i sjútvn. eru ckkert neina látala-ti. Hann 
þorir ekki að taka neina afstöðu þar, af því að 
hann cr undir flokkssvipu, og enga skoðun þorir 
hann að hafa, af því að hann óttast aðra svipu 
frá kjósendunum. Það er hörmulcgt fyrir hv. 
]>m. að vera flcngdur úr tveimur áttum og vita 
þvi ekkert, í hverja áttina hann á að flýja. Þá 
var hann eitthvað að tala um það, að hann hefði 
ckki búizt við nema ósannindum af mér, því að 
við hefðum cinhvcrntima orðið samferða i kosn- 
ingaleiðangri. Það fór nú þá fyrir mér eins og 
fleirum, að mér fannst sára leiðinlegt að dragast 
áfram mcð hann, af þvi m. a„ að hann vissi 
ckkcrt um þau mál, scm hann var að rcvna 
að tala um, ekki einu sinni um þau mál, scm 
komið höfðu fyrir á þeim þingum, cr hann hafði 
átt sæti á. Ég gct vcl skilið, að hann hafi kunn- 
að illa föruncytinu, því að hann kann bezt við 
sig með hinum verstu mönnum og á hinum 
verstu stöðum, cins og bezt má sjá á l>ví, við 
hverja hann leggur lag í flutningi mála hér á 
þingi. Annars hélt ég, að hann hefði mátt þakka 
mér fvrir uppeldið, því að ég gaf honum ýms 
holl ráð, sem hefðu mátt verða honum að gagni, 
cf hann hefði borið gæfu til þess að hagnýta 
sér þau. En það hefir sannazt á honuni hið forn- 
kveðna: „Þótt náttúran sé lamin mcð lurk, ]>á 
leitar hún heim um siðir“. Eari nú svo, að hv. 
þm. fylgi máli þessu cftir allt, scm hann cr hú- 
inn að scgja, ]>á cr það aðeins af ótta við kjós- 
cndurna, og ég hcld, að það sé rétt að láta hann 
kcnna á þcirri svipunni, sem hann óttast mcst 
og mun vcra svipa kjóscndanna.

Hæstv. fjmrh. talaði um það af mikilli vand- 
lætingu, að við flm. skuluin „leyfa'* okkur að 
bera fram frv., scm fari fram á gjöld úr rikis- 
sjóði. Slikur cr tónninn frá hans hcndi um frv., 
scm á að reisa við höfuðatvinnuveg þjóðarinnar. 
Það cr til minnkunar, að úr fjmrh.sæti komi orð. 
scm votta slikt gersamlcgt ál>v rgðarlcysi og 
skilningslcvsi á þvi, sem frain undan cr i at- 
vinnulífi þjóðarinnar. Það gctur vcl vcrið, að flm. 
þessa frv. lcvfi sér að fvlgja því fastar cftir cn 
hæstv. ráðh. kærir sig um, og ég hygg, að þar sé 
unnið fyrir þjóðina og rikið mcð því að flvtja 
málið af cinurð og dugnaði.

Svo cr hæstv. ráðh. að tala um, hvort cigi að 
„taka þctta mál alvarlcga". flg skal scgja lion- 
uiti það, að það cr ekki hægt að taka krakka al- 
varlcga. Ég skoða hann scm milli vita. cf ckki 
óvita í máli scm þcssu.

Hæstv. ráðli. var að tala um, að mcnn flyttu 
6
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mál til að taka sig út i auguni kjósenda. Ég skal 
ekki scgja um, hvað hann hcfir gert til þess. 
En það veit ég, að framkoina hans i þcssu máli 
og yfirleitt þcim málum, scm hann hcfir tekið 
þátt í, hcfir aldrei orðið til þcss, að hann tæki 
sig út í auguin skynsamra inanna, cn það getur 
verið, að finnist þeir mcnn, scm hægt cr að 
skarta fyrir mcð slíkri framkomu. (Fjmrh.: 
Heldur liv. ]>ni„ að það scu tómir heimskingjar, 
scm hafa kosið mig?). Mciri hlutinn, býst cg 
við. ncma þá þeir, scm hafa vcrið kúgaðir til 
þcss. En hvort scin þm. veita mciri cða minni 
mótstöðu, þá gengur þctta frv. fram. I'ólkið 
krcfst þcss sjálft. ()g það cr nú svo um þá 
mcnn, scm hafa sýnt þcssu máli svo mikinn 
kuida, að þcir eru við ckkcrt hræddari cn kröf- 
ur fólksins. En cg vona, að í hópi þcirra þm., 
scm styðja þá stj., scm nú situr að völdum, illu 
lieilli, scu cinhvcrjir þcir, cr vilja sýna þcssu 
máli vináttu, cf ckki þcirra sjálfra vcgna, þá 
fyrir það, að þcir liafi opin augun fyrir þvi, 
hvc afskaplcga mikið cr hcr i húfi, cf sjávar- 
útveginuni vcrður ckki bjargað, áður cn hann cr 
sokkinn of djúpt.

Bergur Jónsson óyfirl/ : Hv. þm. G.-K. var 
yfirlcitt hógvær núna, scm cr þó ckki lians vandi, 
því að hann mun tcljast mcð þeim, scm sizt 
liafa hógværð til að bera. Hann var samt hóg- 
vær i minn garð nú, og þakka ég honum það 
ckki hcldur. Honum er það sjálfum fyrir bcztu, 
svo að hann vcrði sér þó ckki cins til skammar. 
(Forseti hringir).

Hv. þm. taldi, að ég hcfði ckki lcsið frv. og 
taldi það scin rök fyrir þcirri fullvrðingu sinni, 
að ég sagði, að samkv. 2. gr. frv. væri stofnfé 
sjóðsins 4 millj. kr., en hann vildi tclja það 5 
millj. kr. Ég gct sagt hv. þni„ að ég hcfi lesið 
þcssa gr. og ég hcfi skilið hana eins vcl og hann, 
og býst við, að flcstir skvnsamir mcnn áliti, að 
minn skilningur sc réttari cn hans. Ég skoða 
stofnfc sjóðs cða félags það fc, scm lagt cr 
fram, þegar sá sjóður cða félag er stofnað og 
byrjar að starfa. Eftir 2. gr. frv. á Fiskveiða- 
sjóður að lcggja fram 2500(10 kr. I>ar næst á að 
taka útflutningsgjald af sjávarafurðum, scm ég 
scgi, að inuni vcrða um 600000 kr., cn hann segir 
750000 kr., og cf það er lagt til grundvallar, þá 
cr þar komin 1 milljón. I.oks hcimilar 3. Jiður
2. gr. stj. að útvcga 3 millj. kr. lán handa sjóðn- 
um. I>á cr þctta stofnfé réttar 4 millj. kr.

Xei, hann drcgur þá ályktun, að ég hafi ckki 
lcsið gr., út frá þvi, að hann tclur mcð útflutn- 
ingsgjaldið fyrir árin 1935—1940. Xú vil ég biðja 
hann, scm mun, þcgar hann var i skóla, liafa 
vcrið cinna beztur i þcssari námsgrcin, rcikn- 
ingi. að rcyna nú til að rcikna út, hvað útflutn- 
ingsgjaldið vcrður mikið í þessi 6 ár. I>ó að það 
sé ckki rciknað hærra cn cg gcri ráð fyrir, þá 
vcrður það 6X600000, þ. c. a. s. 3600000. Hvað 
kcmur þá út ? I>á kcmur það út, að stofnfcð vcrð- 
ur 6850000 kr. En cf lögð cr til grundvallar full- 
yrðing hans, að útflutningsgjaldið vcrði 750000 
kr., vcrður það í þcssi 6 ár 4500000 kr. I>á cr fisk- 
vciðasjóðsgjaldið 250000 og lánið 3000000. I>á 
vcrður stofnféð 7750000 kr., svo að það cr al- 
vcg sama, hvcrnig hv. þm. tckur þetta, hvort

sem hann reiknar út það, scm sjóðnuin er ætlað 
fyrsta árið, cða hann tckur með útflutnings- 
gjaldið öll 6 árin, þá kemur það alltaf vitlaust 
út hjá lionuni. I>að cru 4 millj. cftir fyrri skiln- 
ingnuin, cn 6850000 cftir þeiin síðari samkv. 
niinu áliti. cn cftir því scm hv. þm. G.-K. álitur. 
scm cr auðvitað vitlaust, cr það 7750000 kr., scm 
cr stofnfé þcssa sjóðs. En auðvitað liggur svo í 
málinu, að hv. þm. G.-K. cr ckki svo skyni 
skroppinn, að hann vcit, að mcð stofnfé cr aldrci 
átt við annað fé cn það, scm lagt cr fram þegar i 
bvrjun, alvcg cins og við tölum um stofnfund og 
ciguni þar aðcins við fyrsta fundinn.

I>að cr enginn af öllum þcim hv. þm., scm 
hér cru, svo skyni skroppinn, að hann skilji ekki, 
að þcssi hv. þni„ scm ætlaði nú að slá sig til 
riddara á mér, alveg cins og hann ætlaði sér i 
fyrsta sinn, scni ég koni hér inn í þingsalinn, er 
nú koniinn i úlfakrcppu, og hcnni kemst hann 
ckki úr, hvort scm fyrsta árið cða öll 6 árin cru 
lögð til grundvallar í sambandi við skilning á 
2. gr. I>að stendur ckki i fyrri hluta gr., að Fisk- 
veiðasjóður skuli lcggja fram 250000 árlcga, cn 
ég vcit ckki nema hv. þm. nieini það. Maður veit 
yfirlcitt litið, livað hanii mcinar hér, — gott cf 
lianii vcit það sjálfur. En cf það cr meiningin, 
hvað verður þcssi upplucð samtals í 6 ár? Ekki 
færumst við þá nær Jivi, scm hv. Jjm. fékk út. 
l>að þýðir því ckki neitt fyrir hv. þm. að reyna 
á ncinn hátt að sanna þctta, hvcrsu miklu grcind- 
ari scm hann Jjykist vera cn ég og hvcrsu miklu 
mcira vit, scm hann Jjvkist liafa á sjávarútvcgi 
heldur cn ég. Hann hlýtur að vcrða að kannast 
við, að hann vcður hér rcvk, hcfir hætt sér út á 
hála braut og misskilur frv., scm hann cr sjálf- 
ur flm. að.

En nú cr ckki nóg með þctta. [>að cr rík ástæða 
til að halda, að sumir þeir hv. Jjm., scm þcssir 
nm. úr niþn. í sjávarútvcgsmálum hafa fcngið 
til að flytja frv. mcð sér, ])cir hafi alls ckki lcsið 
frv. Einn af Jjcssum flm. cr gamall prófbróðir 
niinn, liv. þin. Ak., scm ég tcl grcindan mann og 
hciðarlcgan niann og sæmilcga viti borinn. Hann 
hefir áður á Jjcssu þingi borið fram hrtt. við 
frv., að Jjriðjungur þcssa útflutningsgjalds skuli 
fara til strandgæzlu hér á landi, og nú cr hann 
flm. að frv., scm gcrir ráð fvrir, að allt út- 
flutningsgjaldið skuli fara til Jjcssa skuldaskila- 
sjóðs. Ég cr viss um, að cf hv. Jjm. Ak„ scm ég 
vil gcfa alla kosti, ósjálfráða og sjálfráða, licfði 
lcsið þctta frv„ þá hcfði liann aldrei gcrzt flni. 
þess, aidrei hætt sér út á þaiin hála is að ganga 
á móti sjálfum sér i till. hér á þingi. Astæðan 
til Jjcss lilýtur að vcra sú, að hann hcfir ckki 
lcsið frv„ scm hann cr ineðflin. að. Ég cr hrædd- 
ur um, að í öllum ákafanuni, scm var i Jjcssum 
hv. sjálfstæðismönnum í sjútvn. að koma Jjcssu 
frv. fram og fá mótatkvæði okkar, scni aldrci 
höfðum séð frv„ liafi l>að orðið til Jjcss, að 
sumir flokksbræður Jjcirra, flciri cn hv, þm. Ak„ 
hafi gcrzt nieðflm. að frv„ áður cn Jjcir höfðu 
Icsið það. Ég gct sagt liv. Jjm. G.-K„ að ég hefi 
lcsið frv. Ég skal ckkert um ]>að segja, hvor 
okkar skilur ]>að bctur. Ég cr ckki alinn upp í 
sjávarútvcgsfirma, og um reynslu okkar skal ég 
ckki dæina. En ég skil J>ó mælt mál, og ég þori 
að leggja miun skilning undir hér uni bil hvern
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meðalgreindan mann, sem vera skal. Annars skal 
ég taka það fram, að hv. þm. G.-K. sat óvenju- 
lega mikið á strák sínum, þegar hann svaraði 
mér, og ég vil alls ekki gefa honuin neinar linút- 
ur fyrir það, þó að hann hagi sér nú heldur með 
bctra móti í þetta skipti. (ÓTh: Ég skal reyna 
að taka hv. þm. til bænar seinna). Já, það er 
rétt fyrír hann að reyna það, hann þykist eiga 
það mikið undir sér, siðan húið er að tvlla hon- 
um í formannsstöðu Sjálfstfl, hversu mikil scm 
ánægjan er þar yfir þeirri ráðstöfun.

Hv. 6. þm. Reykv. var að revna að svara mér, 
þó að ekki væri þar mikil rök að finna, sem 
varla var heldur við að búast. Hann taldi hafa 
verið reikningsskekkju hjá mér, en þvi liefi ég 
þegar svarað í svari minu til hv. þm. G.-K.

Hann segir, að ég hafi ekki viljað samþ. frv. 
i sjútvn. Þvi svaraði ég i fyrri ræðu minni i 
dag, og ég veit, að allir skvnbærir meun hafa 
skilið, að það voru sjálfstæðismenn i sjútvn., 
sem urðu til þess, að mér gafst ekki kostur á að 
verða meðflm. að þessu frv., sem vel hefði getað 
verið, að ég hefði viljað flvtja, ef ég hefði get- 
að. Það þýðir ekkert fyrir þá að halda áfram á 
þessari braut, af þvi að þeir hafa viðurkennt það 
sjálfir á fundi í sjútvn., að þeir hafi vitað, að 
hv. þm. ísaf. hafði aðeins einu sinni hlaupið yfir 
það lauslega og ég og hv. 3. landsk. höfðum 
aldrei séð það.

Hv. 6. þm. Reykv. var að tala um, að okkur 
hefði verið boðinu frestur. Sér var nú hver frest- 
urinn! Þeir buðu okkur frest til þriðjudags, og 
frv. kom út seinni part miðvikudags. Geta þá 
allir hv. þdm. séð, hvaða gagn okkur hefði ver- 
ið i þessum fresti, sem okkur var boðinn. Að 
bjóða okkur þennan frcst var þvi alveg sama og 
að neita okkur alveg um að fá að lesa þetta 
frv.

Mér þótti það gott vegna hv. þin. Vestm., sein 
ég met iniklu meira en hv. 6. þin. Revkv, að það 
skvldi koma fram, að það var hv. 6. þm. Reykv, 
sem gaf Morgunblaðinu þær fölsku upplýsingar 
um þetta mál. Hv. 6. þm. Reykv. sagðist hafa 
sagt Morgunblaðinu satt, því að það hafi verið 
fellt að flyt ja frv. Já, það var satt! Það var 
þessi gamli, hálfi sannleikur, aðeins sagt sumt 
af því, sem fyrir lá, og ekki tilgreindar neinar 
ástæður.

Ég veit ekki, hvað mikinn þursaskap mcnu 
heimta af þin, ef það er heimtað, að þeir flytji 
frv, sem þeir hafa aldrei séð, og eins og ég hefi 
inargsannað, þá hafði ég Sldrei séð eða hcyrt 
þetta frv. þegar atkvgr. fór frain um það. Það var 
haldinn fundur í ráðherraherberginu laugardag- 
inn 27. okt. Þar var þá hæstv. atvmrh, og var 
þá bókað, að hann vildi ekki leggja með, að frv. 
vrði flutt. Hinsvegar sá ég aldrei frv, það veit 
hv. þm. Vcstm. sjálfur. Hann vissi það lika, að 
form. sjútvn. tók frv. og fór með það beina leið 
í prentsmiðjuna. Ég vona því, að hv. þm. Vestm, 
sem ég met talsvert mikils, saurgi sig ekki á þvi 
sama og hv. 6. þm. Reykv, sem var nú þegar orð- 
inn það blettóttur, að þar sá ckki á svörtu, þó 
að eitthvað bættist við.

Hv. 6. þm. Revkv. talaði um það, að ég hefði 
ekki vitað um þetta frv, þegar við í hitteðfyrra 
deildum vestur í Barðastrandarsýslu. Ég þarf

ekki annað en að benda honum á úrslit kosn- 
inganna til að sýna frain á, hvor okkar hafi þar 
verið tekinn trúanlegrí. Hitt get ég þó líka tek- 
ið fram, að hv. 6. þm. Reykv. hafði þá með sér 
vasabók, og ég vissi aldrei til, að hann vissi neitt 
nema það, sem i þessari vasabók stóð. Hitt var 
annað mál, hvort það kom honum að svo miklu 
gagni.

Hann segir, að ég fylgi ekki frv. nema af kjós- 
endadekri. Ég hefi sagt, að ég mundi fylgja frv, 
ef ég sæi mér fært, að það gæti komizt i fram- 
kvæmd. Hann hefir enga heimild til að scgja 
þetta, en af þvi að það er liann, ’setn segir það, 
.stendur mér á sama. Hann segir, að við mót- 
stöðumenn hans viljum ekki láta ganga fram þau 
frv, sem alþjóðarnauðsvn krefur. Ég vil skora á 
liann að fvlgja skattafrv. stj, sem alþjóðar- 
nauðsyn krefur, að komist fram, svo að rikis- 
sjóður geti búið hallalaust næsta ár. Xú er kom- 
ið fram frv. frá mér um útgerðarsamvinnufélög. 
Ég vil ráða honum til, ef honum er einhver al- 
vara með að fylgja frv, sem alþjóðarnauðsvn 
krefur, að fvlgja þvi frv. og snúa alveg við blaði 
sinu og fylgja stjórnarflokkunum, því að þeirra 
mál eru alþjóðarnauðsyn. Honum er það fvrir 
beztu að fylgja ekki stjórnarandstæðingunum, 
þegar þeir koma fram með mál eingöngu til að 
sýna sig í augum kjósenda.

Páll Þorbjörnsson: Út af því, að þvi hefir 
hér verið sveigt að mér, að ég hafi ekki viljað 
flytja þetta frv, vildi ég segja nokkur orð.

Hv. 1. flm. hefir haldið því fram, að liæstv. 
atvmrh. hafi haft frv. um nokkurn tima og verið 
búinn að kvnna það flokksmönnum sínum. 
Hann hefir haft það i 17 daga. Ég get skýrt frá 
því hér, að hæstv. atvmrh. hafði skýrt okkur frá 
því, i hvaða átt frv. stefndi, en þrátt fyrir það 
hafði ég aldrei tækifæri til að lesa frv.. eins og 
menn geta skilið, þar sem hæstv. ráðh. hafði 
aðeins eitt eintak af frv, en í þingflokki okkar 
eru 1(1 þm.

Eins og hv. þin. Barð. skýrði frá, þá var á 
aukafundi i sjútvn. ra-tt um þetta frv. og að liiest- 
v. atvmrh. var á þeim fundi. Þá bar hv. form. 
sjútvn. fram þá spurningu, hvort til væru það 
mörg eintök af frv, að nm. gætu fengið eitt ein- 
tak hver til að kynna sér frv. Milliþnm. svör- 
uðu því, að það væri ekki, það hefðu verið til fá- 
ein eintök af frv, en þeim hefði verið útbýtt til 
I-'iskifélagsins, Útvegsbankans og ráðherra. 
Hvcrsu mörgum þeir hafa úbýtt til sinna flokks- 
inanna, skal ég ekki segja um, en ef það hefði 
verið meiningin, að frv. hefði verið flutt af sj- 
útvn, hefði verið æskilcgt, að nm. hefðu getað 
haft frv. til athugunar nokkurn tima.

Út af því, 'sem kom fram lijá þeim, að ekki 
væru til fleiri eintök af frv, þá var rætt um að 
koma frv. í prentun, svo að sjútvn. ætti kost á 
að kviina sér frv. Þetta var laugardaginn 27. okt. 
Xæsta þriðjudag var haldinn fundur i sjútvn. 
Þá óskuðu þeir hv. 6. þm. Revkv. og hv. þm. 
Vestm. eftir þvi, að sjútvn. flytti frv. Við hv. 
þm. Barð. bárum það þá fram, að við liefðuni 
ekki átt þess kost að lesa frv, en hv. þin. ísaf. 
hafði átt þess kost að hlaupa einu sinni vfir það 
lauslega. Hinsvegar var búizt við, að frv. kæmi
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úr prentun i siðasta lagi daginn eftir. Við fór- 
um fram á að fá frest til fimmtudags. svo að við 
gætum tekið ákvörðun um málið, en hv. þm. 
Vestm. og hv. 6. þm. Iteykv. voru ófáanlegir til 
að fresta þessu, heldur knúðu þeir okkur til að 
greiða atkv. á móti flutningi frv.

Eg veit ekki, hver cr regla þeirra í þingmálum, 
en ég býst þó við, að margir séu þar eins og ég, 
því að mér dettur ekki i hug að flytja frv., scm 
ég hefi ekki lesið áður. Hinsvegar va-ri ekki ó- 
fróðlegt að gera þá tilraun við þessa hv. þm., að 
revna að fá þá til að flytja frv., sem þeir vissu 
ekkert um nenia aðeins nafnið eitt, þvi að það 
er það, sem þeir hafa hér farið fram á.

Eins og ég gat um í sjútvn., þá er ég þessu 
niáli hlynntur og vil fylgja því eftir því sem 
ég tel fært. Hér er a. m. k. að nokkru levti revnt 
að ráða bót á þeim fjárhagsörðugleikum, sem 
sjávarútvegurinn er nú i. Hinsvegar vil ég taka 
það fram, að það hefir ekki verið skýrt enn, 
hvernig þvi verður við komið, að láta allt út- 
flutningsgjaldið fara i þennan sjóð, en ekki í 
ríkissjóð.

Ég býst við, að það verði hið á, að hægt verði 
að taka alla útgerðina fyrir á þennan hátt. Býst 
ég þá við, að hér ætti fyrst og fremst að snúa 
sér að smáútgerðinni. Stórútgerðin þarf svo mik- 
ið fjármagn til viðreisnar, að það er spursniál, 
hvort það verður ekki fyrst og fremst mál liank- 
anna. En til að rétta við smáútgerðina tel ég rétt 
að setja 1. frá þinginu, og þvi mun ég fylgja 
þessu frv.

Jóhann Jósefsson: I’að er i sjálfu sér gott að 
heyra, að það er þó einn hv. þm. lir stjórnar- 
iiðinu, sem lýsir þvi yfir. að hann vilji fylgja 
þessu mikla nauðsynjaináli.

Mér þykir satt að segja ræður nianna liafa snú- 
izt mjög um það, hvernig þetta mál er komið í 
deildina, þ. e. a. s. þeirra, sem virðast ekki vera 
málinu fvlgjandi.

Hv. þin. Barð. sagði, að þetta mál væri flutt af 
lýðskrumi. Betta eru injög ómakleg orð í okkar 
garð. Tildrög þessa máls liafa skapazt viðsveg- 
ar i landinu út af þeirri sterku þörf, sem sjávar- 
útvegurinn hefir nú fvrir stuðning i þessum 
efnum, og hinsvegar við það, að Alþingi hefir 
afgr. stórfellda löggjöf til hjálpar bændum. A 
þeini tveiin meginstoðum livilir þetta frv., þörf 
sjávarútvegsins annarsvegar og jafnrétti við hinn 
aðalatvinnuveg landsins hiiisvegar.

Ha'stv. atvmrh. og ég voruin einskonar sam- 
herjar í því, þegar I. um Kreppulánasjóð voru 
á ferðinni, að gera tilraun til þess að láta ákvæði 
þeirra 1. ná að einhverju leyti til smáútgerðar- 
innar. I>á var þvi visað á bug af þeim ráðandi 
flokki, sem þá var Erainsíl., á þeim grundvelli 
aðallega, að það vantaði allar upplýsingar um 
það, hvernig hag sjávarútvegsins væri komið. 
I>ál. frá 1933 spratt af þeirri þörf að rann- 
saka ástandið og finna grundvöll til þess að 
hyggja hjálpina til útvegsins á. Störf inþii. hafa 
gengið i þá átt og frain á þennan dag hefir ver- 
ið unnið á þessuni grundvelli að þessum inál- 
uin, en alls ekki af lýðskrumi, eíns og hv. þm. 
Barð. lét sér sæina að viðhafa uni n. og þá mclin, 
sem flytja þetta mál liér i d.

Að þvi er snertir undirbúning frv., þá er búið 
að lýsa þvi fyrir hv. dm., að mþn. gerir stj. fvrst 
kunnar sínar till. í aðalatriðunum í september- 
mánuði. I>að iná meira að segja heita, að frv. 
hefði verið óbrevtt, þegar þvi svo 10. okt. var 
skilað til hæstv. atvmrh. með cindreginni ósk 
frá niþn. uni, að þessi mál yrðu lögð fyrir Alþ. 
I>á 17 daga, sein hæstv. atvinrh. hafði þessi mál 
ineð höndum, átti ég oft tal við hann um þau. 
til þess að ýta á eftir þeim, og æskti ég þá eftir, 
að meðmæli stj. fylgdu. Hæstv. atvmrh. sagðist 
þá hafa vfirvegað þessi mál og talað um þau við 
sína flokksmenn. I’etta hefir liv. 3. landsk. líka 
staðfest, þó i raun og veru þvrfti þess ekki með, 
því vitanlega hefir hæstv. ráðh. sagt satt. En 
hv. 3. landsk. staðfesti, að liann liefði verið bú- 
inn að fá vitneskju um efni þessa frv. hjá hæstv. 
ráðh. áður en fundurinn í sjútvn. var haldinu. 
Þessi fundur, seæ hæstv. ráðh. sat nteð n., var 
haldinn 27. okt. í viðurvist hv. þin. Barð., liv. þm. 
ísaf. og hv. 3. landsk. Hæstv. ráðh. lét þess þá 
getið, að hanii trevsti sér ekki til þess, vegna 
peningaástands rikissjóðs, að mæla með þvi, að 
frv. vrði flutt, og lét bóka alllangt mál um það. 
Nú lýsti hv. þm. Barð. þvi yfir, að vegna þess 
að ég og hv. 6. þin. Reykv. liefðum ekki mótmælt 
bókuninni, þá bæri að skoða það sem við hefð- 
um verið henni sammála. Þetta er algerlega 
rangt. Við höfðuni vitanlega ekkert við það að 
athuga, sem hæstv. ráðh. lét hóka i n. I>að 
hefði verið ókurteisi af okkur að vera að deila 
við hæstv. ráðh. út af því, vegna þess sérstak- 
lega, að hann lét þess getið í fundarbvrjun, að 
liann færi þessa leið, að sitja á fundi ineð n., 
i stað þess að skrifa henni. I’etta skeði þá. — 
En svo 30. okt. er háður fundur í sjútvn., og þá 
báðuin við um, að borin yrði upp þessi till, að 
málið yrði flutt, því við álitum, qð ineginstefna 
frv. væri nin. kunn, og það er líka játað af hv.
3. landsk., að hæstv. ráðh. hafi verið búinn að 
skýra þeim i flokknum frá frv., og þá náttúr- 
lega liv. þm. ísaf. lika. Að hv. þm. Barð. liafi 
ekki fylgzt með þessu, þvkir mér næsta ótrúlegt, 
þar seni hann sat fundinn 27. okt. og lieyrði þar 
talað um málið. En það þarf ekki að deila um 
þetta, þvi það var auðfundið, að það var ekki sá 
andi rikjandi hjá þcssum mönnum, þegar talað 
var um þetta mál, að þeir væru fúsir á að leggja 
þvi lið. I’ess vegna sáuni við okkur ekki annað 
fært en að krefjast atkvgr. um það. N'ú vildi ineiri 
hl. í n. fresta því til iiæsta reglulegs fundardags. 
Eg bað þá um það, iffi frestað væri ákvörðun til 
næsta dags, og þá var gert ráð fvrir því, að nm. 
yrðu búnir að fá málið i hendur. I>að er ekki rélt 
hjá hv. þm. Barð., að þessi frestur þýddi þaö, 
að þeir gætu ekki kynnt sér málið, heldur þv.-rt 
á inóti, að þeir gætu kynnt sér málið og tekið af- 
stöðu til þess næsta dag. En ]>ví var líka hafnað. 
Hv. þni. ísaf. viðhafði þau orð, að haim gæti engu 
um það lofað, og þar með sáum við, að það var 
i sjálfu sér ráðið að vera þessu máli frekar til 
trafala heldur en hitt. Og þetta, sem hv. þin. 
Barð. helir borið hér fram, er engin afsökun 
fvrir hann, að hafa skorizt úr leik við að flytja 
frv., þvi hann er svo vel að sér, að hann þarf eigi 
að stafa sig fram úr hverri grein frv. eins og 
þessa, sem liér er til umr, til þess að geta látið
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í Ijós, hvort hann er fvlgjandi meginhugsun frv. 
eða ekki. I>etta er hara ein tegund af flótta frá 
sinu eigin ósjálfstæði, því vitanlega var engin 
ástæða fvrir hann að vilja ekki styðja þetta mál 
önnur en sú, hvað hv. þm. ísaf. tók kuldalega í 
það, að málinu yrði sinnt í n. Hv. þm. Barð. las 
upp nokkuð af þvi, sem hókað var á þessum 
fundi, en hann las það ekki allt, ekki það, að ég 
lét bóka til athugunar i framtiðinni gegn þeirri 
staðhæfingu hv. þm. ísaf., að hann væri ekki bú- 
inn að kynna sér þetta, að bæði þessi frv. hafa 
legíð fvrir fiskiþinginu, og þar hefir hv. þin. 
ísaf. átt sæti. Hv. þm. hefir því haft tækifteri til 
þess að kynna sér þetta mál, og vitanlega vissi 
hann, hvað hér var um að ræða, en það var að- 
eins það, að hann vildi ekki fylgja okkur í því 
að koma málinu fram. Þegar svona var í pottinn 
búið, getur enginn láð þeim mönnum, sem virki- 
lega vita, hvernig ástandið ér og hversu brýna 
þörf sjávarútveguriiin hefir fyrir þessa stoð, þó 
að þeir kæmu málinu á framfæri á annan veg, 
úr því að sýnt var, að meiri hl. n. vildi ekki 
styðja að þvi.

Það er einkennilegt, að þetta kapp hjá hv. 
þm. Barð. — og einnig nokkuð hjá hæstv. atvm- 
rh. — gekk mest út á það að færa rök fyrir þvi, 
hvers vegna svona mál ætti ekki að ganga fram 
á þinginu. Hv. þm. hafa ráðizt á einstakar gr. 
frv. og reynt að gera þær tortrvggilegar. M. ö. <>., 
það er i rauninni neikvæð afstaða, sem hv. þm. 
og hæstv. ráðh. hafa til málsins. Hæstv. ráðh. 
var að tala um það, að ekki hefði verið húið að 
útbýta nál. mþn. og þvi hefði ekki vérið fram- 
bærilegt að bera þetta mál fram strax. í grg. frv. 
er alveg nægilega mikið tekið upp af áliti n., að 
það út af fvrir sig var engin ástæða til þess að 
draga málið á langinn, þó nál. væri ekki prentað 
i heild. Nál. er annars sama sem fullprentað, 
og það getur sjálfsagt verið komið inn i þingið 
áður en 2. umr. fer fram. En þetta, að verið er 
að finna alla mögulega agnúa á þessu frv., sýnir 
bezt þennan óvilja og hina neikvæðu afstöðu, 
sem tekin var til málsins. En ég verð að segja 
það fyrir mitt leyti, að ég harma það mjög, að 
svona skuli vera tekið í þetta mál, þcgar það loks 
er borið fram. Ég hekl satt að segja, að það 
hefði verið timabært, að mál sem þetta hefði 
verið borið fram löngu fvrr, og að þeir, sem nú 
hlaupa hver i kapp við annan að ásaka minni hl. 
fyrir það að vilja koma inálinu á framfæri þrátt 
fvrir andúð meiri hl., hefðu miklu frekar átt að 
ásaka þingmeirihl. fvrri þinga fyrir það, að hafa 
ekki gert meira í þessum efnum en raun er á.

Hæstv. atvmrh. kom ineð dálitið einkennilega 
ásökun í garð mþn. i sjávarúivegsmálum, og 
hæstv. fjmrh. vék líka nokkuð á það Iagið. Þessi 
ásökun var sú, að n. hefði ekki bent á neina 
leið til íekjuöflunar fvrir rikissjóð i staðinn 
fyrir það, sein hún leggur til að gangi til sjáv- 
arútvegsins. Ég hefi nú hlustað á flestar þær 
umr„ sem fram fóru um kreppulánasjóð, þegar 
það frv, var borið fram, og ég hefi lesið langa 
ræðu eftir núv. atvmrh. í þvi niáli, og ég veit 
ekki til, að neinstaðar sé hægt að finna i þeim 
umr. samskonar ásökun í garð þeirrar n„ sem 
rannsakaði hag bændanna og kom með umhóta- 
till. á þeirra fjárhag. Það var ails ekki til ,þess

ætlazt og verður ekki til þess ætlazt með sann- 
girni, að mþn. i sjávarútvegsmálum komi með 
þess háttar till. á þingi í sanibandi við þessi mál. 
Hún bendir á leið, sem er fær að okkar áliti. og 
það er þingsins að taka afstöðu til þess, hvort 
það vill leggja inn á þessa leið til þess að slyrkja 
sjávarútveginn.

I þessu sambandi er rétt að geta þess, að þingið 
er nú i þann veginn að losa lantlbúnaðinn við 
að greiða útflutningsgjald af sínum afurðum. 
Við, sem flytjum þetta frv., förum fram á það, 
að sjávarútvegurinn haldi að vísu áfram að 
greiða sitt útflutningsgjald, en að þvi sé varið til 
þess að byggja upp þennan sama atvinnuveg. Sé 
Jiessi leið ekki álitin fær til ]>ess að liyggja upp 
sjávarútveginn, þá veit ég satt að segja ekki, 
livaða leið stj. vill fara í þessu efni, a. m. k. 
liefir ekki komið fram frá henni till. i aðra átt, 
en ákaflega mikill seiningur og andúð móti því, 
að Jictta verði gert til viðreisnar sjávarútveg- 
inum.

Hæstv. fjmrli. lét sér sæma að fara um þessi 
mál þeim orðum, að Jietta væri ekki til þess að 
taka alvarlega. Ég ætla ekki að eyða neinum orð- 
um við hæstv. ráðh. út af slíkum staðhæfingum. 
Hann mun finna Jiað Jiessi hæstv. ráðh. á sínum 
tíma, að ]>að er miklu meiri neyð og þröng fvrir 
dyruin hjá sjávarútvegsmönnum viðsvegar um 
landið en svo, að ]>að sé sæmandi fvrir nokkurn 
mann i ábyrgðarstöðu hjá rikinu að tala um það, 
l>egar borin er fram till. eins og þessi, sem liér 
liggur fyrir, að ]>að sé varla i alvöru.

Þetta mál fer vonandi til n„ eins og hv. frsm. 
hefir óskað, og J>að verður þá tækifæri til þess 
fvrir ]>á sjútvnm., sem ekki vildu flytja þetta 
mál, að cndurskoða sína afstöðu til þess.

Ég vil geta þess í sambandi við hv. 3. landsk., 
að eftir að hann hafði greitt atkv. móti þvi, að 
málið vrði flutt af n„ lét hann svo um mælt við 
mig, að hann væri ekki frá því að gerast flm. 
þess, — þó ekki vrði nú úr þvi. En það gleður 
mig að lieyra, að hann virðist hallast að ]>ví, að 
hér þurfi eitthvað að gera, og er þá að sjá, livað 
vel hann revnist.

Annars er búið að tala hér allt of mikið um líf- 
ilsvert atriði í þessu máli. En það er fulltrúi 
I'rainsfl. i sjútvn., sem hefir staðið fyrir þvi. Hitt 
verð ég að vona í lengstu lög, að hv. þm. sjái, 
að það er ekki uiint að láta fátæka útveg'smenn 
eiga lengur i því basli og þeirri baráttu, sem þeir 
eiga nú við að striða, án þess að löggjafinn a. 
m. k. geri tilraun til þess að létta uiidir með 
þeini.

Hæstv. atvmrh. lagði áherzlu á það, að liann 
liefði látið það uppi við mig i viðtali, að lionum 
virtist aðalatriðið vera það, að þessi afvinnuveg- 
ur stöðvaðist ekki, bæði vegiia þeirra manna, 
sem hann stunda beinlínis, og svo vegna þeirra 
verkamanna, sem liafa óbeinan stuðning af hon- 
um. Þetta er að vísu stórt atriði. En hitt er engu 
minna atriði, að reisa við þá meiin, sem ýmist 
eru komnir á kné eða jafnvel lengra og orðnir 
eru óstarfhæfir að andlegum og líkamlegum efn- 
um vegna skulda og basls. Það er engu minna 
atriði til viðhalds þessum atvinnuvegi að hlaupa 
undir hagga með þessum mönnum, því það standa 
fleiri verðmæti hcr á spili heldur en beinlínis
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bátar, húsciguir og vciðarfæri <>g því uni líkt. 
Pað standa dýrinætustu vcrðmæti þjóðarinnar i 
hættu, <>g þau cru vinnuþrck þcirra manna, scin 
þcnnan atvinnuvcg stunda; það cr sálarþrck 
þcirra til þcss að halda útgerðinni gangandi, cf 
cg mætti svo að orði komast, scm hcr cr komið 
i hættu. l'tvcgsmcnn, scm árum saman cru búnir 
að gcra út háta sina og tapa á þcim ár eftir ár, 
cru kornnir i skuldaöngþvciti og mcga húast við 
því hvcrn daginn, að bankarnir gangi að þciin 
og geri þá upp. Pcssir mcnn tapa af cðlilcgum 
ástæðum þori og þrcki, sem cr þó fyrsta skil- 
yrðið til þcss, að mcnn gcti ráðizt i að halda 
áfram þcssum atvinnurckstri. Skuldirnar stcðja 
að þciin á alla vcgu; hið opinbera hcimtar af 
þcim gjöld eins og ckkcrt hafi í skorizt; cfni og 
áhöld, scm til útgcrðarinnar þarf, kosta cngu 
minna hcldur cn i fyrra og árið þar áður, svo 
ckki cr við öðru að húast cn að hcill hópur 
manna gcfist upp af vonlcysi um að gcta nokk- 
urn tima rétt úr skuldafcninu. I>að cr til hjálpar 
þcssum mönnum scrstaklega, scm frv. cr stcfnt, 
til þcss að gefa þcim trúna á sjálfa sig og traust 
á það, að c. t. v. muni úr rakna fyrir þcim, cf 
þcir cru losaðir undan skuldahyrðinni, sem á þá 
hcfir safnazt undanfarin vcrðfallsár. Eg býst 
við, að hæstv. atvmrh. sc sá cini í stj., scm hcfir 
haft nokkuð náin kvnni af þcssari hlið inálsins. 
Eg vcit líka af samstarfi við liann á undanförn- 
um þingum, að hann hcfir vclt fyrir scr margs- 
konar slíkum vandamálum sjávarútvcgsins. Eg 
þarf ckki að tala um mina rcynslu i þcssum cfn- 
um. I>að cr cðlilcgt, að cg þckki vcl þær áhyggj- 
ur, strit og hasl, scm fátækir útvcgsmcnn ciga 
við að húa, og cg hcfi ástæðu til að ætla, að hæst- 
v. atvmrh. þckki líka vcl þcssa hlið málsins. cn 
lians hugsunarháttur cr hara sá, að það gcri ckk- 
crt til, þó Pctur cða Páll rúlli, þvi þá taki hara 
cinhvcrjir aðrir við; það sc hara um að gcra „að 
rcvna að halda þessuin atvinnuvcgi gangandi", 
þvi þá sé öllu horgið. En þctta cr ckki rétt ncma 
að mjög litlu lcyti. Þcssir mcnn liafa fcngið 
mikla rcynslu, cn látið vfirhugast að hálfu cða 
öllu lcvti af crfiðlcikunum. Við vitum, og crum 
daglcga sjónarvottar að því, hvcrnig það gcngur, 
þcgar bankarnir ganga að cinhvcrjum manni og 
hann cr tckinn og gcrður upp. I>að cr oft og tið- 
um gcngið að mönnum á bczta aldri incð óskcrtu 
starfsþreki, hátarnir og húsin cru tckin af þeim 
og þcir gcrðir atvinnu- og athvarfslausir. Hvað 
skcður svo? Lánsstofnanirnar liggja mcð þcssar 
cignir í mciri og minni niðurniðslu nokkra mán- 
uði, cða jafnvcl nokkur ár. unz lánsstofnunin 
gctur fcngið cinhvcrn til þcss að taka þctta að 
sér, og í þcim tilfcllum fcr lánsstofnunin vcnju- 
lcga miklu ncðar cn hún hcfði þurft til þcss ->ð 
hjálpa eigandanum, scin allt var tckið af. Oft 
vcrður svo að lána hinum nýja ciganda stofnfc. 
Fyrst cr maður tekinn og gerður upp. Eftir nokk- 
urn tíma cr annar kominn í hans stað, scm lán- - 
stofnunin hcfir orðið að lcggja stofnfé, og hanii 
cr gcrður upp, og svo koll af kolli. Sérstaklcga 
cins og nú standa sakir cr nauðsvnlcgt að hyrja 
á rétta cndanum á þcssu máli, og hann cr sá, 
að hjálpa þcim útvcgsmönnum út úr skulda- 
þrcngingunum, scm verst cru komnir i þcssu cfni 
og hjálpar þurfa, til þess að þeir fái starfað

og notið sín við framlciðsluna. A þann háit 
verða að þcssu meiri not cn cf látin er í té smá- 
vægilcg hjálp á misjafnlcga heppilegum tímum, 
aðcins að nafninu til, til þcss að bátar og aðrar 
cignir lánsstofnananna séu starfræktar, þótt e. t. 
v. mcgi scgja, að útgerðin stöðvist ekki mcð því 
móti. Ég vona, að allir hv. þdm., og þeir bændur, 
scm hér ciga sæti, ckki siður cn aðrir, sjái, að 
hcr cr um að ræða nauðsvnjamál, ckki einungis 
fyrir sjávarútveginn, hcldur cinnig fyrir alþjóð, 
og að þctta þing líði ckki svo, að ckki scu gcrðar 
þær ráðstafanir, scm hér cr farið fram á, til þcss 
að rétla útvcginum þá hjálparhönd, scm hann 
svo ákaflcga mjög þarfnast. Einn af hv. þm. jafn- 
aðarmanna sagði hér á dögunum sctningu, scm 
ég gjarnan vil taka undir, og tók undir þá strax, 
ég hcld það hafi vcrið hv. (>. landsk., scm sagði 
hana, að um þjóðþrifamálin þvrfti að samcinast 
án þcss að fara í flokkadcilur. Ef ég hcfi ckki 
orðin rctt cftir, þá hið ég hv. þm. afsökunar á 
þvi, cn liygg, að þcssi hafi vcrið mciningin í 
þcim. Og þctta mál cr citt af þeim, scm Alþ. 
verður að standa saman um að lcysa.

Finnur Jónsson: Ég þarf ckki að hæta miklu 
við þær yfirlýsingar, sem hv. þm. Barð. og hv.
3. landsk. hafa gefið um afgreiðslu þcssa máls 
í sjútvn. I’ctta inál cr flutt mcð þcim cindæma 
hætti, að tvcir nm. í sjútvn. hcimta það af öðr- 
um nin., að þcir flytji frv., scin þcir hafa ekki 
séð. I’að hcfir vcrið upplýst hér af hv. þm. Barð., 
að samstundis og n. fékk frv. i hcndur, þá var 
spurt um það, hvort nægilega mörg cintök af því 
mundu vcra til hjá mþn. í sjávarútvcgsmáluin, 
svo að hvcr nm. í sjútvn. gæti fcngið citt cintak. 
I>ví var svarað ncitandi, og á þcim fundi í sj- 
útvn. voru aðcins tvö cintök af frv., annað mun 
atvmrh. hafa fcngið og hitt var n. ætlað. X. á- 
kvað að taka þcgar þctta frv., scm hcnni hafði 
borizt, og láta prcnta það scm handrit, og .láta 
svo úthýta þvi mcðal þm. Grciðari afgreiðslu var 
ckki hægt að hafa á þcssu máli, eftir að það 
barst n. Xæsta þriðjudagsmorgun, þcgar fundur 
var haldinn i sjútvn., komu þcir hv. þm. Vcstm. 
og hv. 6. þm. Rcykv. síðan fram mcð þá till., að 
n. flytti þctta frv„ scm var í prcntun og tveimur 
nm. hafði ckki gcfizt kostur á að lcsa. Ég óskaði 
þá cftir, að atkvgr. um þcssa till. vrði frcstað 
til fimmtudags. Hv. þm. Vestm. vildi ganga inn á, 
að hcnni yrði frcstað til miðvikudags, og gcrði 
þá ráð fvrir, að frv. mundi liggja fyrir prcntað 
þcgar á þriðjudagskvöld, cn það kom i ljós, að 
frv. var ckki tilbúið fyrr cn cftir hádcgi á mið- 
vikudag, að því cr ég hczt man. (JJós: Hv. þm. 
ncitaði að vcrða við tilmælum mínuni, án þess 
að hann vissi þctta). Eg neitaði því vcgna þcss, 
að ckkcrt lá fyrir um það, að frv. vrði tilhúið 
svo fljótt. Ég gcrði ráð fvrir því, að þó að við 
fcngjum frv. á þriðjudagskvöld, þá yrði naumur 
tími til þcss að átta sig á þcssu stórmáli rétt vfir 
hlánóttina. Ég veit, að hv. þm. Vcstm. og hv. 6. 
þm. Bcvkv. dcttur ekki í hug að mótmæla þvi, 
að tvcir nm. höfðu alls ckki séð frv. í þann mund, 
scm þcir kröfðust þess af þcim, að þeir tækju 
þátt i að flytja það. I>eim lá svo mikið á að 
kljúfa sjútvn. í þcssu ináli, að þcir vildu ckki 
híða til næsta rcglulegs fundar, þegar vist var, að
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allir nm. væru búnir að fá frv. og lesa það. Þess- 
um tveimur hv. þm. lá svo mikið á að koma þessu 
máli út sem flokksmáli, takandi ekkert tillit til 
þess, að ef til vill gátu þeir fengið alla n. ó- 
klofna um málið, og greitt þannig götu þess gegn- 
um þingið. betta gefur mér tilefni til þess að 
kveða upp þann dóm vfir þessuin þm., að þeir 
vitandi vits og ineð ráðnum huga hafi hagað sér 
þannig í n., til þess að koma i veg fvrir, að aðrir 
vrðu flm. þessa frv. en þeir sjálfir og flokks- 
menn þeirra.

Hv. þm. Vestm. hefir borið það fram hér, að 
ég hafi sérstaklega haft tækifæri tilþess að kynn- 
ast málinu, af því að ég hafi setið á fiskiþing- 
inu og tekið þar þátt í meðferð málsins. Eg hefi 
látið hóka það i fundargerðabók sjútvn., að ég 
hafi ekki verið á þeim nefndarfundum í sjútvn. 
fiskiþingsins, þegar þetta mál kom þar til umr., 
og ennfremur lét ég þess getið þar, að þetta mál 
hefði ekki verið rætt á fiskiþinginu. Xál. kom 
fram síðasta dag þingsins, nokkrum min. áður 
en þingfundi var slitið, og var horið undir atkv. 
þar órætt, og marðist í gegn með 5:4 atkv., að 
ég held.

Hv. þm. Vestm. lýsti því hér á deildarfundin- 
um áðan með miklum alvöruþunga, livert öng- 
þveiti sjávarútvegurinn væri kominn í, og liann 
lýsti þeirri þörf, sem væri á því að bæta úr þessu 
öngþveiti sjávarútvegsins. Nú þvkir mér fvrir 
því, að hv. þin. skuli hafa leyft sér að viðhafa 
þá afgrciðslu á þessu máli, sem hann hefir liaft 
á því og talið sér sæmandi. Mér þykir fyrir þessu 
ef honum er það eins mikil alvara eins og liann 
lætur, að bæta úr öngþveiti sjávarútvegsins. En 
ég efast um það, að þetta sé honum svo mikið 
alvörumál sem l'.ann lætur, af því að hann hefir 
levft sér að viðhafa þessa meðferð á málinu, sem 
fram hefir komið. Þvi að vitanlega var það svo, 
að til þess að trvggja framgang þessa máls og 
til þess að vera viss um, að það fengi sem hezt- 
ar undirtektir hjá þinginu, var sú ein leið, að fá 
þm. úr öllum flokkum til þess að flytja frv. En 
með framkomu sinni i sjútvn. hafa þeir hv. hm. 
Vestin. og hv. tí. þm. Reykv. sýnt, að þeim liefir 
engin alvara verið með að fara þessa leið til þess 
að tryggja framgang frv. Alvöruleysi þessara 
hv. þm. kemur hezt fram i umma-lum hv. þm. 
Ak. í þessu máli, þegar hann, á sama tima og 
hann flytur þetta frv., sem gerir ráð fvrir því, 
að útflutningsgjald af sjávarafurðum gangi allt 
til þess að létta skuldum af sjávarútveginum, 
gerir till. um að verja talsverðum hluta af 
þessu útflutningsgjaldi til allt annars, og lýsir 
því yfir um leið, að hann húist ekki við, að þetta 
inál fái afgreiðslu hér í þessari hv. d., og þetta 
gerir hann áður en málið kemur til umr. í d.

Ég ásaka og áfelli þessa hv. nm. úr mpn. í 
sjávarútvegsmálum fyrir það, að þeir hafa gert 
allt, sem i þeirra valdi stóð. til þess að gera 
þctta að flokksmáli hér í d.

I'að er vitanlegt, að þó að ekki sé nein leið til 
þess að flvtja þessi frv. óhreytt, þá getur það 
hæglega sýnt sig við athugun í sjútvn., að hægt 
sé að taka einhvern hluta af skuldum sjávar- 
útvegsmanna og reyna að koma þeim á réttan 
kjöl þegar á þessu þingi. Einn ónefndur þm. 
hefir lýst því yfir hér í d., að ég hafi séð þessi

frv. og talið mig andvígan þeim. I’etta eru alger 
ósannindi, og ég hefi aldrei haft aðstöðu til þess 
að tjá mig þeim andvígan. I'að eina. sem gæti 
hafa komið fram sem afstaða Alþfl. gagnvart 
málinu og um leið afstaða mín, er sú hókun at- 
vmrli. á sjútvn.fundi, þar sem hann æskir þess, 
að við tökum til athugunar, hvort ekki sé unnt 
að taka skuldir smáútvegsins og leggja til, að 
á þeim verði gerð nokkur skuldaskil þegar á 
þessu ári. (JJós: Greiddi hv. þm. ekki atkv. um 
þetta mál á fiskiþinginu?). Ég hefi þegar skýrt 
frá meðferð þessa máls og atkvgr. á fiskiþinginu. 
(JJós: Hvernig greiddi hv. þm. ntkv.?). Ég er nú 
ekki á fiskiþinginu sem stendur, og sé þvi ekki 
ástæðu til þess að fara nánar út i það atriði. 
En ég vildi fara nokkrum orðum um þá eftirtekt- 
arverðu staðreynd, sem liv. 6. þm. Reykv., 1. flm., 
henti á, nefnilega hvað lítið fé stendur í sjávar- 
útveginum. Og manni verður að spyrja: Hvað 
hefir orðið af öllu því fé, sem sjávarútvegurinn 
hefir borið á land? Ég er á þvi, að hv. 6. þm. 
Revkv. hafi gert flokksbræðrum sínum óleik með 
því að sýna fram á þetta, hve lítið fé raunveru- 
lega stendur í útveginum, ef iitið er til þess, hve 
mikið verðmæti liefir borizt á land. Hvað hefir 
orðið af þessu fé? I’að hefir farið í að borga 
hallann af útgerðinni, segir hv. þm., — já, en 
það hefir lika farið i há framkvæmdastjóralaun 
og óhæfilegan ágóða borgaðan af févana félög- 
um. Ásamt þeiin vandræðum, sem kreppan hefir 
nú leitt yfir útveginn, er skipulagsleysi atvinnu- 
vegarins og forsjárleysi forráðamannanna vafa- 
laust orsök í vandræðum útvegsins nú. — Og við- 
víkjandi þeirri meðferð, sem tveir hv. nm. úr 
mþn. í sjávarútvegsmálum levfðu sér að hafa á 
þessu máli i sjútvn., vil ég itreka frásögn hv. 
þm. Barð., að enn liggur ekki fvrir n. nál. mþn. 
cða fullnaðarskýrslur um störf hennar. I’að er 
auðskilið, að þm., sem liafa unnið að þessum 
málum í heilt ár, hafi haft tækifæri til þess að 
kynna sér málið, eftir þvi sem tök eru á, og geti 
komið á nefndarfund og sagt hvort þeir vilji 
vera með i því að flytja frv. sem þetta. En að 
heimta, að nm, sem hvorki hafa lesið skýrslu 
mþn. né haft tækifæri til þess að fylgjast með 
störfum hennar, flvtji svona frv. athuganalaust, 
það er að ganga of langt, svo ekki sé meira sagt. 
I>að má vera, að 250 þús. kr. i eitt skipti fyrir 
öll og eftirgjöf útflutningsgjalds í tí ár geti létt 
svo undir með sjávarútvegsmönnum, að þeir fái 
einhverja samninga við lánardrottna sína. En 
ég vil þó fá að kviina mér þetta betur áður en 
ég legg nokkurn dóm á það. En sé þetta rétt, er 
ástand sjávarútvegsins ekki eins hrapallegt og 
hv. þm. Vestm. lýsti því, og eins og ég held að 
það sé. Xei, það er of mikil hjartsýni að halda, 
að ineð þessu séu leyst vandræði útvegsins, allt 
frá smáhátaútgerð upp i togara. En hitt er lik- 
legt, að þetta nægði til þess að leysa úr vand- 
ræðum viss hluta af smærri útgerðinni. I'etta 
vildum við i sjútvn. fá að athuga. En ekki var 
við þuð komandi að fá svo mikið sein eins dags 
frest til athugunar. Hv. þm. Vestm. kvartaði 
yfir þvi, að umr. beindust of mikið að þvi, hvern- 
ig frv. væri inn i d. koniið. Hann má sjálfum 
sér um kenna, þó að talað sé nokkuð um það, 
með livaða fádæmum mþn. i sjávarútvegsmálum
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hefir leyft sér að koma þessu frv. inn í d. ■— 
Hv. þni. Vestm. sagði ennfremur, að það hefði 
verið auðfundið í sjútvn., að við, meiri hl. henn- 
ar, va-rum ófúsir á að leggja málinu lið. Þessari 
ásökun kastar þm. fram algerlega órökstuddri, 
og það eftir að hann er húinn að neita okkur 
um möguleika til þess að sýna hug okkar til 
málsins. Hvers vegna gerði hv. þm. þetta? Var 
hann hræddur um, að við kvnnum að sýna málinu 
of mikið liðsinni? Ég verð að álíta, að liann af 
pólitískum ástæðum hafi ekki viljað gefa n. tóm 
til að taka ákvörðun í málinu, áður en það kæmi 
til umr. hér í d. Eullnaðarákvörðun get ég enga 
tekið um málið fyrr en nál. og skýrsla mþn. 
liggja fyrir, þess er ekki hægt að krefjast með 
nokkurri sanngirni. Eg vil skora á hv. þm. Vest- 
m. að beita sér fvrir fljótri afgreiðslu þessara 
plagga frá n„ og þegar þau liggja fyrir sjútvn., 
er fyrst ástæða til þess að krefjast fullnaðar- 
ákvörðunar frá henni um þetta mál. — I»að er 
vitanlega engin afsökun, sem kom frarn i rivðu 
eins hv. þdm. áðan, að ekki hefði verið um það 
spurt, hvaðan taka a“tti peningana, þegar uin 
hjálpina til landbúnaðarins var að ræða. Við 
verðum að spyrja um það í sambandi við kreppu- 
ráðstafanir til handa sjávarútveginum, livaðan á 
að taka fé til þeirra. Og cnnfremur: Verður svo 
mikið gagn að þessum ráðstöfunum, sem hér er 
farið fram á, að þær réttla-ti þann tekjumissi, 
sem rikissjóður verður fvrir? Þessum spurning- 
um er ekki hægt að svara án þess að hafa kynnt 
sér skýrslu mþn., og verður það þvi að biða þar 
til hún liggur fyrir.

Guðbrandur Isberg: Ég hafði ekki hugsað mér 
að taka til máls við þcssa umr. eftir að hv. 1. 
flm. hafði talað og rakið skýrt og skilmerkilega 
rök öll fyrir máli þessu. En uinmæli tveggja hv. 
þin. hafa gefið mér tilefni til þess að taka til 
máls. (BJ: Hverra?). Hv. þm. Barð. og liv. þm. 
Isaf. I»eir hafa beint til min þeiin ásökunum, að 
ég hafi flutt frv. án þe ss að þekkja efni þess, og 
liyggjn þetta á afstöðu minni i öðru máli, sem 
var hér til 2. umr. fyrir nokkrum dögum, nefni- 
lega uin útflutningsgjald af sjávarafurðum. Eg 
flutti þá brtt. við það frv„ þess efnis, að útflutn- 
ingsgjaldinu af landbúnaðarafurðum yrði haldið 
itð mestu, og ennfreinur, að 1,2<ý útflutnings- 
gjalds af sjávarafurðum skvldi renna til land- 
helgisgæzluunar sem varanlegt gjald. Þetta var 
fram borið tveim dögum áður en ég sá þetta frv„ 
sem hér liggur fyrir. Mcr varð strax ljóst, að á- 
kvæði þessa frv. og brtt. min rákust að nokkru 
leyti á, en ákvað þó að halda brtt. áfram. sem 
hafði að gevnia ákvæði um varanlegt gjald i sér- 
stökum tilgangi. Ég bjóst við, að till. mínar væru 
dauðadæmdar, því að ég vissi um marga sam- 
flokksmenn mína, sem voru þeim andvígir. Enn- 
fremur bjóst ég við því, að þetta mál, sem nú er 
liér til umr„ mundi eiga erfiða leið gegnum 
þingið. Ég bjóst við þessu af því, að ég veit ekki 
til, að sá flokkur, sem aðallega ræður stj„ liafi 
nokkru sinni tekið vcl undir hagsbótamál sjáv- 
arútvegsins. — En hér var þó ekki i raun og 
veru um annað að ræða en tilfærslu milli vasa. 
Ef till. mínar um útflutningsgjahlið hefðu verið 
saniþ., svo að !•>!?<■ af útflutningsgjaldi af sjáv-

arafurðum gengi til sérstakrar notkunar, svo 
sem þar var gert ráð fvrir, er augljóst, að þar 
væri létt af ríkissjóði jafnmikilli upphæð, og lá 
þá heint við að bera fram brtt. þess efnis, að 
jafnmikil upphæð yrði greidd beint úr ríkissjóði 
í skuldaskilasjóðinn tiltekið timabil. Þetta hefði 
ég að sjálfsögðu gert, ef brtt. við útflutnings- 
gjaldsfrv. hefði verið samþ. Það, að ég hélt 
þannig á málunum, gaf hæstv. fjmrh. tilefni til 
þess að kasta i mig skætingi, sem ég þó hirti 
ekki um að svara. Mér er mjög óljúft að leggja 
rökin til liliðar og gripa til þeirra vopna, sem 
inér virðast sumuni hv. þm. of töm, sem sé per- 
sónulegs skætings og útúrsnúninga. Þessu veldur 
bæði skapgerð mín og uppeldi. En nú hafa aðrir 
hv. þm. höggið i sama knérunn. Svo sem kunn- 
ugt er, þýðast flestar skepnur gott atlæti, og 
flestir menn meta það að nokkru, að þeiin sé 
sýnd almenn kurteisi a. m. k., jafnvel þótt þeir 
eigi lítið til af henni sjálfir. En það eru til þær 
skepnur, t. d. sumir gamlir húðarjálkar, sem eru 
svo skapillir og kargir, að þeir ganga ekki undan 
neinu nema svipunni. Og það eru til menn, meira 
að segja þm., sem ekki virðast taka nein önnur 
rök til greina en skammir, og þá helzt óbóta- 
skammir.
, t .» J*S 3C rrT * *• :■ ’< I •"• ■ r ; - >—•

Ólafur Thors: Hæður hv. stjórnarliða i þessu
máli gefa von um það, að þótt þeir liiiigað til 
hafi reynzt tregir, já, ófáanlegir til þess að ger- 
ast stuðningsmenn þessa þjóðþrifamáls, þá niuiii 
jieir að athuguðu máli sjá sér þann kost vænst- 
an að fylgja því. Mér er þetta gleðiefni, ég sé i 
þessari afstöðu aukna von um framgang þessa 
þjóðnytjamáls. En því er ekki að leyna, að við 
sjálfstæðismenn töldum mestar líkur til þess, að 
málið næði fram að ganga nú á þinginu, ef það 
væri borið tafarlaust fram. Hér er um svo mikið 
nauðsvnjamál að ræða, að við vissuni, að strax 
þegar fregnin um frv. kæmist út meðal alnienn- 
ings, mundi skapast svo mikil samúð með mál- 
inu hjá þurfandi útgerðarmönnum og sjómönn- 
um, að hún mundi nægur sproti ó þá þm., sein 
ekki fcngjust til þess að fylgja niálinu að öðr- 
um kosti. Þcssi spádómur hefir rætzt nú þegar. 
og ég vona, að við flm. verðum ekki heldur fyrir 
vonbrigðum um framgang málsins. Hitt er auka- 
atriði, þótt vert sé að minnast á það, tilraunir hv. 
þm. ísaf. og hv. þm. Barð. til að villa fólki sýn 
um það, hvers vegna þeir eru nú ineð frv. Og 
hv. þm. ísaf., sem nýtur þess óverðskuldaða heið- 
urs að vera form. sjútvn„ og liefir sem slíkur 
skyldu til þcss að kynna sér öll þau mál, er koma 
fyrir þingið og að sjávarútvegi lúta, liann bregzt 
þeirri skyldu sinui algerlega. Honum var i lófa 
lagið að kvnna sér þetta mál þá 17 daga, sem 
flokksbróðir hans, atvmrh., hafði það í sinum 
vörzlum. Og það er raunar upplýst, að hv. þm. 
ísaf. var búinn að kvnna sér málið, eftir þvi sem 
hans takmörkuðu hæfileikar leyfðu, og það er þvi 
hinn aumlegasti kattarþvottur, þegar hann reyn- 
ir að afsaka andúð sína i málinu með ókunnug- 
leika. En nú hefir almenningsálitið knúð hann 
og félaga hans til fvlgis við málið. Og þessi þm„ 
sem stöðu sinnar vegna á að vera forvígismaður 
sjávarútvegsmálanna í þessari bv. d„ hann átti 
að láta sér nægja þá vitneskju, að höguni lit-
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vcgsins cr nú svo komið, að cignir útvcgsmanna 
cru ekki taldar mciri cn svo i samanburði við 
skuldir, að skuldirnar nemi 82cr af cignunum. ■— 
hann átti að láta scr nægja þcssa vitncskju til 
þcss að gcrast tafarlaust og cinlæglcga stuðn- 
ingsmaður þcssa frv. En þctta cr nú aukaatriði. 
Aðalatriðið cr það, að við höfum knúð hann og 
aðra stjórnarliða til fvlgis við málið. Ég mct að 
visu ekki niikils stuðning hv. þm. ísaf. við þctta 
mál eða önnur. Þó cr ekki fyrir það að svnja, 
að hann hcfir atkvæðisrétt hér á þingi, og cr 
rctt að nota sér það i þeim fáu tilfellum scm 
hægt er að nota þau réttindi hans í þjónustu 
góðs málcfnis. — En ég vil leyfa mér að bera 
upp sömu spurningu fvrir þennan hv. þm. og hv. 
þm. Vcstm. grcip fram í ræðu hans mcð: Hvcrn- 
ig greiddi hv. þm. Isaf. atkv. un, mál þctta á 
fiskiþinginu? Ég vænti þcss fastlcga, að þm. 
svari þessu, og þvoi af sér þann grunscmdar- 
blett, að hann hafi bvrjað óvild sína við málið 
ineð því að leggja á móti meðmælum fiskiþings- 
ins mcð því. En reynist þessi grunur að vcra 
réttur, stcndur hv. þm. svo bcr uppi í þessu 
máli, að honum koma engar vamir að liði.

Hv. þm. Barð. fór að brcgða mér um ósæmi- 
lega framkomu scm þm., form. Sjálfstfl. o. s. 
frv. Ég veit, að ég þarf ekki að deila uin það 
við neinn, allir hv. þdm. munu mér sammála um 
það, að einmitt þcssi hv. þm. ætti ekki að ráðast 
á aðra með slikuin ásökunum. Ég vil þó taka 
fram nokkur atriði viðvikjandi þessari persónu- 
legu árás á mig. Hv. þm. hélt þvi fram, að innan 
mins flokks væri mikit óánægja með mig sem 
flokksformann. Ég skal fræða þennan hv. þm. 
á þvi, að á sameiginlcgum fundi miðstjórnar 
Sjálfstfl. og þingflokksins var ég kosinu formað- 
ur flokksins með öllum atkvæðum ncma tveim- 
ur, og var það atkv. mitt og hv. þm. Snæf., scin 
ekki kunni við það að greiða hróður sinum atkv. 
i slika virðingarstöðu. Ég held, að hv. þm. Barð. 
mætti þakka fvrir slíka einingu í sinum flokki. 
Þar var ekki fyrir alllöngu gerð tilraun til að 
sparka formanni flokksins úr því cmbætti. Xú- 
vcrandi forsrh. átti að vcrða formaður flokks- 
ins, en snérist á síðustu stundu gegn þessari 
stjórnarbyltingu. Þrátt fyrir það drcifðust atkv. 
mjög mikið og fékk hann þannig á atkv. af 15, 
en núv. formaður hlaut af þessum ástæðum meiri 
hluta. Ég segi þetta ekki af því, að ég sé þar 
með að halda fram, að ég hafi þetta meiri for- 
ingjahæfileika en formaður Framsfl., heldur til 
þess að benda bæði hv. þm. Barð. og öðrum á 
það, hversu mikil cining rlkir í Sjálfstfl.

Eg veit ekki, hvort ég á að taka það, scm hv. 
þm. Barð. sagði um cfnishlið þessa máls, í al- 
vöru. Hann réðist á mig mcð mesta þjósti fyrir 
það, að ég hefði lagt þann skilning í 2. gr. frv., 
að sem stofnfc Skuldaskilasjóðs skuli fvrst og 
frcmst talið framlag Fiskveiðasjóðs, 251) þús. kr., 
og þar að auki tckjur þær, scm ákvcðnar cru í 
2. lið 2. gr., nefnilcga útflutningsgjald af sjávar- 
afurðum næstu 6 árin. Og þessi hv. þm„ sem er 
lögfræðingur og sýslumaður, hellti sér út yfir 
þá fáfræði mína, að ég skyldi telja annað til 
stofnfjárins en það, sem lagt væri fram strax. 
Eg skil ekki í öðru cn hv. þm. viti, hvað þessi 
skilningur cr ákaflcga algengur í löggjöfinni.

Alþt. 1934. C- (48. löggjafarþing).

En með lcvfi hæstv. forseta ætla cg til frckari 
fullvissu að fræða hv. þm. Barð. um þctta. Eg 
skal benda hv. þm. á, að í lögum um Búnaðar- 
banka íslands, nr. 31 14. júni 1929, stendur þetta. 
með levfi hæstv. forseta: „Ennfremur lcggur 
ríkissjóður deildinni til stofnsjóð, að uppliæð 
300 þús. kr„ cr greiðist með 50 þús. kr. ár- 
legu tillagi úr rikissjóði um næstu 0 ár.“ Hér 
hefir löggjafinn i þessu máli scm mörgum öðr- 
um talið það stofnfé, sem ætlað cr stofnuninni, 
en bvggt á fyrirheiti um greiðslu. Ég get bent á 
flciri dæmi, sem sanna hið sama, t. d. lög um 
I.andsbanka íslands, nr. 10 15. april 1928. Þar 
scgir í 5. gr.: „Innskotsfé það, 2 millj. króna, 
cr ákveðið var með löguin nr. 50 10. nóv. 1913, 
að ríkissjóður legði Landsbankanum, skal teljast 
stofnfé seðlabankans. Auk þess skal ríkisstjórn- 
inni heimilt að leggja fram úr rikissjóði viðbót- 
arstofnfé handa seðlabankanum, allt að 3 millj. 
króna.“ — Xú hlýtur hv. þm. Barð. að vita, að 
þessi lög frá 1913 mæla svo fvrir, að ríkissjóður 
grciði Landsbankanum 100 þús. kr. á ári í 20 ár, 
en eigi að siður er það talið stofnfé, af því að 
það er fvrirheit uin greiðslu. Ég get enn haklið 
áfram og vitnað í lögin um Búnaðarbankann, nr. 
31 14. júni 1929. Þar stendur í 13. gr.: „Ríkis- 
sjóður leggur veðdcild bankans til stofnfé að 
upphæð minnst 1250000 króna. Stofnfé þetta 
greiðist þannig, að veðdeildin tekur við þvi af 
skuldabréfum viðlagasjóðs, scm ckki afhendisl 
bústofnslánadcild." — Hér cr lika um að ræða 
fé, scm á að greiðast sináin saman. Eg veit ekki. 
hvernig á að lýsa þm„ sem lcyfir sér að fara 
með svona rugl. En raunar þarf ekki annað en 
að tilgreina þetta, sem ég hefi bent á, til þess 
að allir sjái, hverskonar þvætting þm. hefir farið 
með. Mér þykir hart að þurfa að fræða lögfræð- 
ing um hluti, sem jafnalgengir cru í lögum og 
þctta, og ég hefðj leitt það hjá mér, cf hv. þm. 
hefði ekki ráðizt á mig mcð fruntalcgum orðum 
út af þessu. Hann sagði: „Enginn maður cr svo 
skyni skroppinn að vita cigi, að stofnfé cr að- 
cins það fé, sem lagt er fram til fvrirtækisins 
í upphafi." Hv. þm. levfði sér að kalla mig „skyni 
skroppinn" og „aula“ og fleira þesskonar. En all- 
ir, scm komnir cru til vits og ára, sjá og skilja, 
að ég hefi rétt fyrir mér um þctta atriði, cn 
hann rangt.

Ég verð að scgja. að ég vcit ekki, hvort cg á að 
taka alvarlcga hjal þm. um unimæli mín í sam- 
bandi við hans fvrri ræðu, cr hann hafði gerzt 
ber að þvi að hafa ekki lesið frv., scm hann var 
að tala um. Hann hafði sagt, að stofnfé sjóðs- 
ins yrði aðeins 4 millj. kr. samkv. frv. fig benti 
á, að ætlazt væri til, að framlag Fiskvciðasjóðs 
vrði 250 þús. kr. þegar i stað, og cnnfremur að 
útflutningsgjald af sjávarafurðum rvnni i sjóð- 
inn i 6 næstu ár. Sjálfur hafði hann í fyrstu á- 
ætlað útflutningsgjaldið 750 þús. kr. Svo reyndi 
hann að færast undan því, þegar í öngþveiti var 
komið, og vildi segja, að hann hefði talið það 
600 þús. Síðan ruglaði hann saman lúntökuheim- 
ild og stofnfé og fór mcð svo mikinn þvætting 
i sambandi við þessar tölur, að erfitt er að svara 
á viðeigandi hátt. En í 3. lið 2. gr. felst aðeins 
heimild uin lántöku cða útvcgun á láni handa 
Skuklaskilasjóði. Þar cr ckki um stofnfc að ræða,
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heldur er lánið ætlað til að veita sjóðnum hand- 
hært fé, sem hann á svo að greiða af stofnfénu 
jafnóðum og það rennur til hans. Til leiðbein- 
ingar hv. ]nn. Barð. skal ég geta þess, að 5 und- 
anfarin ár hefir útflutningsgjaldið af sjávaraf- 
urðum verið 5 millj. og 900 ])ús., og þó að það 
verði skert á þessu þingi með lækkun síldar- 
tollsins, er vist, að það fer ekki niður í þá upp- 
hæð, sem hann var að nefna, eftir að hann hafði 
farið með aðra tölu réttari.

Ég mun svo ekki orðlengja þetta frekar. En ég 
vænti þess, að flutningur málsins á Alþingi verði 
til þess að knýja þá til fylgis við það, sem ekki 
hafa þó viljað gerast flm. þess. I>ess er að vænta, 
að þeim skiljist, að þörf þjóðarinnar í þessu efni 
gerir svo háværar kröfur, að ekki verður í inóti 
staðið. A þessu byggjum við sjálfstæðismenn 
vonir okkar um framgang málsins á þessu þingi.

l’mr. frestað.

Á 30. fundi i Nd.. 7. nóv., var fram haldið 1. 
uinr. um frv.

Páll Zóphóníasson: I>að er í þessu mikilsverða 
máli ýmislegt, sem mig langar til að fá upplýs- 
ingar um. Verið getur, að ég fái einhverjar upp- 
lýsingar, þegar nál. mþn. i sjávarútvegsmálum 
verður lagt hér fram. En ég er ekki viss um, 
að ég í því fái allar þær upplýsingar, sem ég 
vildi, og því vikli ég leyfa mér að spvrja hv. 
flm. nokkurra spurninga.

Ég tók svo eftir af hv. flm. þessa máls hér i 
hv. d., að það væru 877 menn, sem þeir hefðu 
rannsakað efnahag hjá. Eg vissi það fvrr, að 
útgerðin vieri i höndum fárra manna. En mér 
datt ekki i hug, að aðeins um 0,8cc allra lands- 
inanna hefði allan skipastól landsmanna til út- 
gerðar með höndum. Eg er hræddur um, að þetta 
stafi af misskilningi. og ég bvst við þvi, að af 
þessum 877 mönnum muni suinir þeirra vera 
júridiskar persónur, þannig, að á bak við þá 
sjandi hlutafélög, og þannig sé skipastóll út- 
gerðarinnar í fleiri manna höndum en þessara 
877. I>að, sem mig langar til að fá að vita, er, 
hve margir menn standa að útgerðinni. ef þetta 
er tekið með í reikninginn. Eða á maður virki- 
lega að ivtla, að aðeins 0,8cc af þjóðinni hafi 
þennan skipastól í sinum höndum og atvinnu 
og ráð þeirra þúsunda, ev að útgcrðinni vinna'?

I>á hefir einnig verið talað um. að rannsakaðar 
hafi verið eignir þessara manna. Ég vildi í því 
sambandi fá að vita um tvennt. í fyrsta lagi: Mér 
er kunnugt um það með nokkra af þessum mönn- 
um, að þeir hafa sumir þann sið, að láta konur 
sínar eiga mikla eign, sumir svo skiptir tugum 
þúsunda, sumir hálfa eignina, sumir einn þriðja 
eða einn fimmta hluta af allri eigninni, sem þeir 
hafa undir höndum. Eru þessar upphæðir utan 
við þessa rannsókn, eða eru þær teknar með? 
I>etta skiptir vitanlega nokkuð miklu máli um 
niðurstöður rannsóknanna. I öðru lagi: Ef svo 
er, að hlutafélög standa að baki sumra af þess- 
um 877 inönnum, hvcrnig eru þá eigirtr þeirra 
manna gerðar upp? Eru þá hlutafélögin gerð upp 
sem hlutafélög, eða er líka tekið tillit til eigna 
einstakra manna, sem í hlutafélögunum eru? 
I>etta þarf að koma skýrt fram, þegar ákveða

um atvinnuvegi. og hvernig lagt verður til að 
hafa þetta. Það hefir a. m. k. áhrif á mina að- 
stöðu til þessa máls.

I>á var það’upplýst, að 272 menn skulda 26,6% 
móts við eign. af þeim, sem skipastól útgerðar- 
innar hafa með höndum, og þurfi engrar að- 
stoðar við. Aftur væru 242, sem skulduðu 142,8% 
móts við eign og væru óhæfir án aðstoðar að 
reka atvinnuveg sinn áfram. Hefir n. reynt að 
gera sér ljóst, hvað muni orsaka þennan misinun? 
Erekki eitthvað sameiginlegt i rekstri þessara út- 
gerðarmanna, sem gæti gefið bendingar um leið- 
ir til lagfæringar á málum útgerðarinnar, til þess 
að koma henni á heilbrigðari grundvöll hcldur 
en hún hefir verið rekin á að undanförnu? Mér 
kæmi það ekki á óvart, þó að finna mætti, við 
athugun á fyrirkomulagi útgerðar þessara manna, 
leiðir til slíks. Og þar sem ég veit, að þessir 
menn i mþn. í sjávarútvegsmálum hafa sett sig 
inn í þetta mál, þá þykist ég vita, að þeir hafi 
lagt sig fram til þess að vita, hvað muni or- 
saka það, að þessir 272 menn standa svo miklu 
betur að vigi heldur en hinir allir, hvaða sam- 
eiginlegar ástæður muni vera til staðar hjá þeim, 
sem geri það að verkum. I>að langar mig mjög 
til að fá að heyra frá nin., hvort þeir hafi at- 
hugað þetta. Eg gæti hugsað mér, að hlutaskipta- 
tilhögun réði nokkru hér um og hvernig útgerð- 
in er að öðru leyti rekin, hvort hún er rekin í 
stórum eða smáum stíl. Mig langar að vita, 
hvernig útgerðarmenn flokkast í skuldaflokkana 
fjóra. eftir stærð útgerðartækjanna. I>vi að auk 
þess, sem sagt hefir verið, hefir það ennfremur 
verið upplýst, að af útgerðarmönnum séu 178 
inenn, sem mundu ekki þurfa aðstoðar við, sem 
neinu nivmi, sem skulda um 63cc á móts við 
eignir.

I>á eru eftir 427 inenn, sem þurfa á þeirri hjálp 
að halda, sem löggjöf þessi á að veita. Og mér 
skilst, að ástandið sé þannig hjá þcim. að þeir 
þurfi að fá eftirgefið af skuldum sem nemur 8 
millj. kr. og lánaðar uin 5 millj. kr., sem stæðu 
sem afborgunartaus lán hjá þeim fyrstu 3 árin 
og þar á eftir með 3cc vöxtum. Mér kæmi það 
ekki á óvart, ]>ó að í þessum 427 manna hóp væri 
það tiltölulega fámennur hópur, sem þyrfti að 
fá aðaleftirgjafirnar. I>ess vegna gæti ég vel bú- 
izt við því. að hægt væri með tiltölulega miklu 
minna fjármagni að hjálpa fjöldanum af þcssum 
427 mönnuin, sem hafa verið taldir hjálpar þurfa. 
Xú má hjálpa á fleiri vegu heldur en með þvi að 
strika út skuldir. Mér skilst, að þeir mþnm. i 
sjávarútvegsmálum, sem flutt hafa þetta frv. 
hér í þessari hv. d., líti svo á, að ef hægt sé að 
koma þvi þannig fyrir, að skuldir séu strikaðar 
út, svo þær færist niður i 65% á móts við eignir, 
þá geti útgerðin með núv. verðlagi, tilkostnaði 
og vaxtakjörum staðið straum af skuldunum. Ef 
þetta er rétt, þá er líka hægt að koma hinu 
sama til vegar með ]>vi að láta núv. skuldir út- 
gerðarinnar standa, en breyta vaxtakjörum henn- 
ar. Kf útgerðin rís undir 73 hlutum af einhverri 
skuld með 6% vöxtum, þá getur hún einnig stað- 
ið undir 100% af sömu skuld með 4% vöxtum. 
Með þvi jafnframt að lengja lánstima um þriðj- 
ung hvrfi allur munur. I>ví það er eins gott að
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skulda 30001) mcð 4% og afborga á t. d. 30 árum, 
og 20000 með 6% og afborga á 20 árum. Hcr cr 
því auðsætt, að flciri lciðir gcta komið til grcina 
hcldur cn sú lcið að strika út skuldir.

Eg vil i þessu sambandi bcnda á, að hcr hcfir 
Icgið frammi frv. um innlánsvc.xti og vaxtaskalt. 
f þvi hefir vcrið rcynt að sýna fram á lcið til 
þess að koma vöxtum niður, svo að útlánsvextir 
vcrði í kringum 4%. Ef það sýndi sig, að hægt 
væri að hjálpa útgerðinni með þeirri leið, scm 
frv. þctta á þskj. 312 gerir ráð fvrir, þ. c. mcð 
því að gcra vcxti að miklum mun lægri en þeir 
cru nú, þá væri það líka veruleg hjálp fyrir at- 
vinnuvegina í hcild, ckki aðeins fvrir útgerðina, 
hcldur líka fvrir landbúnaðinn. Ég held, að með 
þessari leið væri hægt að rétta útgcrðinni þá 
hjálp, sem hana munaði mjög mikið um, og ef 
til vill væri hcnni nægileg. Vildi cg biðja liv. 
þdm. að athuga það.

Jóhann Jósefsson: Hv. 2. þm. N.-M. lagði hér 
ýmsar spurningar fvrir aðalfrsm. þessa máls, 
sem ég geri ráð fvrir að hann muni svara, að 
svo miklu lcvti scm unnt cr á þcssu stigi máls- 
ins. En burtséð frá því vil ég minna á, að þcgar 
til umr. var hér frv. um kreppulánaráðstafanir 
til hjálpar bændum landsins, þá voru engar slik- 
ar vfirheyrslur í garð bænda álitnar nauðsvn- 
lcgar né látnar fram fara. Ekki var hcldur kast- 
að fram neinni ósvífinni áreitni í garð bænda 
likt og skcð hcfir í framkomu liv. þm. ísaf. í 
þcssu máli. Ég undanskil hv. 2. þm. X.-M. frá 
hinu siðastncfnda. Hann spurði á engan hátt sær- 
andi cða mciðandi. En hitt vil ég bcnda honum 
á, að þcssar spurningar voru ckki gerðar, þcgar 
vandræðamál bænda voru rædd hér á Alþ. Hv. 2. 
þm. X.-M. taldi að öðru leyti, að incð lækkun 
vaxta mætti gera mikið, scm miðaði í áttina til 
að rétta við hag sjávarútvcgsins, og jafnvel, að 
gera mætti na-gilega mikið til þcss mcð lækkun 
vaxta.

Þegar hið mjög umtalaða nál. mþn. í sjávar- 
útvcgsmálum verður lagt hcr fram, þá mun það 
sjást, að mþn. gcrði það, sem í hcnnar valdi 
stóð, gagnvart báðum bönkunuin hér, til þess 
að leita cftir lcið til að fá útlánsvcxti lækkaða. 
En hvað annan bankann sncrti, Útvegsbanka ís- 
lands, þá varð það upplýst, að þvi takmarki yrði 
ckki náð, ncma mcð brcvttri löggjöf, cða a. m. 
k. alvcg breyttum aðbúnaði við Útvcgsbankann 
af hálfu Landsbankans.

L'm Landsbankann cr það að scgja, að þau 
svör, scm bankaráð þess banka gaf mþn. í sjáv- 
arút vegsmálum viðvikjandi fasteignavcðslánum, 
voru þannig, að við vcrðum að tclja, að Lands- 
bankinn hafi skuldbundið sig til þcss mcð bréfi 
bankaráðsins að gcra þær ráðstafanir nú þegar 
á þessu hausti, scm færir vcxtina af- fiskvcðs- 
lánum niður i takmark lægstu útlánsvaxta, cða 
í sama horf og svokallaðir vöruvixlar cru í nú.

Hv. þm. Barð. er hér ckki viðstaddur, annars 
hcfði ég viljað mæla til hans nokkur orð í sam- 
bandi við aðstöðu hans í þessu máli. En liv. þm. 
ísaf. er hér i hv. d. Hann talaði langt mál, hart 
og heimskulegt í garð okkar, scm flvtjum þetta 
mál, og þá cinkum í garð okkar hv. fi. þm. Rcvkv. 
og mín, fyrir það, scm hann kallaði fádæmi. að

ég hefði borið málið fram í þcssari d. án þcss 
að biða eftir duttlungum þessa þm., án þcss að 
láta hann teyma okkur á cyrunum lengra hcldur 
cn stj. var búin að gera. Hv. þm. ísaf. sagðist 
ætla að kvcða upp dóm yfir mér, og scinna i 
ræðu sinni sagðist hann ákæra mig. Hann fór 
utan við málið, cins og hv. þm. Barð. lika gerði, 
og leitaðist við að gera að aðalatriði málsins það, 
sem er aukaatriði, ncfnilega það, hvcrnig málið 
cr borið hér fram. Xú hefir það vcrið upplýst 
hér í hv. d. og játað af hæstv. atvrnrh., að þessi 
málcfni vor voru borin undir hæstv. ráðh. og 
lionum færð þau skjallega og mcð grg. 3 vikum 
áður en við réðumst i að bera þau fram liér í 
liv. d., og það var fyrst eftir að hæstv. ráðh. í 
viðurvist sjútvn. hafði látið bóka þau unimæli i 
gerðabók n„ að stj. treysti sér ckki til að mæla 
með því, að mál þctta næði frani að ganga, •— 
það var þá fyrst, scm við heimtuðum úrskurð 
í sjútvn. um það, hvort n. tæki málið að sér 
eða ekki.

Xú vita allir, að „örlög Karþagóborgar" voru 
ráðin þegar hæstv. ráðh. var búinn að láta það 
uppi, að hann trevsti sér ekki til að mæla mcð 
málinu. Þá vissum við, að engar likur voru til 
þess, að framsóknarinenn í sjútvn. færu að 
breyta á móti vilja stj. i málinu. Hæstv. ráðli. 
var búinn i mörgum viðtölum við okkur í þcssar 
3 vikur að taka það fram, að hann væri að ræða 
málið við sinn flokk. Við gátum því gcngið að 
því vísu, að bókun hæstv. ráðh. 27. okt., scm gckk 
i þá átt, að hann mætti ekki mæla ineð þcssu 
máli á þcssu þingi, væri vilji flokksins. Að báðir 
stjórnarflokkarnir hafi staðið að þcssum gcrð- 
um hæstv. atvmrh., það sýtia bczt undirtcktir 
hæstv. fjmrh.

Hinn þungi dómur, scm hv. þm. ísaf. þóttist 
vcra að kveða upp vfir mér hér í þessari hv. d„ 
fellur þess vcgna alls ckki á mig eða okkur, scm 
borið höfum fram þctta frv., heldur á þá, scm 
ckki hafa viljað sinna þcssum málurn cða Ijá 
þcim lið.

Auk þcss, sem hæstv. atvmrh. hefir rætt þctta 
mál við hv. þm. Isaf. þær umtöluðu 3 vikur, 
hcfir hv. þm. haft tækifæri á hverjum dcgi á 
þeiin tima til að kynna scr þetta mál scm fiski- 
þingsmaður, því að á fiskiþinginu 'nefir hann 
átt sæti allan þann tíma, og þar var hann i sj- 
litvn. og þar lágu þcssi frv. alltaf fyrir.

Þcir af fiskiþingsmönnum, sem vildu, að þessi 
mál næðu fram að ganga, báru frain till. um, að 
fiskiþingið lýsti ánægju sinni vfir þvi, að frv. 
þessi væru komin fram, og var till. samþ. mcð 
5:3 atkv. Hv. þm. ísaf. var eiiin af þeim 3 ínönn- 
um á fiskiþinginu, scm grciddu atkv. á móti till. 
þcssari. Hann licfir þcss vcgna á fiskiþinginu 
opinbcrað afstöðu sína á móti þvi, að skulda- 
skilasjóðsfrv. væri borið fram og að frv. uin 
sjávarútvcginn væri borið fram. Svo cr þessi 
æðsti prestur skinliclginnar og hræsninnar hér á 
Alþ. að berja sér á brjóst yfir því, að hv. 6. ]un. 
Reykv. og ég höfum brotið á móti hans hágöfug- 
heitum þar i n. með þvi að heimta, að atkvgr. 
þar færi fram um málið.

Til þess að gera þessa sök hv. þm. ísaf. eins 
bera og unnt er og láta þennan skinhelga þm. 
standa cins strípaðan og naktan frainmi fvrir
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hæstv. Alþ. eins og hann hefir til unnið, ætla ég 
að lesa upp þá álvktun, sem fiskiþingið sam- 
þykkti í þessu máli, og hún er þannig:

„Fiskiþingið lýsir ánægju sinni vfir störfum 
milliþinganefndar í sjávarútvegsmálum og fram- 
komnum tillögum til hjálpar sjávarútveginum, 
en telur þó, að fjármagn það, sem nefndin legg- 
ur til, að haft sé i þessu augnamiði, sé of lítið, 
og verði þvi að sjá fvrir auknuin tekjum til 
Fiskveiðasjóðs og meira fé handa Skuklaskila- 
sjóði“.

I»að var þessi till., sem hv. þm. Isaf. greiddi 
atkv. á móti, og þetta gerðist áður en hæstv. 
ráðh. hafði látið bóka umsagnir sínar um málið. 
og löngu áður en sjávarútvegsnefndarfundurinn 
var haldinn, þann 30. októher.

Hér getur nú hv. d. séð heilindin hjá þess- 
um hv. þm. ísaf., form. sjútvn., í garð sjávar- 
útvegsmanna. I»egar svo málið kemur fram hér á 
Alþ., gefur hann í skyn, að það hefði getað vel 
verið, ef farið hefði verið nógu vel að honum, 
að hann hefði þá aðhvllzt málið. <)g svo hrópar 
hann um dóm( !!) og' ákærur( !!) gagnvart þeim 
mönnum, sem herjast fvrir þessu nauðsynjamáli. 
I»að voru engin fádæmi, sem skeðu, þó að við 
vildum fá niálið borið fram hér í hv. d. og til 
þess sæktumst eftir stvrk þeirra maima, til 
trvggingar framgangi málsins i d., setn við viss- 
um, að voru af alhuga málinu fylgjandi.

En það mega heita fádæmi, að sá maður, sem 
slysazt hefir inn í sjútvn. Alþ., skuli á ráðstefnu 
eins og fiskiþinginu. sem að eðlilegum hætti :etti 
að vera mjög ráðgefandi fyrir Alþ.. leggjast á 
móti því, að meðmæli frá fiskiþinginu kiemu 
með því, að samþ. væri frv. eins og þetta, sem 
hér er um að ræða, sem miðar að því að rétta 
við sjávarútveginn. I»að eru í'ádiemi.

Við, sem stóðum að þessu máli, gengum ekki 
að því gruflandi, að hv. þm. ísaf. og sá meiri 
hl., sem nú hefir snúizt þannig öndverður i 
þessu máli, mundi gera þetta að árásarefni hér 
i hv. d. Við vissum, að andúð þeirra var undir- 
búin af fiokkslegum ályktunum, baktjaldamakki 
niðurrifsmannanna. Andúð þeirra stafaði frá 
stjórnarflokkunum. Þessir menn voru aðeins peð- 
in, sem hæstv. ríkisstj. skákaði fyrir sig i sjút- 
vn., til þess að ganga á móti þvi, að frv. kæmi 
fram, og það féll i hlut hv. þm. ísaf. að hafa í 
þessu orðið fyrir nm.

Hv. 3. landsk. hrökklaðist í þessu máli á inilli 
hræðslu við stj. og hræðslunnar við skvlduna 
gagnvart bátaútvegsmönnum í Vestmannaevjuin. 
Hann hefir látið uppi, að hann sjálfur telji rétt 
að fvlgja málinu, en rennur sennilega frá því, ef 
að likindum lætur.

En um hv. þm. Barð. var það svo, eins og ger- 
ist með þá menn, sem eru meðflokksmenn sósí- 
alista um stjórnarmyndunina. að hann hafði ekki 
leyfi til þess að hafa i þessu máli sína eigin 
skoðun. Hann varð að bevgja sig fvrir hv. þm. 
ísaf. og fylgja honum í þessu máli, nauðugur 
viljugur. I’essu likt skeður svo að scgja daglega 
í. þeim herbúðum, og við crum ekkert fremur 
hissa á því í þetta skipti heldur en önnur. I»etta 
er þó hormulegt um svo prýðilcga gáfaðan og 
menntaðan mann eins og allir vita, að hv. þni. 
Barð. er, og er eitt af sorglegum dæmum þess,

hvernig þcssi flokkur, sem hann er í, verður í 
einu og öllu að lúta þvi boði og banni. sem kem- 
ur frá sósíalistum. Hv. þm. Barð. er það ekki 
nema vorkunnarmál, þó að hann revni að leyna 
þessu með þvi að ráðast á okkur hv. 6. þm. 
Reykv.

I>að vita allir, að þetta er hægslagangur þess 
manns, sem er innikróaður og á enga aðra úr- 
kosti en að hlýða og beygja sig undir hnúta- 
svipuna, sem veifað er yfir höfði hans. Hv. þm. 
ísaf. sagði. að þcir í sjútvn. verði r.ð vita, hvar 
þeir eigi að taka fé til framkvæmda. og ef það 
væri til, þá yrðu þeir að vita, hvaða gagn það 
gerði, og hvort þær framkvæmdir, sem gerðar 
væru, svöruðu kostnaði. I»ví skvldi hann ekki 
mega vita um þessa hluti? I>að væri lika ekki 
úr vegi, að hv. þm. reyndi að setja sig inn i það. 
hvaðan ætti að taka fé í ríkissjóð, þegar ut- 
vegsinenn hafa gefizt upp við útgerðina. Hann 
ætti lika að reyna að kynna sér það, hvaða ó- 
gagn það er fvrir sjávarútveginn, þegar menn 
láta flokkaduttlunga ráða gerðum sínum. Hann 
ætti líka að revna að setja sig inn í það, hvort 
það svari kostnaði fyrir Alþ. að drepa niður 
allar tilraunir í þessu efni.

I>að skein i gegiium ræðu þessa hv. þm., að 
þcir, sem skipa meiri hl. í sjútvn., álíti, að hér 
sé um gott mál að ræða. En af því að 2 nm. hafa 
bakað sér „reiði keisarans“, þ. e. a. s. hv. þm. 
ísaf., þá er borin von, að litið verði á nauðsvn 
sjávarútvegsins, eftir orðum hans að diema. 
I>essu öllu er haldið frain eftir’að sýnt er og 
sannað, að stjórnarflokkarnir vilja ekki. að mál- 
ið gangi fram á þessu þingi, og eftir að stjórnar- 
flokkamennirnir í sjútvn. hafa neitað að fylgja 
málinu í n. Með því að þyrla ryki upp um auka- 
atriðin eiga höfuðatriðin að hverfa. Svo langt 
er gengið, að þegar hv. þm. Barð. hefir, í fálmi 
sínu og ráðaleysi eftir að finna agnúa á frv.. 
komið með þá endileysu, að i frv. sé milljón kr. 
reikningsskekkja, og eftir að búið er að marg- 
reka það ofan í kok á honum, kemur stjórnar- 
blaðið í dag með vitleysuna og ósannindin.

llv. þm. Isaf. gerði sig að dómara og ákær- 
anda í ræðu sinni. I>að fer auðvitað eftir sið- 
ferðishugsjónum hans, að sá sami eigi að ákæra 
og dænia. Eg ætla ekki að kveða upp ákieru i 
garð manna. En hann hefir sjálfur kært sig og 
dæint með framkomu sinni á fiskiþinginu. I>að 
verða aðrir til þess að kveða upp dóminn yfir 
hv. þm. ísaf. og þeim. sem honum fylgja i því 
að drepa þessa tilraun. sem hér er gerð til þess 
að hjálpa sjávarútveginum. I>að verður sá mikli 
hópur manna, sem bevgður undan skuldum vænt- 
ir þess, að Alþ. leggi þeim lið. I>að verða þessir 
menn, sem kveða upp dóminn yfir hv. þm. Barð. 
og öðrum slikum, sem revna með þvi að troða 
illsakir við einstaka menn að leiða athygli Alþ. 
frá þessu mikla nauðsynjamáli.

Atvmrh. (Haraldur Guðmundsson) óyfirl. : 
Mig furðaði á síðari hlutanum í ræðu hv. þm. 
Vestm. Hann fullyrti, að ríkisstj. og flokkar 
þeir, sem styðja hana, væru ákveðnir í að veita 
frv. mótstöðu, og hefðu otað fram peðum sinum. 
eins og hann komst að orði, til þess að hefta 
framgang málsins. Eg veit ekki, hvaða heimikl
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hann hefir til þess að segja slíkt. (JJós: Bók- 
anir sjútvn.). Ég kvsi þá, að þær bókanir, sem 
varða mig sem atvmrh., yrðu lesnar upp. Annars 
skal ég segja það, að þetta er einber tilbúning- 
ur. Ég mæltist eindrcgið til þess, að málinu væri 
visað til n. og óskaði þess, að það væri sér- 
staklega athugað, hvort ekki væri á einhvern hátt 
hægt að leysa inálið. Hitt hefir við engin rök að 
styðjast, og það er ekki til þess að létta fram- 
gang málsins, ef komið er ineð slikar sakir. 
(JJós: Heyrði hæstv. ráðh. ekki ræðu hv. þm. 
ísaf.'?). Jú, en ég heyrði líka ræðu hv. þm. G.-Ii, 
þar sem hann gaf vfirlýsingu þess efnis, að 
Sjálfstfl. vieri reiðubúinn til að henda á leiðir 
til þess að afla tekna, svo jöfnuður fáist á fjár- 
iögum. Eftir þessa yfirlýsingu liggur málið 
öðruvisi fvrir en þegar mþn. lagði það fvrir þing- 
ið. Ef hvggja má á þessari yfirlýsingu. en þess 
er að vænta, og samkomulag næst um að afla 
tekna til jöfnunar á fjárl, þá býst ég við, að 
ekki standi á stjórnarflokkunum að stvðja fram- 
gang málsins. En það verður að virða mér til 
vorkunnar, þó að ég hafi séð litlar likur til þess, 
að málið gengi fram eins og það var borið fram 
i upphafi. Tekjuöflunarfrv. stj. hafa yfirleitt 
ekki fengið svn góðar undirtektir hjá hv. sjálf- 
stæðismönnum, að ástæða væri til að fara lengra 
á þeirri leið, að leggja sérstök gjöld á landslýð- 
inn. Því ineiri ástæ'ða var til þess að efast um 
framgang málsins, þegar einn eða fleiri flm. frv. 
höfðu í iiðru frv. gert ráð fyrir öðrum ráðstöf- 
uuum á þvi fé, sem eftir þessu frv. á að ganga 
til Skuldaskilasjóðs. Ég er fús til að leita sam- 
vinnu við hv. Sjálfstfl. i liessu efni. Eg taldi 
tormerki á þvi, að finna leiðir til að afla þessa 
fjár, sem leggja á fram sainkv. frv, en það nem- 
ur um 1 milljón kr. á ári í 6 ár, og lengur þó, 
ef útflutningsgjald er áætlað of hátt. Ég \erð að 
segja það, að ég var vondaufur um, að það lán- 
aðist að finna svona háa upphæð. Eg tók það þó 
fram i ræðu miiini í gær, að þó að það tækist 
ekki að levsa niálið að fullu, þá v;eri engin ástæða 
til að örvænta, Það mætti e. t. v. taka einn þátt 
út úr og levsa hann.

Eg vil benda á, að jafnhliða þessu verður að 
athuga hverjar leiðir er hiegt að fara til þess að 
létta rekstrarafkomu útgcrðarinnar. I>ví það er 
ekki inikið fengið, þó skuldaskil séu gerð í bili, 
ef útgerðin getur svo ekki gengið áfallalitið. I’að 
licfir verið drepið á það í umr, að vaxtakjör og 
trvggingakjör smábátanna eru með endemum erf- 
ið. Vextir og iðgjöld nema oft um 15% af and- 
virði hátsins. I>að segir sig sjálft. hvilikur liaggi 
þetta er á útgerðinni. I>að munar miklu, ef hægt 
er að komast að auðveldari kjörum. Olíufélögin 
selja t. d. olíuna með 10% verðmun, eftir þvi 
hvort hún cr greidd strax eða um lán er að ræða. 
Þetta nemur ekki svo litlu. og svona ma'tti ef- 
laust lengi telja.

Ég benti á það i gær, að við mættuin ekki 
standa svo snevddir að orku, þegar liúið væri að 
afgreiða þetta frv, að ekki væri hægt að gera 
neitt fil þess að létta undir rekstrarafkoinuna. 
Ég lít svo á, að það, sem liggi hér fyrir að gera, 
sé ekki það, að brýna hver annan með óheilind- 
um i þessu máli, heldur að revna að komast 
að samkomulagi um það, hvað mikið fé sé hægt

að leggja fram og á hvern hátt það geti komið 
að sem beztum notum. Mér var því ánægja að 
heyra yfirlýsingu liv. þm. (í.-K, því það er rangt 
hjá hv. 6. þm. Beykv, að hægt sé að taka afstöðu 
til þessa niáls án þess að vita, hvort hægt sé að 
afla fjár til þess að framkvæma það. I>að verður 
jafnl'ramt að taka afstöðu til þess, hvernig hægt 
er að afla fjárins, því annars verður þetta aldrei 
annað en pappirsgagn.

Ég skal svo ekki tefja umr. um þetta mál. Ég 
kysi svo, að það færi sem fyrst til sjútvn. og 
að hún t;eki það til athugunar að fengnu nól. 
mþn. og heildarskýrslum hennar, — en það er 
bagalegt, að þær skuli ekki liggja hér fyrir, — 
svo að liægt sé að athuga, hvort ekki mætti létta 
fyrir einhverjum hluta útgerðarinnar, þó ekki 
væri lagt fram eins niikið fé og gert er ráð fyrir 
i frv.

Bergur Jónsson óyfirl.’ : Hv. þm. Vestm. sagði 
réttilega, að hæstv. atvmrh. hefði tekið fram í 
bókun‘sjútvn, að hann teldi sér ekki fært að 
leggja með því, að frv. vieri flutt inn í þingið, 
nema séð v;eri fyrir fjárhagshiið málsins. Eg vil 
henda á það, að ég er ekki bundinn af afstöðu 
hæstv. atvmrh. Hv. þm. sjálfst.manna hafa með 
frainkomu sinni í sjútvn. slegið vopnin úr hendi 
sér i þvi að sanna það, að ég vildi ekki vera fhn. 
málsins. Ég hefi lýst því yfir við umr, að ég er 
hlvnntur málinu og tel nauðsyn á þvi að veita 
sjávarútveginum hjálp. En með þvi að bcra fram 
till. i sjútvn. og flytja svo málið, ón þess að ég 
hcfði aðstöðu til að athuga það, hafa liv. þin. 
sjálf.stæðismanna útilokað. að ég gæti orðið 
flm. frv. Eftir að hafa borið fram till. á röng- 
um tima og byggða á röngum forsendum fara 
þeir svo til flokksbróður síns, hv. þm. Ak, og 
fá liann til þess að gerast meðflm. frv, þó að 
hann væri búinn að bera fram hrtt, sem færi i 
bága við þetta frv. I>að þýðir enginn kattarþvott- 
ur fyrir hv. þm. Ak. i þessu máli. I>að getur 
enginn þm. með fullu viti borið fram till, þar 
sem á að verja 'á af sjóði i þessum tilgangi og 
svo jafnframt borið fram frv, þar sem á að verja 
öllum sjóðnum í allt öðrum tilgangi. Eg vil ekki 
gera of litið úr hv. þm. Ak. og geng því að þ\ í 
sem visu, að hann hafi ekki lesið frv. áður en 
hann flutti það. Ef hann hefir lesið frv. og haft 
aðstöðu til þess að kynna sér það. þá er liann 
of mikiil til þess að hann geti setið liér á hv. 
Alþ. I>að er alveg sama, hvað hv. þm. Ak. gerir 
sig háværan, og livað miklar áherzlur hann legg- 
ur á orð sin og hve mikil rök hann reynir að 
tina fram. Þetta er svo einfalt mál, að hver þm. 
hlýtur að skilja það, að svona tvískinnungur, 
svona mótsögn getur ekki átt sér stað nema hv. 
þm. liíði hnekki á því. Ég \ il benda á það, að 
það er stutt síðan hv. þm. Ak. gerði hlut iiér i 
þinginu, scm hann hefir líklega gert óvart. Hann 
bar fram brtt, sem var í algerðri mótsögn við 
meiningu hans sjálfs. Hann hélt þvi fram í þvi 
sambandi, að liann væri húinn að lnia til sér- 
stök úrfellingsmerki, sem v;rru þannig gerð, að 
sum orð féllu úr, en önnur ekki. Hver þm. skildi 
brtt. á réttan liátt. En hæstv. forseti bar till. 
upp með röngum skilningi, sem fór í bága við 
orð í till. Ég er ekki að ásaka hv. þm. Ak, þó
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hann bcri fram slíka vitlcysu, cn ég ásaka hann 
fyrir að vcra sá þrákálfur að vcrja þcssa vit- 
leysu. Hann átti að vera svo heiðarlcgur maður 
og lítillátur að viðurkenna, að hann hafði gert 
vitlcysu og taka aftur till. Ég vona, að hv. þm. 
hafi fcngið þá lexiu í þcssari útreið sinni, þrátt 
fyrir góðvilja hæstv. forscta og hv. þm, að hann 
reyni að hlaupa ckki svona á sig aftur.

Hv. þm. Ak. hiður um orðið. Ég þckki hann 
það mikið, að ég veit, að liann hætir sig ckki 
mcð þvi að halda flciri ræður, ncma hann ætli 
þá að koma fram scm iðrandi syndari og við- 
urkcnna, að hann hafi flaskað á almcnnustu 
reglum rökfræðinnar. Ég tek þetta dæmi til þess 
að sýna það, að mþn. i sjávarútvegsmálum hefir 
fcngið mann til þess að flytja frv., scin ómögu- 
lcgt er, að hafi lcsið það yfir.

Hv. þm. Vcstm. talaði um cinhvcrja ókurteisi, 
scm mciri hl. sjútvn. hcfði sýnt minni hl. Pað cr 
nú alls ekki sannað, að hann og flokksbróðir hans 
i sjútvn. séu í minni hl. Það hefir cngin atkv- 
gr. farið fram um málið í sjútvn. Ég hefi ennþá 
ckki orðið var við svo nákvæma kurtcisi af hendi 
hv. sjálfstæðismanna. En hv. 6. þin. Rcykv. gct 
ég trúað til allra hugsanlcgra skammarstrika.

T. d. i fratnsöguræðu sinni i gær notaði hann 
nál. ineðnm. sinna til að halda langa ræðu. En 
nál. hcfði átt að prcnta til gagns fvrir þm. Ann- 
ars vil ég bcnda þcssum hv. þm. á, að öllum þm. 
lciðist að hlusta á hann. Hann er ættaður úr 
Bárðardalnum cins og hv. þm. S.-Þ., og er sam- 
flokksmaður hv. þm. G.-K., scm hatar hv. þm. 
S.-I>. Þrátt fyrir það vcit cg ekki til þess, að 
hann hafi þorað að ráðast opinberlcga á hv. þm. 
S.-Þ. Ekki veit ég, hvort það cr gömul bræðra- 
lagshugmynd, scm cimir cftir. Ég tcl, að hcppi- 
lcgra hcfði vcrið fyrir þcnnan hv. þm. að slcppa 
ckki höfuðpaur Framsfl, þcgar hann ræðst á 
okkur hina framsóknarmennina.

Hann hcfir vist ckki lcngui' þessi hv. þm. ráð 
á ncinu blaði. Sjálfstfl. hcfir notað hann til þcss, 
cn cr orðinn þrevttur á honum. Ég hcfi hcyrt 
sagt, að hann hafi fcngið 600 kr. fyrir 9 mán. 
undanfarið við blaðastarf. Ég mct það starf nátt- 
úrlcga ckki mcira, cn hvgg að hann hafi vcrið í 
]>örf fyrir þær tckjur til að frainflcvta lífinu. 
Ég verð þvi að gcfa hv. þm. sama ráð og hv. 
þin. Ak., þó ckki sé af sömu ástæðu og cg mcti 
liv. þm. Ak. talsvcrt mcira scm niann, þá vcrð 
cg að ráðlcggja honum að fara ckki lcngra út i 
dcilur á þeim hála ís, scm hann hcfir gcngið, 
incð þvi að gcfa Mhl. falskar upplýsingar um 
ncfndarstörf hér i þinginu. Þvi hann cr mcð þvi 
húinn að skapa sér fvrirlitningu allra góðra 
manna, mcð þvi að gcra þcssa lýðskrumstilraun, 
scm er sú stærsta, cr gcrð hcfir vcrið hér á landi. 
Mér þykir ánægjulcgt, vcgna þcss að ég cr fram- 
sóknarmaður, að það skyldu vcra 2 sjálfstæðis- 
mcnn, scm stóðu fyrir þessu lýðskrumi, cn cink- 
um þó að það skvldi vera hv. 6. þm. Reykv. Mér 
þykir lciðinlegra, að hinn skyldi vcra hv. þm. 
Vestm, því cg inct hann töluvcrt mikils. Vil ég 
því kcnna hv. 6. þm. Revkv. algcrlcga um þessar 
hrapallegu hcimskulegu aðfarir. Þeir þurfa ekki 
að halda það, hvcrsu lengi sem þeir halda á- 
fram, að þcir geti þvegið af sér þennan smánar- 
blctt, sem þeir eru búnir að setja á sig, með

því að ætla að gcra þctta mál að kosningabombu, 
að við tvcir sjútvnm, sem ekki höfðum séð frv, 
skyldum ekki vilja gcrast meðflm. Það vill nú 
svo cinkcnnilega til, að ég hcfi átt cinkaviðtöl 
við hv. 6. þm. Rcykv, og hann hcfir játað það 
— hann var cinstaklcga bljúgur þá —, að hann 
hafi sagt Mbl, að till. hafi vcrið borin upp á 
ncfndarfundi og fclld. Þessi hv. þm. cr heimskur, 
cn þó ckki hcimskari cn gerist og gengur; hann 
vissi því, að þctta var ckki ncma hálfur sann- 
leikur. Hann bar fram falsrök, gaf blaðinu falsk- 
ar upplýsingar. Ég þckki a. m. k. annan ritstjóra 
þcssa blaðs það vcl, að cg vcit, að hann hcfði 
ekki hirt máiið eins og hann gcrði, cf hann hcfði 
vitað sannlcikann.

Hv. þm. Vcstm. var yfirlcitt hógvær i minn 
garð, cn cg skal taka það fram, að mér leiddust 
þau hrósyrði, scm liann lét falla í minn garð, 
og ég skildi þau ckki almennilega. Ég hefi c. t. 
v. ckki átt þau skilið, cn mcr þvkir óviðfelldið, 
þegar andstæðingar minir viðhafa þau orð eins 
og cg sé tilbúinn svikari við minn flokk, scm 
þurfi að ánctja. Ég hcld, að ég vcrði því að af- 
hiðja mér slikt orðbragð cða slík hrósyrði, þó 
svo að ég cigi þau kannskc skilið. Hann sagði, 
að hv. 3. Iandsk. hcfði játað í gær, að talað hcfði 
verið um þctta mál í Alþfl. Ég skal ckkert um 
það segja; ég veit, að hv. 3. landsk. og hæstv. 
atvmrh. geta sagt um, hvort svo cr. En hitt cr 
mér óhætt að fullyrða, scm form. sjútvn. gctur 
vottað og hæstv. atvmrh. lika, að þctta frv. hafði 
aldrci komið fyrir sjónir niinai' fvrr cn 31. okt, 
cr þvi var útbýtt hér i dcildinni og hin fræga 
atkvgr. i sjútvn. var afstaðin. Mér þótti leiðin- 
lcgt, að hv. þm. Vcstin. skyldi cfast uin, hvort ég 
hcfði séð frv. cða ckki, cn cg gct lagt cið út 
á, að ég sá það ckki fyrr cn það var horið fram. 
Eg vcrð að scgja það, að þcssi aðfcrð mþn.inaiin- 
anna i sjútv.málum var alvcg sérstaklcga áber- 
andi lýðskrum, gcrt í því skyni að skaða Fram- 
sókn og Alþfl. En ég skal taka það fram enn 
cinu siniii, að þrátt fyrir þcssa óhcyrilega 
hcimskulcgu framkomu og ódrengskap, scm þcir 
hafa sýnt bæði mcr og mcðnm. mínum, mun cg 
ckki láta það í ncinu liafa áhrif á aðstöðu sina í 
þcssu máli; ég mun fylgja því að svo miklu 
lcyti, sem mér cr unnt.

Eg cr þcirrar skoðunar, cins og ég hcfi áður 
sagt, að það sé cins mikil nauðsyn að hjálpa 
sjútv. og landhún, og full ástæða sc til að 
koma sjútv. á réttan kjöl, þó sú hjálp væri ckki 
cins aðkallandi og til landb, vcgna þcss gifur- 
lcga vcrðfalls, scm varð á landbúnaðarafurðun- 
um. Eg mun því, þrátt fyrir undirfcrlislcga fram- 
komu sjálfstæðismanna i sjútvn, líta hlutdrægn- 
islaust á þessi mál, og fylgja þeim svo langt scm 
fært cr og til gagns fyrir almcnning í landinu, 
cn ég mun aldrci fvlgja þvi út fyrir takmörk þau, 
scm ríkinu cr fært. Hv. þm. Vcstm. sagði, að ég 
licfði snúizt illa við brtt. hv. þm. ísaf. og vcrið 
á móti till. hans. Ég skál játa það, og cg býst 
við, að hv. þm. Isaf. játi það líka, að það var 
cingöngu fyrir mitt tilstilli, að till. kom til atkv. 
í n, og cg gcrði það bara af þeim ástæðum, að 
ég vildi sjá, hvc langt þcssir hv. mcðnm. vildu 
ganga í ósómanum. Jafnframt skal cg taka fram, 
að cg svara ekki fyrir hv. þm. ísaf, dcttur það
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ekki i hug. en ég svara fyrir mig sérstaklega, <>g 
ég held, að mér sé óhætt að svara fyrir hv. 3. 
landsk., að hann hafði ekki séð frv. Form. sjút- 
vn, hv. |>m. ísaf, getur svarað fvrir sig, hvers 
vegna hann var ekki tilbúinn að greiða atkv. 
Ég skal taka það fram, að mér þykir eðlilegt, 
að hv. þm. ísaf. sýndi mér og hv. 3. landsk. 
það loyalitet, að greiða ekki atkv, þar sem hann 
vissi, að við höfðum ekki séð frv. Að lokum 
þetta, sem er höfuðatriðið og hvcr einasti þm, 
sem ekki er algerlega skvni skroppinn, hlýtur 
að skilja, að hér var um lýðskrumstilraun að 
ræða, og ekkert annað. og það skal ég upplýsa 
fvrir þjóðinni, svo hún geti kveðið upp sinn 
dóm. Ég skal taka fram, að mér þykir leiðinlegt, 
að hv. þm. Vestm. hefir verið með að leika þenn- 
an stærsta loddaraleik, sem leikinn hefir verið 
i íslenzkum stjórnmálum.

Jónas Guðmundsson: Ég verð að byrja á því 
að lciðrétta mismæli hjá hv. þm. Barð. Hann 
mun hafa átt við 6. þm. Reykv. í ræðu sinni, 
er hann nefndi 6. landsk. (BJ: Mér er ljúft að 
taka það til greina. — ÓTh: Ljúft að hreyta öllu 
sem hann sagði. — BJ: Þvi mikill er manna- 
munur, þó háðir hafi töluna 6).

Ég ætlaði að mótmæla þeim misskilningi, sem 
virtist koma fram hjá hv. t>. þm. Reykv. og hv. 
þm. Vestm, að Alþfl. sé mótfallinn eða fjand- 
samlegur þessu ináli. Viðvikjandi þeim deilum, 
sem orðið hafa um það, hvernig þetta mál er 
komið inn í deildina, álít ég, að það sé sérstakt 
mál og eigi að ræða sérstaklega, en ekki hlanda 
því inn i þessar umr. um f'rv.

Mitt álit er, að þetta mál sé komið <>f fljótt 
inn i deildina, ekki vegna þess, að það sé ó- 
nauðsynlegt, hcldur vegna þess, að það vantar 
grundvöllinn, vantar upplýsingarnar. sem frv. 
er hyggt á. I’etta er stórmál, og ég vil gera 
ráð fyrir því, að hv. þm. vilji ekki binda millj. 
kr. af tekjum ríkisins og Ieggja því ábvrgðír á 
licrðar, án þess að athuga vandlega, hvað verið 
er að gera, og afla sér þekkingar um málið. 
Þess vcgna átti rnálið ekki að koma fram áður 
en fvlgiskjölin eru komin. (JJós: Er ekki grg. 
með frv.?L Jú, grg. er góð, en ekki svo góð, að 
unnt sé á hcnni a ð byggja. Ég vil taka það fram, 
að þegar farið verður að fjalla um þetta frv, 
þarf hetri grundvöll en er, og vikli því mega 
vænta þess, að skýrslur mþn. kæmu sem allra 
fyrst að unnt er, svo styðjast megi við þær. 
(JJós: Ég hekl mér sé óhætt að fullvrða, að 
þær verði til á föstudagskvöldt. Það er ágætt. 
Þelta er langt inál <>g yfirgripsinikið, og við þin, 
sem sitjum hér i þinghúsinu frá því kl. 9 að 
inorgni <>g fram til kl. 7 að kvökli eða lengur, 
eigum ekki gott með að lesa langar skýrslur 
og kynna okkur stór mál, vegna þess að við höf- 
um lítinn afgangstima, nema hafa nokkurn 
fyrirvara.

fig get látið nægja að mestu leyti að visa til 
þess, sem hæstv. atvmrh. sagði í siuni ræðu f. 
h. Alþfl. Ég álít, að það sé nauðsvnjamál að 
létta skuldafjötrunum af sjávarútveginum. En að 
komið er eins og raun ber vitni er að miklu 
leyti sök Alþingis, eða þeirrar stefnu, sem Alþ. 
liefir fvlgt undanfarin ár, og á þvi her Alþfl.

ekki ábyrgð, heklur fyrst og fremst þeir flokkar, 
sem með völdin hafa farið í þjóðfél. á undan- 
förnum árum. Stefnan hefir verið sú, að ganga 
á útgcrðina — jafnt stórútgerð og smáútgerð — 
og iðnaðinn í landinu, sem er lítill. Það hefir 
verið gengið á þessar aðalatvinnugreinar þjóðfé- 
lagsins, og viðreisn landbúnaðarins var byggð á 
þessum atvinnugrcinum, að þær legðu fram féð 
til landbúnaðarins. Þetta var þægilegasta leiðin 
til að hjálpa landbúnaðinum i svipinn. en það 
getur ekki gengið til lengdar. Þetta getur ekki 
endað á annað veg en þann, að þessar atvinnu- 
greinar hljóta að veslast upp. Ef við lítum á fjárl. 
þessa árs, sjáum við, að stvrkir til landbúnaðar- 
ins nema um 2 millj. króna. I 16. gr. fjárl. eru á- 
ætlaðar 145(1 þús. kr. í þessu skvni. Þetta er ekki 
minna en ’-ú hluti af öllum tekjum ríkisins. Xú 
er svo komið, að útgerðin — jafnt stórútgerð sem 
smáútgcrð — getur ekki risið undir þessu leng- 
ur. En það er ekki til neins að ætla fé úr ríkis- 
sjóði til viðreisnar, það er ekki hægt fvrir rík- 
issjóð að veita þessari atvinnugrein lika styrk. 
Ég álit, að þessi stefna Alþ. hafi verið skökk, en 
handhægust í svipinn, og það er ekki hægt að 
rétta við til fulls á þessu þingi. Ég býst við, 
að sökin á því, að þessari stefnu hefir verið 
fylgt, sé hjá tveimur aðalflokkum þingsins, 
Framsfl. <>g Sjálfstfl., <>g hún hefir byggzt að 
miklu leyti á ranglátri kjördæmaskipan, af því 
það hafði pólitiska þýðingu að vera vinur bænd- 
anna, og við verðum enn varir við þetta hér á 
þinginu.

En atvinnuvegir kaupstaðanna þola þetta ekki 
lengur, og það verður að leita úrlausnar. Við- 
reisnin er tvíþætt. í fyrsta lagi verður að létta 
skuldabvrði atvinnuveganna og afla þeim rekstr- 
arfjár, og i öðru lagi verður að sjá um, að tekju- 
öflun bæjar- og sveitarfélaga við sjávarsíðuna 
verði þannig hagað, að þegar ríkið léttir af út- 
gerðinni, þurfi þau ekki að niðast á henni. Fyrra 
atriðið er hér verið að revna að leysa; virðist 
skynsamleg hugsun liggja hak við frv. og vera 
stefnt i rétta átt. En þetta rekur sig á gömlu 
stefnuna, rekur sig á gamlar syndir, — það má 
ekki létta gjöldunum af sjávarútv. vegna ríkis- 
sjóðs, vegna þess að sjávarútvegurinn hefir ver- 
ið látinn leggja <>f mikið fram til rikissjóðs.

En megingallinn á frv. er sá, að það hefði átt 
að vera í tvennu lagi, smáútgerðin sér og stór- 
útgerðin sér. Það er þægilegra a$ leysa málið á 
þann hátt. Skuldir þær, sem hvila á smáútveg- 
inum, eru allt annars eðlis en skuldir stórútgerð- 
arinnar, sem eru aðallega skuldir við banka, en 
skuldir smáútgerðarinnar eru i mikiu fleiri stöð- 
uni. Að undanteknum þeim stöðum utan Rvikur. 
þar sem eru bankaútibú. eru skuldir hennar 
miklu meiri annarsstaðar en við hankana. Þeirra 
skuldamál verður því að leysa á annan hátt. Eg 
vil því eindregið beina ]>ví til sjútvn, hvort hún 
sæi sér ekki fært að taka frv. og skipta þvi i 
tvennt. Taka fyrst smáútgerðina og rejna að 
gera skuldaskil hennar á þaiin hátt. sem bezt 
er og fljótlegast. Taka siðan stórútgerðina sér 
og levsa hennar mál næst.

Ég mun fvlgja þessu máli eins og vít <>g orka 
leyfir og ég sé heppilegast fyrir þjóðina. Eg 
býst við, að það taki mörg ár að breyta þeirri
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stcfnu, scm hcfir vcrið, cn á þcssu þingi mætti 
þó hcfja þá stcfnubrcytingu, og væri þá vel.

I’að mætti cf til vill nú taka smáútgcrðina, scm 
cr meginþáttur allrar útgcrðar utan Rvikur, til 
skuldaskila, cins og gcrt cr ráð fyrir, svo smá- 
svcitarfcl. eða byggðarlög, scm mjög er að þrcngt, 
þurfi ckki að gefast upp.

l'mr. frestað.

A 31. fundi i Nd., 8. nóv., var cnn fram haldið 
1. umr. um frv.

Þorbergur Þorleifsson: Við umr. um kjötlögin 
hcr í d. fvrir skcnunstu komst hv. 6. þm. Reykv. 
svo að orði, að framsóknarmenn reyndu að gera 
öll mál að kosningabeitu. Þctta sagði hann i 
niiklum umvöndunar- og hcilræðistón. En það 
virðist fara svo fyrir þcssum hv. þm. — cins og 
mörgum öðrum, liæði fyrr og síðar —, að hon- 
um gangi betur að kcnna heilræðin cn lialda 
þau.

í fyrstu ræðu siimi, framsöguræðunni um þctta 
mál, scm hcr liggur fyrir, reyndi hann þegar að 
túlka málið þannig, að nota það sem agita- 
tions“mál gcgn sí jórnarflokkunum. Allar þær 
ræður, sem sjálfstæðismenn hafa flutt um þetta 
mál hcr i d. síðan, hafa meira og minna geng- 
ið út á það, að reyna að sverta þá menn, scm 
standa að hæstv. ríkisstj., og ætla þeim liinar 
vcrstu hvatir í þcssu máli. Þctta cr nú að visu 
alls ckki ný hóla hvað okkur framsóknarmcnn 
snertir, ]>ó að það sé reynt að klína því á okk- 
ur, að við scum yfirleitt fjandsamlcgir útgcrð- 
inni og sjóvarút vcginum yfir höfuð. Mun aðal- 
orsök þess vera sú, að við höfum viljað stuðla 
að aukinni menningu svcitanna og því, að við 
landbúnaðinn sé beitt nútíma tækni. cn ekki 
niiðaldalaginu gamla, og svo af því, að við erum 
fyrst og fremst fulltrúar sveitanna hér á AI- 
þingi. En cg minnist þcss ckki, að jafnaðar- 
menn í heild hafi vcrið vændir um það fyrri, 
að bera kala til sjávarútvcgsins. 0g þótt það 
kunni að takast að fá eiiihvcrja til að trúa þvi, 
að við framsóknarmenn séum fjandsamlcgir 
sjávarútvcginum, þá trúir enginn því, að jafn- 
aðarmcnn vilji þann atvinnuvcg feigan, svo að 
það cr í raun og veru vel við unandi fyrir okk- 
ur þin. Framsfl. að vera undir sama númeri og 
hv. þni. jafnaðarmanna í þessu máli, scm margir 
cru þckktir að þvi að hcra hag sjávarútvegsins 
mjög fyrir brjósti og hafa mcira og minna 
starfað fyrir þann atvinnuveg og eru fulltrúar 
fvrir það fólk, sem að honum stcndur og byggir 
sitt líf og tilvcru á gæfu hans og gengi. En þrátt 
fyrir ]>etta ætla ég ckki að láta því ómótinælt 
hér á Alþingi, að ég scm framsóknarmaður bcri 
nokkurn kala til sjávarútvegsins cða vilji leggja 
stein í götu hans eða nokkurs annars hciðarlcgs 
atvinnuvegar. cr þjóðin stundar. Ýms þau um- 
mæli, scm hafa fallið hjá sjálfstæðisinönnum 
undir umr. um þetta mál í garð okkar, scm 
stöndum að liæstv. rikisstjórn, eru mjög svo ó- 
viðeigandi og dæma sig sjálf. Jafnvel hv. þin. 
Ak., sem gaf sjálfum sér þann vitnisburð — og 
ég held alveg með réttu —, að liann liefði bæði 
góða skapgcrð og væri vcl upp aliiin, — jafnvcl 
hann talaði í æsingu um þetta mál og lýsti yfir

þvi, að sá flokkur, sem stcndur að hæstv. rikis- 
stj., hafi aldrci nokkurn tima tckið vcl þcim 
inálum, sem horfa sjávarútveginum til góða. 
Þegar svona lætur nú í hinu græna tré i þessu 
falli. þá cr ckki að furða, þó að nokkuð ískri í 
grcinum hinna visnu. En hvað mikið scin þeir 
reyna til, hv. sjálfstæðismenn, þá mun þeim 
aldrei takast að fá mcnn almennt til að trúa þvi, 
að ]>uð séu nokkrir menn svo heimskir og ill- 
gjarnir á Alþingi, að þeir vilji láta falla í rústir 
annan aðalatvinnuvcg landsmanna, og þá þann 
atvinnuvcg, scm cins og nú er komið heldur 
niest uppi. rikisbúskapnum. Og ég fyrir mitt leyti 
gcri cngan mun á þessum tvcimur aðalatvinnu- 
vcgum þjóðarinnar. Ég vil gengi þeirra beggja. 
Þjóðin gctur ekki lifað i landinu, svo að nokkurt 
líf gcti talizt, ncma báðir þessir atvinnuvegir 
gangi vcl. 0g hvað sjávarútvcginn snertir, þá vil 
ég fullyrða, að á Alþingi er cnginn sá maður, sem 
ckki vcit, að það cr undir gcngi þess atvinnu- 
vcgar komið, hvort við getuin staðið við skuld- 
hindingar okkar við útlönd. Það væri því mjög 
óviðcigandi og heimskulegt að vilja þann at- 
vinnuveg fcigan. Og svo standa hv. sjálfstæðis- 
nicnn upp hver cftir annan hér í d. og tala allir 
um það, að stjórnarflokkarnir vilji ckkert gcra 
fyrir þennan atvinnuveg. Eg held, að inér sé 
óhætt að scgja, að þeir geti framvegis sparað 
sér þá fvrirhöfn. Enginn trúir þeim.

En svo að ég viki nú beinlinis að málinu 
sjálfu, scm hér liggur fyrir, þá er þar skemmst 
af að scgja, að þessu máli verður að taka vel. 
Eramsöguræða sú, scm hv. (>. þm. Reykv. flutti 
um málið, hvort scm hún nú var úr einhvcrri 
grg. utn málið cða liugsuð af honum sjálfum, 
var ágæt allt þar til liann fór að tala um hvatir 
okkar stjórnarliða í málinu. Þá fór hoiiwn að 
vefjast tunga um tönii, sein sýnir, að þessi hv. 
þm. er ]>ó ckki svo gerspilltur, að hann liikstar 
á ósannindunum. Vandræði útgcrðarinnar verður 
að leysa, cn það virðist svo, að málið sé ekki 
nægilcga undirbúið til þess, að hægt sé að lcysa 
það á þessu þingi, þar scm enn hcfir ckki vcrið 
bent á neina tekjuöflunarleið, scm hægt cr að 
fara til að standast þann kostnað, scni fram- 
kvæmd væntanlcgrar löggjafar um þetta inundi 
hafa í för með sér. Að visu hcfir hv. þm. (i.-K. 
látið i ljós, að hann mundi bcnda á lcið til tckju- 
öflunar, og hæstv. atvinrh. lýsti því yfir í gær, 
að það mundi verða tekið til athugunar i stj., 
Iivort takast mætti að leysa málið á þcim grund- 
velli nú þegar á þcssu þingi.

Mín skoðun er sú, að til Skuldaskilasjóðs út- 
gerðarmanna ætti að stofna á svipaðan liátt og 
Krcppulánasjóðs, og ef sú lcið væri farin, nnctti 
Icysa málið nú þegar á þcssu þingi. Að fara þá 
leið þykir ýmsum ófært, vcgna þess að það lciði 
til þcss, að fcstist of mikið vcltufé landsmanna 
í bönkunuin um laiigan tiina. En þvi er þar til 
að svara, að ])á cr ckki annað cn að taka lán. 
cf ýtrasta nauðsyn krcfur, til þcss að auka veltu- 
fé bankanna, cða þá að auka seðlaútgáfuna. Að 
vísu má þá scgja, að allt beri að saina brunni, 
cf einhvcrntíma vcrður að taka lán til þessa, og 
betra sé að taka lán strax til að standa undir 
væntanlcguni Skuldaskilasjóði. En frcstur á lón- 
töku i lengstu lög getur aldrei verið skaði. Erest-
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ur er á illu beztur. <>g oft er það svo i lífinu. að 
sá, sem vinnur tiina, vinnur allt. Ég held ]>vi að 
öllu athuguðu, að enginn geti bcnt á aðra heppi- 
legri leið í þessu máli til að levsa það á þessu 
þingi heldur en að til þessa skuldaskilasjóðs 
verði stofnað á saina hátt og Kreppulánasjóðs.

Finnur Jónsson: Eg þarf að svara nokkru síð- 
ustu ræðu hv. þin. Vestni. Hann fullyrðir það, 
að við Alþfl.menn höfum frá því fyrsta verið 
þessu máli fjandsainlcgir, og vitnaði þar til af- 
stöðu niinnar til inálsins á fiskiþinginu. Ég hefi 
áður lýst því, hvernig þetta mál bar þar að, þao 
var tckið fyrir i n., sein ég átti sæti i, en ég var 
ekki á fundi, þegar máiið var tekið fyrir, cins 
og hv. þm. Vestin. líka veit, þar sein hann las upp 
nál. um málið, sem var samþ. á fiskiþinginu, 
þar sem ég var ekki undirskrifaður.

Eg hefi áður lýst því, að þetta mál liafi koinið 
fram á fiskiþinginu rétt í þingsiiíin, till. hafi 
komið fram órædd og ætlazt til, að inenn greiddu 
undir eins atkv. uin málið. I’annig bafa þessir 
hv. þm. hvað eftir annað gert sig seka um opin- 
ber ósannindi i þessu ináli.

Við atkvgr. í þessu máli greiddi ég og tveir 
aðrir atkv. á móti till., en eins og tekið er fram 
í grg. okkar þriggja fvrir atkvgr., þá bar ekki 
að skilja okkar mótatkv. þannig, að við vildum 
ekki greiða fvrir inálinu, heldur bar að skilja 
atkvgr. okkar svo, að við niótmadtum Jieirri mcð- 
ferð, sem fiskiþingið hafði á Jiessu múli. I’etta 
var alveg saina aðferðin og Jiessir tveir hv. Jini. 
levfðu sér að viðhafa í sjútvn. Nd., að gengið 
yrði til atkv. um þetta mál algerlega órætt og 
óathugað. Eg svara sjálfur fvrir mína afstöðu í 
Jiessu máli, og ég veit, að hinir tveir fiskijiings- 
mcnnirnir, sem greiddu atkv. eins og ég á fiski- 
þinginu, niunu svara fyrir sig eiiis og ég geri, 
en Jieir láta ekki lijóða sér að grciða atkv. með 
máli, sem þeir Jiekkja ekki og liefir ekki verið 
ræt t.

Hv. þm. Vestm. liefir leyft sér að halda ]>vi 
frain, að Alþfl. hafi tekið Jiessu máli óvingjarn- 
lega. Eg lýsi hann dpinberan ósaiinindamann að 
Jjessu. Leyfi ég mér að staðluefa, að lianii beri 
það fram á móti betri vitund. Eg vitna ]iar til 
fundagerða sjútvn. um þetta niál og vil leyfa niér 
að lesa hér upp úr fundargerðabók sjiitvn. þessu 
til sönnunar.

Ég ætla að byrja á þvi að lesa kafla lir bókuu 
frá fundi sjútvn. liinn 27. okt. síðastl., þcgar 
tekin var til umr. till. frá hv. sjálfstæðisinönn- 
um í n. um að sjútvn. skyldi flytja þetta frv. 
Bókunin er á þessa leið:

„Allir á fundi. Mættur er á fundinum atvinnu- 
inálaráðherra ásamt Kristjáni .Jónssyni nefndar- 
nianni úr milliþinganefnd i sjávarútvegsmálum. 
Atvmrli. lagði fyrir nefndina eftirtalin frv.:

1) Frv. til laga um skuldaskilasjóð útgerðar- 
ma nna.

2) Frv. til laga um fiskivciðasjóð íslands.
3) Frv. til laga um vátryggingar opinna vél- 

báta.
Báðherrann óskaði þess getið, að frv. Jiessi 

væru öll samin af mþn. í sjútvm., sem liefði ósk- 
að eftir því, að sjútvn. Xd. fengi Jiau til athug- 
unar nú liegar, þó að nál. og heildarskýrslur

Alþt. 1934. C. (48. löggjafarþing).

hennar væru eigi enn fullprentaðar. I’ar sem rik- 
isstj. hefði eigi borizt frv. þessi fyrr en nokkru 
eftir Jiingbyrjun. liefði rikisstj. ekki getað haft 
hliðsjón af Jieim við samningu frv. til fjárlaga 
og tekjuaukalaga og treystist þvi ekki til að 
óska eftir þvi, að frv. verði saniþ. á Jiessu liingi, 
nema jafnframt séu gerðar ráðstafanir til Jiess 
að mæta Jieim útgjöldum og tekjuinissi fyrir 
rikissjóð, sem leiða mundi af samjiykkt tveggja 
liinna fyrrtöldu frv.“

ÉZg bið hv. þdm. að taka vel eftir ]>vi, að ha'stv. 
atvmrh. lætur ]>á þegar bóka þetta, að lianii geti 
ekki lagt til, að frv. um Skuldaskiiasjóð útgerð- 
armanna verði samji., nema jafnframt séu gerðar 
ráðstafanir til þess að mæta þeim útgjöldum og 
tekjuinissi, sem frv. mundi baka rikissjóði, ef 
það yrði samþ. Síðan lætur lnestv. ráðh. enn- 
freinur bóka:

„Hinsvegar óskar rikisstj. Jiess, að sjútvn. taki 
frv. til athugunar og tekjuinöguleika i sambandi 
við þau, og jafnframt að hún rannsaki sérstak- 
lega, Jiegar fyrir liggur heildarskýrsla injin., 
livort eigi sé unnt að gera þegar á Jiessu Jiingi 
ráðstafanir til þess að hjálpa einhverjum liluta 
útgerðarinnar til að fá sanininga um skulda- 
skil, þótt eigi Jiætti fært að gera slikar ráðstaf- 
anir fvrir alla útgerðina, sta-rri sem smærri, að 
svo stöddu."

I>að er ni. ö. o., að hv. ]>m. Vestm., sem með 
ójiinglegum orðum hefir lýst afstöðu ininni til 
Jiessa máls, hann stendur hér afhjúpaður sem 
visvitandi opinber ósaiinindamaður að uniniæl- 
um i niinn garð og hæstv. ráðh. Eg verð að álíta, 
að hv. þm. Vestm. sé ekki svo skyni skroppinn, 
að liann viti ekki, hvað bókað er í gerðabók sj- 
útvn. og lesið hefir verið yfir hoiium nú fyrir 
nokkruin dögum. Ég lýsti þvi vfir i upphafi Jiess- 
arar umr., að afstaða míii í inálinu væri liin 
sama og afstaða hæstv. atvmrh., sem lianii lét 
bóka, sem sé sú, að þegar heildarskýrslur mjin. 
í sjávarútvegsmálum væru komnar, vildi hann 
láta athuga l>að, hvort ekki væri hægt að finna 
lcið til Jiess að gera ráðstafanir um skuldaskil 
fyrir nokkurn liluta útgerðarinnar á Jiessu ári. 
I’essari afstöðu hefir hæstv. ráðh. lýst, og Jiess- 
ari afstöðu til málsins lýsti ég f. h. Alþfl. Allt 
annað, sem þessi liv. þm. og aðrir flokksmenii 
lians liafa sagt um afstöðu okkar til niálsins, 
er blekking cin, og eingiingu flutt í því skyni, 
að þetta mál geti orðið Jieirra flokki sú mesta 
kosningabeita, sem Jieir nokkru sinni liafa liaft. 
Hagandi atkvgr. og flutningi málsins á nefndum 
fundi sjútvn. eins og þeir gerðu, sáu þeir. sjálf- 
stæðisnienn i n., að það var ómögulegt fyrir aðra 
en ])á að sainji. að flvtja frv., meðan við hinir 
höfðum ekki fengið tækifæri til J>css að kynna 
okkur ]>að. I’etta leyfi ég mér að ákæra og da-ma 
neðan við allar liellur. Hv. þm. ]>ótti ég illa að 
mér í réttarfarslöggjöfinni, þar sem ég gerði 
mig bæði að ákæranda og dómara. Eg veit ekki 
betur en að fyrir undirrétti hafi dómarinn ba’ði 
ákæruvald og dóinsvalil. I hæstarétti liafa dóm- 
ararnir aðeins dómsvaldið. Ef hv. ]>ni. nieinar 
það, að ég sé einskonar hæstiréttur í þessu máli, 
þá má ég þvi náttúrlega vel una. Hv. þm. talaði 
um, að ég hefði liv. ]>m. Barð. og hv. 3. landsk. 
í taumi i sjútvn. Nú er það svo, að sjútvn. hefir
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ekki klofnað nema í tveimur máluin af þrettán, 
sem fvrir n. hafa komið frá byrjun þessa þings. 
Ef því það er rétt, sein hv. þm. segir, að ég hafi 
hv. þm. Barð. og hv. 3. landsk. i taunii í sjútvn., 
þá litur út fvrir, að ég hafi einnig nokkurt 
taumhald á hv. fulltrúum Sjálfstfl. i n. Annars 
verð ég að mótmæla þessum ummælum. sem hv. 
þm. Vestm. hefir viðhaft, hæði uin sjálfan sig og 
aðra hv. nm. Eg held, að þeir allir greiði þar 
atkv. eftir eigin sannfieringu, og að það sé ekk- 
ert óeðlilegt við það, þó að n. hafi orðið sam- 
mála uin cllefu mál af þrettán. Hann var að 
tala uin það, hv. þm. Vestm., að hann vildi ekki 
láta mig teyina sig á eyrunuin. Eg get vel trúað 
þvi, að hann vilji það ekki, þó eyru hans séu vel 
sköpuð til taumhalds.

Það er alveg sama, hvernig hv. sjálfsticðismenn 
revna að verja þennan ranga málflutning sinn. 
Hann inun vera einsdæmi í þingsögunni sá mál- 
flutningur, sem hv. 6. þm. Beykv. og hv. þm. 
Vestm. hafa levft sér að hafa í sjútvn. í sam- 
handi við þetta mál. Það hefir nú komið i Ijós, 
hvað meint var með þessuin málflutningi. Hv. 
þm. Vestm. hefir skýrt frá því í þessari hv. d., 
með þvi að segja. að dómurinn verði ekki felld- 
ur af sér, heldur af þeiin mikla fjölda manna, 
sem hjálparinnar eiga að njóta. I»að er m. ö. o. 
ljóst og viðurkennt, . að þeir hafa haft þessa ó- 
viðurkvæmilegu flausturslegu ineðferð á inálinu 
til þess að útiloka okkur jafnaðarinenn <>g hv. 
þm. Barð. frá þvi að geta verið flm. frv., til þess 
siðan að geta notað málið sem kosningabeitu. 
Fyrir þessu eru svo órækar sannanir, að ég hika 
ekki við að kveða upp vfir þessum hv. þm. verð- 
skuldaðan dóm.

Páll Þorbjörnsson: í ræðum hv. þm. Vestm. 
og hv. 6. þm. Beykv. hefir það koinið berlega i 
ljós, að það er af þeim talið algert aukaatriði, 
hvort sjávarútvegsnefndarmenn, eða þeir, sem 
urðu flm. þessa frv., höfðu lesið það áður en 
þeir gerðust flm. þcss. Hv. sjálfstæðismenn. sem 
fluttu frv., máttu láta sér nægja það. að valin- 
kunnir menn höfðu samið frv., og þvi var sjálf- 
sagt, að þeir flyttu það. Þetta keniur berlega í 
ljós, þar sem hv. þm. Ak. flytur brtt. við annað 
frv. 30. okt. um að verja af útflutningsgjald- 
inu til strandgæzluskipanna, en 31. okt. gerist 
hann svo meðflm. að frv. uni skuldaskilasjóð. 
þar sem lagt er til, að allt útflutningsgjaldið 
renni í þann sjóð. Af þessu kemur greinilega í 
ljós, að það er talið aukaatriði í Sjálfstfl., hvort 
flm. lesa þetta frv. áður en þeir gerast flm. 
þess eða ekki. Vt frá þessu verður það ekkert 
undarleg krafa, sem gerð var til min og hv. þm. 
Barð., að við tækjuin að okkur að flytja frv., þó 
við hefðum ekki haft tækifæri til að kynna okk- 
ur efni þess. Hv. þm. Vestm. hélt því fram uni 
Alþfl., að hann hefði fyllilega tekið afstöðu 
gegn frv. (JJós: Hv. þm. ísaf. var núna einmitt 
að lýsa þessari afstöðu). I>að var engin afstaða 
til málsins, heldur til meðferðar á þvi. Hv. þin. 
Vestm. sagði, að ég sveiflaðist fram og aftur i 
málinu at' ótta ýmist við rikisstj. eða skulduga 
útvegsinenn. I>að er skiljanlegt, að hv. þm. Vest- 
m. talar um ótta og skoðanaskipti i sambandi 
við sjávarútvegsmál. I>að munu vera fá dæmi

þess, að nokkur þni. hafi á þingi leikið annan 
eins skollaleik i máli og þessi hv. þm. gerði i 
sambandi við norsku samningana, þar sem hann 
talaði alltaf á móti þeim, en greiddi svo atkv. 
ineð þeiin að síðustu. I>að er þvi ekki að undra, 
þó hann tali uin skoðanasveiflur og ótta.

Það hefir nú verið greinilega rakið, hvernig 
farið hefir verið með þetta frv., og lýst þeim ó- 
sanngjörnu kröfum, sem til okkar hafa verið 
gerðar. Ég sé þess vegna ekki ástæðu til að tala 
um það frekar að sinni, en eins og við höfum 
tekið frain, Alþfl.menn, erum við staðráðnir i 
því að fvlgja frv. svo vel sem hægt er. Strax 
þegar heildarskýrslur koina fram í málinu frá 
mþn., mununi við taka til athugunar, hvort ekki 
er hægt að taka út úr þann hluta útgerðarinnar, 
sem mesta þörf hefir fyrir hjálp, og hvernig 
hægt er að grciða götu hans.

Flm. (Sigurður Kristjánsson): I>að er nú orðið 
afarlangt siðan ég tók til máls um þetta mál, 
og hefir afarmargt verið sagt i minn garð í sain- 
bandi við málið síðan. A. m. k. þriðjungur af 
þvi öllu hafa verið persónulegar skaminir til mín. 
út af starfi minu i mþn., og er ekki að búast við 
þvi, að ég geti verið að elta það allt uppi.

Ég skal byrja á þvi að bæta úr vanrækslu hjá 
mér síðast þegar ég svaraði hæstv. atvmrh. 
Hann spurði, hvort við i skuldaframtali því, 
sem n. gerði fyrir sjávarútveginn, hcfðum tekið 
með svokallaðar biðskuldir, þ. e. a. s. þa*r skuld- 
ir, sem i raun og veru hvíla á útgerðinni. en hafa 
þó verið dregnar út úr, og sem cigendur þeirra 
ekki greiða vexti af, a. m. k. í sumuin tilfellum. 
Hann sagði, að þetta mundi vera niikið fé, <>g 
það get ég hugsað, að sé rétt. Ég get svarað því. 
að við höfum talið allar skuldir, sem hvíla á 
þesstim atvinnuvegi; annað var ckki hægt. En 
síðan um árslok 1932 — en við þann tíma er 
fraintal skuldanna iniðað — hafa allmiklar breyt- 
ingar orðið á skuldunum, ín. a. hafa verið strik- 
aðar út suinar af þessum biðskuldum. Eg ætla 
ekki að nefna nöfn i þvi sambandi.

Það hefir verið talað um að taka einstakar 
greinar sjávarútvegsins lit úr og hjálpa þeim, 
en ég held, að það sé ekki rétt. Ég hefi haft 
spurnir af þeiin skuldaskilum, sem bankar hafa 
verið að fást við, en ég get ekki séð, að þau séu 
til fyrirmyndar. Við höfum talað um þetta i n., 
og okkur hefir fundizt sjálfsagt, að sömu menn 
önnuðust uppgerð fyrir allan sjávarút veginn, 
til þess að það væri allt gert eftir sama mæli- 
kvarða. Við geruin ráð fyrir, að ekki sé hægt að 
gera upp á milli hinna ýmsu greina sjávarút- 
vegsins, þannig að hjálpa suinuin, en sunium 
ekki. Ég held, að það verði að fara eftir efna- 
hag hvers einstaklings. Til þess að sýna, hvernig 
hönkunum fer úr hendi slík uppgerð sein þessi, 
vil ég nefna dæini úr einni slíkri hreingcrningu 
um útgerðarfyrirtæki, scm átti mjög örðugt <>g 
skuldaði inikið. Bankinn neitaði því ár eftir ár 
um nokkra hjálp. Síðast var gengið að fyrirtæk- 
inu og að lokuni gengið af þvi dauðu. Bankinn 
selur siðan öðruin útgerðina, en þegar nýi eig- 
andinn hefir haft hana í eitt ár, er honum gef- 
inn eftir helmingur skuldanna. Eg skal sýna 
annað dæmi um hreingerningu, sem banki gerði
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allt í einu. Hann tók sig til og færði niður 
skuldir i einu byggðarlagi:

47000 kr. skuld færði liann niður í 10500 kr.
48250 — — — — — - 12000 - -
30784 — — — — 6500 —
55600 — — — — — - 7500 —
15300 — — _ _ _ . 3600 _
23433 _ _ — _ _ . 8500 —
Allar skuldirnar færði hankinn úr 214067 kr. i 

48600 kr. Slikar hreingerningar eru gerðar alveg 
af handahófi. Það er hlaupið i þetta, tckið fvrir 
eitt þorp eða einn fjörður. Við álítum slíkt ekki 
hæfilegt, við álituni, að sami mælikvarði eigi að 
gilda um alla. I’ess vegna verð ég að telja það 
ekki forsvaranlegt að nota aðra aðferð en þá, 
sem við leggjum til að notuð verði.

I’að er enginn hér viðstaddur úr hæstv. stj., svo 
ég verð vist að gefa henni frí í svipinn, og er 
þá liklega bezt að byrja á hyrjuninni, ineð að 
svara hv. ræðumönnum. Eins og tekið hefir verið 
fram, hefði verið heppilcgra, að engar umr. 
hefðu orðið við þessa umr. aðrar en framsögu- 
ræða min og ræða hæstv. atvmrh. I’etta mál er 
svo sjálfsagt og eðlilegt, og ég held, að ég hafi 
ekki í minni framsöguræðu gefið neitt tilefni 
til þeirrar deilu, sem risið hefir í samhandi við 
málið, þvi ég forðaðist alla áreitni i framsögu- 
ræðu minni, og hið sama má segja um hæstv. 
atvmrh. Ifæða hans var lika blátt áfram og ein- 
göngu um málið. Iin sá, sem leiddi asnann, eða 
öllu heldur sjálfan sig inn i herbúðirnar, var hv. 
þm. Barð. Eg sé nú ekki þessa hv. persónu hér 
i salnum og verð því líklega að gefa honum frí, 
þó illt sé að gefa það mörgum. En raunar ætl- 
aði ég þó að gefa honuni fri, hvort sem var. Eg 
geri ráð fyrir, að það sé þegjandi krafa flest- 
allra hv. þm., að með þögninni sé lofað að fenna 
yfir það, sem hann sagði uin þetta mál. Hann á 
bæði sök á þessum óþörfu umr. og eins þvi, að 
tvisvar hefir orðið að fresta uinr. og hverfa frá 
inálinu. Eg ætla því að lofa þögninni að hylja 
afrek hans i þessu máli.

Þá skal ég snúa máli mínu til hv. 2. þm. X.- 
M. Hann spurði um nokkur atriði viðvíkjandi 
inálinu, og sýna spurningar hans, að málið er 
ckki sérlega ljóst fyrir honum. Hann spurði, 
hvort eignir giftra kvenna væru taldar við efna- 
hagsuppgerð sjávarútvegsins, þeirra, sem hcfðu 
aðskilinn fjárhag. Sannast að segja gekk ég ekki 
inn að hvílurúmi lijóna við rannsókn mina. Mér 
datt ekki í hug önnur regia en sú, að telja 
fram eignir einstaklinganna, sem atvinnuveginn 
stunda. Ég átti ekkert við að spvrja konurnar, 
hversu eftirlátar þær væru mönnuin sinum i fjár- 
hagsmálum. Þá spurði hv. þm., hvort lijá hluta- 
félögum aðeins væru taldar cignir hluthafanna i 
félögunum, en ekki þær eignir, sem þeir sjálfir 
ættu utan við hlutafélögin. Sagði hann, að sig 
grunaði, að þetta inundi svo vera. Eg lield, að 
ekki þurfi nú mikla skarpskvggni til að sjá, að 
svo muni vera. Það er vitanlega svo, að mörg 
útgcrðarfélög eru með takmarkaðri ábyrgð, og 
það segir sig sjálft, að hjá þeim félögum eru 
aðcins taldar eignir félaganna.

Þá spurði hv. þm., hvernig á því stæði, að 
suinir skulduðu ekki nema 26% móti eignum, en 
aðrir skulduðu yfir 100%. Ja, það vrði nú langt

mál að rannsaka og skýra það, cn það gæti t. d. 
leitt af þvi, að efnahagurinn hafi verið mismun- 
andi i upphafi. (I’Z: Ég spurði ekki að því, held- 
ur hvort ekki væri hægt að sjá einhverja sam- 
eiginlega ásta'ðu fvrir skulduin útgerðarmanna 
í saina flokki!. Jú, það er liægt að sjá þá sam- 
eiginlegu ástæðu fyrir þvi, að reksturinn hefir 
verið óhagstæður. Það má annars vera, að margt 
liafi farið framhjá mér, sem liv. 2. þm. X.-M. 
sagði. Mér gengur yfirleitt illa að heyra til bails 
og skilja það, sem liann segir, og vil ég mælast 
til þess við hæstv. forseta, að hann leggi tionum 
til túlk na>st þegar hann talar.

Þá er hv. 6. landsk. næstur í röðinni. Hann 
talaði yfirleitt vingjarnlega um málið og þakkaði 
mþn. starf hennar, þó livergi meira en vera ber. 
Hann vildi mótmæla þvi harðlega, að Alþfl. 
hefði beitt sér móti málinu. Ég liefi ekki sagt, 
að Alþfl. liafi snúizt gegn málinu, heldur ein- 
stakir menn í flokknum. Þess er ekki að dyljast 
um nokkra, eins og t. d. hv. þm. ísaf. Hv. þm. 
sagði, að málið væri of fljótt fram komið, en 
þetta er mesta fjarstæða. Þetta mál hefir verið 
fyrir milliþinganefnd. Það var margsinnis farið 
fram á það við stj., að hún flytti málið. Eftir að 
þ. kom saman hefir þetta dregizt, svo að lit var 
runninn sá frestur, sem einstökum þm. er heiin- 
ilt að bera frain frv. án sérstaks leyfis þd. En 
þá kom málið loksins fram. Það er þvi hinn 
mesti misskilningur, að málið liafi komið of 
snemma fram. Xú eru sumir hv. þm. að reyna að 
lianga í þvi, að nál. vanti. En ég hvgg, að það 
sé ekki venja, að frv. séu öllu betur undirbúin, 
þegar þau eru lögð fyrir hv. Alþ, en þetta mál. 
Þetta frv. er undirbúið í mþn., sem er sjaldgæft 
að mál fái. þvilíkan undirbúning; því fvlgir grg., 
sem hefir að geyma meiri fróðleik og rökstuðn- 
ing en venja er til, að frv. hafi. Slikar inótbárur 
eru þvi firrur einar. En rétt er það, að þetta mál 
er stierra en flest þau mál, sem lögð hafa verið 
fyrir ]>. En enginn getur hinsvegar með nokk- 
urri skynsemi sagt, að svona mál megi ekki koina 
til 1. umr. fyrr en hver einasti þm., hversu 
þykkur haus, sem á lionum kann að vera, liefir 
skilið það til hlitar. Það er þvi alrangt, að ótíma- 
hært sé, að inál með annan eins undirbúning fái 
að koma til 1. umr.

Eg er að hugsa um að gera að smáfiskinum 
fyrst, og :etla þá að vikja nokkrum orðu.n að 
bv. þni. A.-Sk. Hann talaði uin þetta mál eins og 
hann væri þvi hlynntur, en guðspjallið, sem liann 
lagði út af, hijóðaði svo: Erestur er á illu beztur. 
(ÞorbÞ: Byrjaði ég á því?). ()g ræðan var skrif- 
uð, eins og presta er siður að hafa þær, og vil ég 
þá spyrja hv. þni., hvort hann hefir sjálfur 
skrifað þessa ræðu. Þvi að þau góðu orð, sem 
liann inælti, hafa miklu meira gildi, hafi hann 
skrifað þetta sjálfur. Eh hafi hann flutt hana i 
levfi sins flokks, eða fyrir hann, gæti vel komið 
til mála, að flokkurinn skipti um skoðun og hv. 
þm. yrði þá að gera það lika. Itæðan hefir sem 
sagt mismunandi gildi, eftir þvi hver hana hefir 
samið. Hv. ]>m. sagði, að ég hefði i minni fram- 
söguræðu gert málið að flokksmáli. Þetta er 
fjarstæða, enda viðurkennt af lnestv. atvmrh.. að 
hann hafði ekkert út á mína framsöguræðu að 
setja, nema það eitt, að ég liefði vanrækt að
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komu nieö eða benda á tekjur til þess aö vega 
á inóti þeim tekjumissi, sem samþ. frv. niyndi 
hafa fvrir ríkissjóð.

Eg skal þá koma að þvi, sem ég ætlaði að 
segja viðvíkjandi ræðu hæstv. ráðh., |>ví ég sé 
að hann er nú mættur. Hæstv. ráðh. sagði, eins 
og ég hefi þegar tekið fram, að hann hefði það 
eitt út á inina framsöguræðu að setja, að ég 
hefði ekki bent á neina tekjuöflunarleið. Hon- 
uin er nú kunnugt um það, hæstv. ráðh., að oft 
eru á Alþ. borin fram frv., sem hafa í för uieð 
sér stórkostleg útgjöld, bein eða óbein, fyrir 
ríkissjóð, án þess að bent sé á tekjur i staðinn. 
Mér er ekki heldur kunnugt uin, að þessi krafa 
væri gerð svo ákaflega strangt til n. þeirrar, sem 
um kreppuinál landbúnaðarins fjallaði. Út af því 
máli var ekki gerður eins mikill hávaði, og þó 
til þess ætlazt, að ineiru fé væri fórnað en þetta 
frv. fer fram á. Það er líka fjarstæða, að málið 
mætti ekki koma fvrir þ. nema þetta atriði væri 
tryggt fyrirfrain. Það er nú svo, að undir með- 
ferð málsins er líklegast, að til alvöru befði 
komið með öflun teknanna. En ég vil einnig 
benda á það, að hæstv. stj. hefir borið hér fram 
mörg tekjuaukafrv., og mörg frv. um einkasölur 
á afarverðmætuin vörum, sem mikil álagning er 
á, þótt engin skýrsla liggi fvrir um það, hvað 
þessi frv., ef að 1. verða, muni við frainkvæmd 
gefa i rikissjóðinn. Eg vil um leið og ég geng 
um liíbýli hæstv. stj. klappa á kollinn á drengn- 
um, og spyrja fjmrh., hvort hann hafi látið gera 
nokkra áætlun um það, hvað þessi tekjuauka- 
frv. og einkasölufrv. komi til með að gefa mik- 
ið fé í rikissjóðinn. Ég get upplýst hann um 
það, að þær vörutegundir, sem ráðgert er að taka 
einkasölu á, hafa verið fluttar inn fyrir 4—5 
millj. kr. árlega, og eftir álagningaraðferð rikis- 
stj. nuvtti búast við, et innflutningur yrði svip- 
aður eða e. t. v. meiri, að árlega fengjust mill- 
jónir króna i tekjur af þessuin vörum. ()g þegar 
þess er gætt, að innflutningshöftunum hefir verið 
beitt vægðarlaust gagnvart einstaklingunum, en 
verður ekki beitt svo gagnvart ríkisstj., má fast- 
lega búast við geysimiklu fé úr þcssari átt. Eg 
vil nú áður en fjmrh. fer að gera sig stóran vfir 
gerðum okkar nm. mælast til þess, að hann reyni 
að gera þ. grein fvrir því, hve mikils fjár er 
vænzt, ef þessi frv. verða að 1., að ég krefst þess, 
að hann láti þá rannsókn fara fram af kunn- 
áttumönnum, en framkvæmi hana ekki sjálfur, 
því að víst er uin það, að kunnáttu hefir hann 
ekki til sliks.

Það er ekki rétt að ganga framhjá þvi, sem 
hv. þm. Isaf. sagði hér. Hann er sá hv. þing- 
manna, sem hefir látið sér farast herfilegast í 
þessu máli. Hann var að tyggja upp að hann á- 
kærði mþn.mennina. Ég veit ekki, hvaðan þessum 
hv. þm. kcmur vald til læss að nota slik orð. Eg 
hygg hann mest ákæruverðan allra manna í þess- 
ari hv. d. af framkomu sinni hér, og ég skal færa 
að þvi fullkomin rök. Hann segist vilja spyrja 
inig, hvað hafi orðið af því fé, sem fengizt hefði 
fyrir þann afla, sem á land hefði borizt, og 
segir, að í útgerðartækjum útgerðarmannanna 
liggi innan við 20 niillj. kr., en meðalverðmæti 
aflans undanfarin 5 ár hafi verið 50—60 millj. 
króna. Hann spyr, hv. þin., hvað hafi orðið af

þessu. Svona spyr enginn inaður, mér liggur við 
að segja, með réttu ráði. Því að það er fyrir 
allra sjónum, hvað af þessu fé hefir orðið. Hv. 
þm. er kunnugt um það, að það, sem í fvrsta lagi 
hefir skapazt af þessuin inikla afla, er útgerðin 
sjálf. Hún hefir vaxið upp úr því að vera sára- 
Jitil, og upp í það, að útgerðannenn eiga nú um 
32 millj. kr., þrátt fvrir tap undanfarinna 3 ára. 
um eða yfir 10 millj. kr. En þetta er sennilega 
minnst. Ég held, að ekki þurfi víða að líta til 
þess að sjá, hvað orðið hefir af þessu fé. Það 
þarf ekki annað en að líta á vegi, brýr, allar 
bvggingarnar, skóla og síinastöðvar og aðrar op- 
inberar byggingar o. s. frv., það blasir alstaðar 
við, hvert það hefir farið verðniætið, scm úr sjón- 
um hefir koinið. Það blasir a. m. k. við hverjum 
heilskyggnum manni og heilvita, þar sem hægt 
hefir verið að byggja bér upp ríkisbúskap mcð 
20 millj. kr. útgjöldum í stað þess, að fyrir þrem- 
ur áratugum voru öll útgjöld ríkisins um 750 
þús. kr. Allur þessi búskapur er, að heita má. 
bvggður upp fyrir það, sem lir sjónum hefir 
komið. Þeir einir geta svo komið og spurt, hvað 
orðið hafi af þessu fé, sem hreint ekkert skyn 
bera á opinber mál. En þar að auki hefir orðið 
ýmislegt af þessu fé annað, sem ég vona, að hv. 
þm. sé ekki mjög leitt að heyra, nfl. það. að mik- 
ill hluti þjóðarinnar hefir haft lífsuppeldi sitt af 
sjávarútveginum, og þeir menn, sem af honuin 
lifa. eru bezt launuðu mennirnir í landinu, hafa 
rýmstar ástæður og geta helzt lifað inenningar- 
lifi. En ég get trúað því, að þessi hv. ]>in. hafi 
ekki hugmynd um neitt af þessu. hann, form. 
sjútvn., sein ég verð að telja blett á hv. d., spyr 
svona álfalega, verr en hann væri kominn út úr 
hól, því að venjulegur þurs myndi koma auga á, 
hvað orðið hefði af afrakstri sjávarútvegsins. 
Xú er þetta maður, sem sjálfur stjórnar fvrir- 
tæki, sem allt hefir fengið lagt upp í liendurnar: 
Rikisábyrgð, bæjarábyrgð, lán eftir þörfum, og 
getað vaðið í peningum og fengið þau útgerðar- 
tæki, sem á sinum tíma báru af öllum iivkjum 
sinnar tegundar, er hér voru notuð. Aflinn ó- 
hemjumikill eftir stærð skipanna. En hvcrnig 
hefir þetta farið í hans höndum? Hver skilding- 
ur tapaður af frum-„kapitalinu“ og skuldir i 
hverju horni. Það virðast allir hafa bopið skarð- 
an hlut frá borði, sem nálægt þvi fyrirtæki hafa 
komið, nema framkvæmdastjórinn. Þetta fyrir- 
tæki, sem ríki, bæjarfélag og bankar hafa staðið 
að og inargir velviljaðir menn, cr samt svona 
herfilega komið, þrátt fyrir það, að eignir þess 
séu sjálfsagt bókfærðar stórum of hátt. Ég tel 
það þ\ í óþarft af hv. þm. ísaf., framkv.st jóran- 
um, að vera að kasta hnútum til annara fram- 
kvæmdastjóra. Hann hefir aldrei þurft að hafa 
neinar áhyggjur af atvinnurekstrinum, og hefir 
ávallt verið að reyna að hlaupa frá öllu sam- 
an yfir í einhverja feita stöðu, og kvað hanu 
nú vera að undirbúa vel feitt embætti handa sér. 
Hann getur þvi ekki sett sig í spor þeirra manna, 
sem ár eftir ár berjast áfrain, beygðir af áhyggj- 
um og basli, í stöðugri baráttu við skilningsleysi 
og óvild frá J)vi opinbera, þunglainalega og nei- 
kvæða starfsemi lánsstofnananna, og fjandskap 
inanna eins og hv. þm. ísaf. og ýmsra anuara, <>g 
látlausan rógburð af hans vörum og hans nóta.
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sjáandi ekki annað en að lifsstríð þeirra og bar- 
átta fvrir áhugamálum sínum inuni stranda ]>á og 
þegar, sunipart á skilningsleysi, sumpart á fjand- 
skap og sumpart á eðlilegum örðugleikuni. I»cssi 
hv. ]>m. hefir tekið ]>essu máli þannig, að hann 
hefir látið sér mest til skammar verða af öllum, 
sem hlut hafa átt að máli. Til viðbótar því, sem 
hv. ]>m. Vestm. sagði og sannaði á hann hér. 
skal ég hæta þessu: Hann var sá maðurinn, 
sem allra manna mest, að undanskilduin atvmrh.. 
hafði skilyrði til þess að setja sig vel inn i þetta 
mál. Hann er flokksmaður ráðh., en hann hafði 
málið í 3 vikur til þess að kvnna það flokks- 
niönnum sinum. Hv. þm. sat fiskiþingið, og þar 
lá málið við nefið á honum i sjútvn., og að þessu 
öliu saman loknu hefir hann ekkert annað um 
málið að segja en það, að greiða atkv. gegn þvi, 
að fiskiþingið lýsti velvilja sinum til þess, og að 
þvi væri lýst á Alþ. Hv. þm. hefir borið fran), að 
hann liafi ekki að órannsökuðu máli getað greitt 
því atkv. á fiskiþinginu, en á móti því gat hann 
greitt atkv. rannsóknarlaust. Fjandskapur hans 
til málsins þurfti ekki rök. Hann gat ekkert 
nema sparkað á móti þvi. Maðurinn, sem liefir 
sett þennan smánarblett á sina framkomu, leyfir 
sér að koina fram sem ákærandi. I>etta er svo 
ósæmilegt, að hann ætti að liafa sig hurtu úr 
þingsalnum. — Ég skal ekki fara mikið fleiri 
orðum um það, sem hv. þm. Isaf. hefir orðið sér 
til minnkunar i þessu máli, en ég vil, án þess 
að ég hafi þar nokkru sérstöku að svara, fara 
örfáum orðum um þá till., að skipta fiskiflotan- 
um niður til skuldaskila, og gera þau annað- 
hvort á fleiri árum, eða eins og ég gat um áður, 
að fela hönkunum að gera skuldaskil hjá ein- 
hverjum hluta útgerðarmanna. í þessu samhandi 
vil ég taka það fram, að þar sem ætlazt er til, 
að gerð séu skuldaskil, er ekki um venjuleg út- 
gjöld að ræða úr rikissjóði. l’að er meiningin, að 
fiskiflotinn rétti sig við sjálfur með þeim gjöld- 
um, sem frá sjávarútveginum hafa runnið í rik- 
issjóð, og sem engri Xorðurálfuþjóðanna dettur 
i hug að leyfa sér að krefja af sinni útgerð. Augu 
manna hljóta lika að opnast fyrir þvi smátt og 
smátt, að ekki er réttmætt að leggja rikisskatt á 
framleiðslu til útflutnings. Og úr því að fiski- 
flotanuin er ætlað að leggja þetta fé fram, ;etti 
ekki vel við að undanskilja nokkurn liluta flot- 
ans frá því að njóta þeirra hlunninda, sem hinn 
sameiginlegi skattur myndi veita. í annan stað 
er það helzt að hevra, að stórútgerðin ætti ekki 
að fá neina hjálp, en ætti að leggjast undir hnif- 
inn. En ég vil upplýsa það, að langminnstur 
hluti þess, sem úr skuldaskilasjóði myndi ganga 
til skuldaskila. myndi fara til togaraútgerðarinn- 
ar, og ég efast um, að það dragi nokkuð veru- 
lega þótt sú 'útgerð yrði höfð útundan. Af því 
að ég vil aldrei hræsna í ncinu niáli, þá vil ég láta 
það skýlaust uppi, að það, sem ég tel vaka fyrir 
þeim mönnum sérstaklega, sem minna er annt 
uni togaraútgerðina en aðra útgerð, en það eru 
sósialistarnir, sem nú eru 17 i þessari hv. d., að 
koma henni á kné til þess að geta sjálfir bvrjað 
útgerð á rústunum. I’etta vakir að visu ekki fyrir 
ölluni þeiin hv. þm., sem hafa vmprað á þcssu, 
en það vakir fyrir mörgum þeirra illur tilgangur. 
— I>á held ég, að rétt sé að minna hv. ]>n>. á það,

að þegar landhúnaðurinn kom með sin vandamál 
til ]>., ]>á var ekki farið að tala um það, að hjálpa 
skvldi þeim, sem bvggju á 1(1 hundraða jörðunum 
og þaðan af minni, en leggja hina undir hnifinn. 
I>að var ekki heldur hreyft þeim óskapa and- 
inælum gegn því máli og minnzt á, að n. hcfði 
glevint að sjá fvrir fé til að standast kostnað- 
inn, sem af þvi leiddi, en allir voru á einu máli 
um, að |>ví þyrfti að flýta. Hv. þin., sem hafa á- 
fellzt okkur flm., vita og skilja sjálfir, að svona 
hörð mótinæli og gagnrýni geta ekki átt rætur 
sínar að rekja til velvilja eins til málsins. 
Ég leyfi inér þvi að skjóta því til þeirra eig- 
in meðvitundar, hvort þeir í raun og veru finna 
ekki, að allur þessi hávaði er ekki sprottinn 
af velvilja. Nú vil ég gefa þessum mönnuni eitt 
ráð, úr ]>ví að þeir endilega vilja leggja sig undir 
járnburð til að hreinsa sig, að fylgja inálinu 
tregðulaust það sem eftir er, því að óhætt er að 
segja, að fjárhagslegu hliðina þarf ekki að ótt- 
ast. Við flm. inununi koma með sómasamlega 
lausn á því, ef hæstv. stj. getur sýnt fram á, að 
einokunarfrv. hennar nái ekki fram að ganga, 
eða gefi ekki nægilegar tekjur til þess að stand- 
ast kostnaðinn cða bæta rikissjóði upp tekju- 
tapið. — Ég ætla ckki að orðlengja þetta frekar, 
en vitanlega er mörgu ósvarað af því, sem beint 
hefir verið til mín. En ég vil þó ekki lengja þetta 
þref meira með því að eltast við það. En ef það 
er satt, scm ég veit að vera muni hjá sumum, 
að þeir séu þessu máli velviljaðir, ]>á vænti ég, 
að frv. verði ekki limlest við 2. umr. og gangi 
greiðar gegnum þingið hér eftir en hingað til.

Forseti (JörB): I>að hefir hlaupið mikið kapp 
í þessar urar, og ineira en venja er til, og mér 
virtist svo snemma i umr., að ýmsir ættu högg 
í annars garði, og hefi ég þvi lítið hlutazt til 
um, hvernig sem ummæli hafa fallið og ]>ó þau 
hafi verið allhörð. Kg mæli þetta ekki sérstaklega 
til hv. seinasta ræðumanns, þvi að ámóta uinmæli 
liafa fallið hjá ýmsum öðrum hv. ]>n>., en ég vil 
biðja hv. þm. að gæta þess, að stilla máli sínu 
i hóf, þótt sunium kunni að þvkja miður, hvernig 
umniicli hafa fallið i þeirra garð.

Fjmrh. (Eysteinn Jónsson): Hv. (I. þm. Beykv. 
vék að því áðan i ræðu sinni, og vék að því í sin- 
um fyrri rieðum um þetta mál, að ekki fvndist 
honum neitt óeðlilegt eða óvanalegt, ]>ótt horin 
væru fram frv., sem færu fram á tekjuskerðingu 
fvrir ríkissjóð eða útgjaldaauka, án þcss að jafn- 
hliða væru bornar fram till. um það, hversu vega 
skyldi upp á móti. l>að kann að vera rétt hjá hv. 
]>m., að þetta sé ekki svo óvenjulegt, en til fyrir- 
myndar er það samt sem áður ekki. ()g ef á að 
hafa sæmilega afgreiðslu liér á fjárlöguni og fjár- 
málum yfirleitt, ]>á verður það að vera með þeim 
hætti, að jöfnuður sé inilli tekjuöflunarfrv. ann- 
arsvegar og útgjaldafrv. hinsvegar. Siðar í ræðu 
sinni fór þessi hv. þm., að þvi er mér skildist, 
að reyna að f;era líkur að ]>vi, að í þeim tekju- 
öflunarfrv., sem stj. hefir þegar lagt fyrir ]>., sé 
niegilega séð fyrir þeirri tekjuskerðingu, sem frv. 
um skuldaskilasjóð hefir i för með sér. Hann var 
a. m. k. að benda til ]>essara frv. og kvarta und- 
an skýrslnaskorti vegna þess, að ekki væri hægt
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að sjá, hverra tekna þarna væri að vænta. Það 
liefir verið tekið hér fram af minni hálfu, hvers 
er að vænta af þessuni frv., sem fyrir liggja. að 
undanskildu einu þeirra. Það kom glöggt fram i 
fjárlagaræðu minni i þingbyrjuil, og get ég ekki 
ásakað mig um það, þótt hv. þm. kunni að haf i 
troðið upp í eyrun við það tækifæri. Ég upplý.-di 
þá, að búizt væri við, að þótt þau tekjuöflunar- 
frv., sem þá voru fram koniin. yrðu samþ., yrði 
um 400 þús. kr. tekjuhalli á fjárlagafrv. M. ö. o. 
var gert ráð fvrir því, að frv. invndu gefa af sér 
nærfellt 1 millj. og 600 þús. kr. samtals. Þetta 
sundurliðaði ég þannig, að vænzt vtvri 850 þús. 
kr. í tekju- og eignarskatt, 400 þús. kr. af tveilli- 
ur tolllagabreyt., um 100 þús. kr. tekjuauka af 
tveimur litlum einkasölufrv., og 250 þús. kr. af 
frv. til I. um hiekkun á benzínskattinuni. Og þó 
að öll þessi frv. næðu samþykki, mætti ætla, að 
400 þús. kr. vantaði til þess, að fullur greiðslu- 
jöfnuður vrði á fjárl.

Siðan hefir komið fram frv., sem ég geri ráð 
fyrir, að gæti orðið ríkissjóði til nokkurra tekna, 
þó að ekki yrðu iniklar á mesta ári, scm sé frv. 
um einkasölu á bifreiðum og fleiri vörum. l'ndir- 
búningur verður að vera svo niikill undir fra.n- 
kvæmd þessa frv., að næsta ár er ekki mikils 
tekjuauka að vænla. l>ó vil ég reikna með þvi, 
að með þeim hætti fengjust 100 þús. kr. þegar 
á næsta ári.

l’að er þvi siður en svo. að frv. þau, sem nú 
luifa verið lögð fyrir þingið, geri meira en að 
vega á móti útgjöldum þeim, sem nú eru i fjárl. 
Er þvi ekki liægt að leggjast á móti þessu tekju- 
aukafrv. nema með því að flytja um leið till. um 
að fella niður einhver af útgjölduin fjárl.

I>að sýnir átakanlega hug hv. (i. þm. Iteykv. 
gagnvart þessum málum, að hann visar í frv., 
seni borin eru fram af stj., en hann og hans 
flokkar eru á móti, þegar um það er að ræða. 
að afla tekna. Hann visar okkur á ágóðann it' 
einkasölufrv., sem Sjálfstfl. er á móti. Þó að 
hæstv. forseti minnti menn á það áðan að vera 
ekki stórorða, get ég ekki annað en kallað þetta 
skripaleik, sem hv. (i. þm. Hevkv. stendur fyrir, 
þar sem hann krefst útgjalda án þess að tekna sé 
aflað á móti. Eer vel á þvi, að hann standi fyrir 
slíku. Hitt er aftur enginn skrípaleikur. að viija 
í alvöru leysa þetta vandamál útvegsins. Ef hv. 
þin. adlar sér að standa fyrir slikri lausn, ietti 
hann að fylgja fram þeim tekjuöflunarfrv., sem 
stj. ber nú fram, og beita sér fvrir lækkuðum 
útgjölduni á fjárl. eða þá nýrri tekjuöflun.

Þó að hv. þm. scgi, að stj. fjandskapist við 
sjávarútveginn, hljóta allir að sjá, að staðhæf- 
ingar hans eru úr lausu lofti gripnar. Hver mað- 
ur lilýtur að sjá, að við getum ekki levst okkur 
úr skuldafjötrunum nema ineð þvi að taka ineð 
karlmennsku á tekjuöflunarniálunum. Þykir mér 
leitt um svo mikið mál og viðkvæmt, sem þetta 
er, að revnt skuli hafa verið af suniuni hv. flm. 
að þyrla upp um það orðaskvaldri og ávítuni til 
þcirra, sem ekki hafa síður en þeir hug á að 
levsa það eins og bezt má verða, en liafa þó á- 
byrgðartilfinnitigu til að líta á báðar hiiðar mál- 
anna.

I'mr. frestað.

A 32. fundi í Nd.. 9. nóv., var enn fram lialdið
1. umr. um frv.

Forseti (JörB): Ég vil eindregið lieina þeirri 
ósk til hv. þdni., að þeir viðhafi ekki miklar 
málalengingar um þetta mál, svo að það geti 
gengið til n. Sérstaklega vil ég beina þessu til 
þeirra hv. þm., sem hafa nú kvatt sér hljóðs um 
málið og eiga eftir að tala.

Guðbrandur ísberg: Vegna þessarar áskorunar 
hæstv. forseta uin, að menn stytti mál sitt, og 
einnig sökum þess, að sá hv. ]>m„ sem ég helzt 
þurfti að beina máli minu til, er ekki viðstaddur, 
mun ég nú falla frá orðinu. (Forseti: I>etta er 
vel mælt).

Páll Zóphóníasson: Eg hefi áður við umr. um 
þetta mál beint spurningum til hv. mþn. Þeim 
hefir dálitið verið svarað, sérstaklega tveimur 
þeirra, af hv. <>. þm. Ileykv, frsm. málsins. Eg 
spurði, hvernig þvi va'ri farið með útgerðarmenn. 
sem væru giftir, hvort eign konunnar væri talin 
eign mannsins eða ekki. Hann svaraði þvi, að 
hann hefði aldrei farið inn að rúmum hjónanna, 
til þess að grafast eftir séreign þeirri, sem kon- 
urnar kvnnu að liafa þar, þá menn þeirra væru 
á sjónum. Mér fannst þetta litið svar og lítið i 
sambandi við orsökina til þess, að ég spurði. 
Mér er kunnugt um það, að það eru margir i öðr- 
um stéttuni en útgerðarniannastétt. liæði i verzl- 
unarinannastétt og ýnisum fleiri stéttum, sem 
liafa þann sið, að setja hluta af eignum sínuni 
á nafn konunnar. Eg þekki l. d. litgerðarmann. 
sem þannig er ástatt fyrir, að ef séreign kon- 
unnar er sleppt, kcmur út að hann skuldi 77% 
út á eignirnar, en ef séreign konunnar er tekin 
með, þá verður útkoman aðeins 47%. I’yrir öðrum 
útgerðarmanni, sem ég veit um, cr þannig ástatt, 
að ef hans eigin eign er talin, er útkoman 98%, 
en ef séreign konunnar er talin nieð, verður út- 
koman 32%. Og sú af konuni útgerðarnianna, 
sem látin er eiga inesta séreign, á 179000 kr. 
Þess vegna skiptir það miklu máli, hvort tekið 
er tillit til þessa eða ekki. Og ef það er ætlazt 
til þcss, að 8 millj. króna verði gefnar upp án 
þess að tekið sé tillit til eigna þeirra, sem taldar 
eru séreign konunnar, þó þær séu i rauninni sam- 
eign hjónanna, þá mun ég ekki verða nieð þeim 
ráðstöfunum á almannafé.

Sömuleiðis spurði ég hv. þm., hvernig því væri 
farið með útgerðarfélög og hlutafélög, sem upp 
eru tekin i yfirlitið, livort tekið vivri tillit til 
eigna þeirra maiina, sem að þeim stæðu, eða 
ekki. Eg bjóst ekki við því, að það væri gert, og 
liann viðurkenndi, að það væri rétt. Þetta skiptir 
líka miklu máli, þvi að það eru ekki fá félög, 
sem gáfu hluthöfum sinum arð á góðu árunuin. 
Af því liafa þeir sumir orðið stórríkir. En svo 
þegar illa gengur, l>á á þjóðfélagið að hlaupa 
undir bagga og taka á sig töpin frá slæmu árun- 
um, svo að útgerðin geti lialdið áfram, en ekki 
að taka tillit til efnahags hluthafanna sjálfra 
og getu þeirra til að bjarga sínu eigin hlutafé- 
lagi, setn áður gaf þeim öll efni þeirra. Þetta 
skiptir miklu máli fvrir afstöðu mína.

Ég hefi litið á þessa skýrslu, sein útbýtt hefir
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verið hér í hv. d. frá mþn. í sjávarútvcgsmálum. 
Hún er fróðlegt og merkilegt rit, sem mikil 
vinna hefir verið lögð í, og sýnir hún ýmislegt, 
sem þeir menn, er að sjávarútvegi vinna, ættu að 
gera sér far um að athuga vel. Hún sýnir það
m. a., að hásetarnir, sem vinna á skipunum, bera 
því ineira úr hýtum hlutfallslega, þess minni sem 
skipin eru. I 1. fl. hafa þeir 48,3% i kaup, en ; 
stærsta flokki á togurunum hafa þeir ekki nema 
31,2%. Hvorttveggja er miðað við öll gjöld út- 
gerðarinnar. Að sama skapi sem hlutur þeirra 
manna minnkar, sem vinna likamlegt erfiði á 
skipunum, þá vex ýms kostnaður, en hann er 
fyrst og fremst laun þeirra manna, sem í landi 
vinna við skrifstofur, stjórn o. fl. Hann vex frá 
4% og upp í 13%. Þetta eru mjög athvglisverðar 
tölur, sérstaklega i'yrir þá, sem telja sig vera 
leiðtoga hinna vinnandi stétta, og ættu þeir að 
athuga, hvort ekki mætti færa þetta til betii 
vegar.

Utsvarið og opinberu gjöldin, sem hv. sjálf- 
stæðisþingmenn hafa margsagt, að væru að drepa 
útgerðina, eru 0,7—1,4% af öllum kostnaðinum. 
l'ndir þessu er útgerðin að sligast. En undan 
12,8% af öllum útgjöldunum, sem fara til for- 
stjóra, finnur hún ekki. Hvernig stcndur á þvi?

Annars þykir mér mjög leitt, að ekki skuli vera 
sama flokkun á útgerðarmönnum í eignarflokk- 
ana og rekstrarflokkana. Væri svo, er ég saim- 
fa-rður um, að í ljós kæmu sameiginlegar ástæð- 
ur til þess, að efnahagurinn er misjafn, og þá 
mætti fá þarna niikinn lærdóm.

Eg vil mælast til þess, að ef það á fvrir þessu 
máli að liggja að komast í gegnum þingið. o^ 
það er mjög nauðsynlegt, þá verði tvenns gætt 
í sambandi við afgreiðslu þessa máls. í fyrsla 
lagi, að eignir, sem raunverulcga eru eignir út- 
gerðarmanna sjálfra, enda þótt þær séu á nafni 
konu cða barna, komi til greina sem eign útgerð- 
arinnar, og að þeiin sé ekki sleppt, og í öðru la;;:, 
að þcss verði gætt. hvernig aðstaða hluthafanna i 
félögunum er, hve mikið þeir áður hafi auðgazt 
á útgerðinni, og þeir sjálfir látnir leggja fram 
þann hluta aftur, áður en farið er að leggja frarn 
opinbert fé til viðreisnar þeirra félagi.

Þorbergur Þorleifsson: Ég bað um orðið á 
meðan hv. 6. þm. Revkv. var að tala um ræðu 
mína. Ég hélt, að hann ætlaði að svara ræðunn’, 
en það varð ekki af því. En fyrst ég bað um orð- 
ið, er rétt að ég kvitti fyrir skammirnar frá h>. 
þm. Hann lét falla í minn garð persónulegan 
skæting, sem kom málinu ekki minnstu ögn við. 
Hann ávarpaði mig á þann hátt, sem enginn hv. 
þin. hefir áður gert. Þessi hv. þm. virðist eiga 
sökótt við marga hér á þingi, enda hefir hann 
fengið áminningar hjá sumum, og er það ekki 
nema réttma’lt. ef liann heldur áfram uppteknum 
hætti.

Það er svo, samkvæmt einhverju órjúfanlegu 
lífslögmáli í mannlegri tilveru, að á öllum tim- 
um er snúizt eiiis við samskonar fyrirbærum. 
Þessi hv. þm. virðist lielzt hafa tekið sér til fyrir- 
myndar Þorkel Hák, eða hann virðist vera hans 
andlegur afkomandi — enda upprunninn á söi.iu 
slóðum —, og inuii líka uppskera eftir þvi. Hv. 
þm. virðist hafa orðið allbumhult af ræðu minni

og þótt hún góð, og sagði að hún hefði verið 
skrifuð. Þótt það skipti nú að vísu engu máli, 
hvort ræða er skrifuð eða óskrifuð. þá vil ég 
benda hv. þm. á það, að bann getur bara ekkert 
um það sagt, livort ræðan var skrifuð eða ekki. 
Hann veit ekkert um það. Ég hélt á nokkrum blöð- 
um fyrir framan mig tneðan ég talaði, suniuin 
skrifuðum, öðrum óskrifuðum, eins og þin. og aðr- 
ir. sem flytja ræður, eru vanir að hafa. Hann get- 
ur þvi ekkert um það sagt, hvað ég hafði skrifað 
af þvi, sem ég sagði, og hvað ckki. Hann veit ekk- 
ert um það, og kemur það heldur ekkert við. líg 
mun ekki spvrja hv. þm. neitt um það, hvenær 
ég t ala af blöðum hér í þinginu og hvenær ekki. 
— Hv. þm. spurði, hvort ég hefði saniið ræð- 
una sjálfur. I>að er eðlilegt hann spyrji svo. 
Pað hefir verið upplýst, að sú ræða, sein hann 
flutti við frainsögu þessa máls, sé samin af öðr- 
um, jafnvel nefnd manna. Hann á þvi sjálfsagt 
erfitt með að gera sér grein fvrir, að hægt sé að 
semja góða ræðu ón hjálpar. Sjálfur het'ir hann 
flutt eina góða ræðu i þinginu, og hún cr þá 
svona tilorðin.

En fyrst þessi hv. þm. er að tala um skrifaðar 
ræður og finnst |>ær eitthvað athugaverðar, er 
rétt að minna hann á það, sem hv. þm. Barð. 
liefir upplýst, að þessi sami hv. 6. þm. Ileykv. 
hafi á framhoðsfundum i Barðastrandarsýslu les- 
ið allt, sein hann hafði að segja, upp úr skrif- 
aðri vasabók, en þcgar vasabókina þraut, ]>á gat 
hann ekkert meira sagt. Þá var hann alveg tóm- 
ur. Ég held, að það færi vel ó því, að hv. ]>m. 
tæki aftur upp hér í þinginu þennan vasabókar- 
sið. Það er miklu befra að lesa frambærilegar 
ræður upp úr vasabók en að halda jafnauðvirði- 
legar ræður eins og þessi hv. pm. hefir gert hér í 
þinginu vasabókarlaus.

Hv. þm. taiaði um, að ég Iiefði liaft fvrir 
texta að ræðu minni „Frestur er á illu beztur" ■— 
nefnilega þessu máli, sem hér er verið að ræða 
um. Annaðhvort skilur nú ekki þessi hv. þni., 
hvað texti er, eða þá að hann er svo vanur föls- 
unuin I ræðu og riti, að hann hefir þuriin ekki 
getað hrugðið vananum. Ég endaði nefnilega 
ræðu mína á þeim orðum, sem hann sagði, að 
cg hefði haft fyrir texta. Ég endaði á þvi. að 
það væri hezt að geta sem lengst frestað þvi að 
taka lán, ef mögulegt væri að komast hjá þvi. 
En það sýndi ég fram á, að væri hægt i þessu 
falli, með því að stofna til Skuldaskilasjóðs út- 
gerðarmanna á sama hátt og Kreppulánasjóðs. 
Texti minn var allt annar. Ég veit ekki, hvort 
hann finnst í vasabók hv. þm., en hann var 
nokkur orð tekin úr ræðu þessa sama hv. <>. 
þm. Kevkv., sem hann hélt hér i þinginu og 
hljóðuðu um, að við „framsóknarmenn reyndum 
að gera öll mál að kosningabeitu“. ÍSg lagði út 
af þessum orðum og sýndi fram á, að það er 
eininitt bessi hv. þm., sem er að reyna að gera 
þetta mál að kosningabeitu. I>essu gat bann engu 
svarað, en i reiðinni yfir þvi, að ég skyldi dirf- 
ast að fletta ofan af blekkingum hans i þessu 
máli, helgir hann sig svona upp og svarar með 
sköminum og persónulegum skætingi i stað raka. 
Pað hefir jafnan verið liáttur þessa hv. þm. 
hér í þinginu, þá stuttu stund. sem hann er hú- 
i in að vera hér, að rökræða ekki málin sjálf.
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en ausa nienn auri og illvrðuin og reyna að velja 
þeim hæðileg orð. Hann hélt víst, að hann væri 
fyndinn, þegar hann kallaði nokkra þm. siuá- 
fiska og aðra þingpeð. I’að litur út fyrir. að hann 
'i*i ckki, hve grátbroslegur hann er sjálfur og 
hlægilegur. samfara þvi að vera hrjóstumkennan- 
legur, þegar hann er að halda ra-ður hér i þing- 
inu utan við efnið og innihaldslausar, fullar af 
skömmum, dylgjum og allskonar óþverra. I’að 
fylgir alltaf einhver óhugur orðum þessa bv. 
þin.; það fara um mann einhverjir óþægilegir 
straumar. þegar hann er að tala, eitthvað, sem 
minnir inann á dauðann, en ekki lífið, I>rátt fyrir 
liðugt tungutak talar hann aldrei eins og sá, 
sem vald hefir. Hann virðist halda, að hann sé 
einhver reginstórfiskur á hafi mannlífsins og 
drottning í stjórnmálatafli ihaldsins i landinu. 
Viljann mun hann ekki vanta til stuðnings við 
hinn verri málstað, hvað sem um annað er að 
segja. Má vel vera, að hann með réttu geti talizt 
illhveli á hinu inikla úthafi, en i tafli stjórn- 
málanna verður hann aldrei annað en peð, sem 
aldrei kemst upp í horðið og ekkert gagn gerir. 
En þetta er nú altt gott og blessað, hitt er verra. 
að þessi hv. þm. hefir gert sig sekan um það, 
sem ég hvgg, að enginn láti sér sæma, sem telj- 
ast vill drengur góður. Hann hefir hvað eftir 
annað sveigt að þvi, sem mönnum er ósjálfrátt, 
eins og t. d. málfar manna. Hann má vita það. 
þessi hv. þm„ að það eru þeir menn hér í d., sem 
ekki munu Iíða lionum átölulaust slíka þui's- 
inennsku, svo að ég viðhafi hans eigin orð. Hann 
hefir, þessi hv. þm., látið sér sæma að kalla 
samþm. sina ferhyrnda og þursa. „Maður, littu 
þér nær“. Eg held, að hann sjálfur ætti að líta 
sér nær. I>að er einmitt hann sjálfur, sem er að 
reyna, af veikum mætti þó. að hnifla menn. 
I’að er einmitt hann, sem um langan tima — og 
heldur því áfram hér i þinginu — hefir verið að 
reyna að blekkja og slá ryki i augu þjóðarinn- 
ar, hann, sem hefir rekið hergþursapólitík. I>að 
er hann, sem hefir, með sinni hlaðamennsku, 
verið að reyna að villa islenzku þjóðinni sýn, 
gera liana rangsýna, svo að hún gcti ekki greint 
rétt frá röngu, og alþýðuna ámegða með sitt 
auma hlutskipti. Hann gæti einniitt, þessi sami 
hv. þm. Ileykv., tekið sér í inunn orð „Dofrans" i 
„Pétri (iaut“: „I vinstra augað ég sker örlitla 
rispu, svo skekkist sjáin, og svo ætla ég að 
stinga út Inegri skjáinn, — svo afhragð sýnist 
þér allt, sem þú sér“. I>að er þetta, sem hv. þin. 
hefir verið að reyna að gera við íslenzku þjóð- 
iua, og sama er liann að reyna hér á hv. Alþingi í 
þessu máli. En eins og vökumenn þjóðarinnar 
hafa verndað hana fyrir því að verða ofurselda 
hergþursunum og þeirra pólitik, eins munu þeir 
lika vcrnda hana fyrir blekkingum hv. þm. í 
þessu máli. l>að eru hlekkingar, livernig hann 
snerist við ræðu minni. Eg tók þessu máli vel og 
sagði, að það vrði að leysa málið, ef unnt væri, 
á þessu þingi. En ég henti jafnframt á, að málið 
væri illa undirhúið, og þvi hæpið, að hægt væri 
að ganga frá því nú þegar, nema hent yrði á, 
eins og liv. þm. G.-K. gaf i skyn að hann ætlaði 
að gera, einhverjar leiðir, sem færar væru til 
tekjuöflunar, til þcss að sjá fjárhagshlið máis- 
ins horgið. Hinsvegar benti ég á leið, sein auðvelt

hefði verið að fara til þess að leysa málið nú 
þegar á þessu þingi, og sú leið var að stofna til 
Skuldaskilasjóðs útgerðarinanna á sama hátt og 
Ivreppulánasjóðs. — Eg sé ekki ástæðu til að 
eyða flciri orðum að þessu, hv. þm. svaraði engu 
af þvi, sem ég sagði, og þótt ég neyddist til að taka 
þin. í gegn, vildi ég helzt komast hjá þvi og ræða 
eingöngu málin sjálf. En hv. þm. þarf ekki að 
halda, að hann geti komizt upp með þá fram- 
komu, cr hann hefir haft við mig hér í þinginu.

Finnur Jónsson: I’ess hefir verið krafizt af 
tveimur nm. í sjútvn., að þeir greiddu atkv. um 
þetta má'. án þess að hafa séð það eða kvnnt 
sér það. I>að hefir og verið gert að árásarefni á 
sjútvn., að hún vildi ekki flytja þetta frv. að ó- 
rannsökuðu máli. Ég hefi tekið það frain áður, 
að ég var ókunnugur frv. þegar hv. sjálfstm. í 
sjútvn. kröfðust, að ég tæki það til flutnings, og 
ég itreka það hér. I>essi krafa til okkar Alþflm. 
og framsóknarm. i sjútvn. gæti ekki byggzt á 
öðru en þvi, að þeir, sem heimta þetta, væru svo 
kunnir ágætismenn með þekkingu á þessu sviði, 
að afskipti þeirra af málinu væru næg trygging 
fyrir ágæti þess.

Viðvíkjandi hv. þm. Vestm. cr það að segja, 
að við höfum töluvert unnið saman, og get ég 
margt vel um hann sagt. Hann hefir oft rifið sig 
undan járnhörðum aga Sjálfstfl., ef skoðanir 
hans liafa fallið saman við skoðanir andstæðing- 
aniia. l’m hv. li. þin. Kevkv. er allt öðru máli 
að gegna. Viðkvnning min af lionum er þannig, 
að hann er frá mér einskis trausts verður. I>að 
traust, sem þessi hv. þm. krefst, að horið sé til 
sín, hefði átt að hvggjast á því, að hann væri 
hæði kunnugur og velviljaður þessum atvinnu- 
rekstri, er hér um ræðir. Eg álít hinsvegar hvort- 
t'eggja fjarri sanni. Ég mundi ekki fara að draga 
þetta inn í umr., ef hv. þm. hefði eigi sjálfur 
hyrjað á þvi. Hann hefir oft vikið að gömlum 
deiluni milli okkar, sem ekki virðist ástæða til 
að vera að rekja hér á Alþingi. Eg hefi ekki hirt 
um að svara þessu hingað til, en sé nú hinsvegar 
ekki ástæðu til þess að þcgja alltaf við því. 
I’essi liv. þm. gerir miklar kröfur um það, að 
horið sé traust til hans í atvinnumálum. Eg fyrir 
mitt leyti bcr lítið traust til hans í þeim mál- 
um. Eg hefi unnið með þessum hv. þin. í bæjar- 
stjórn Isafjarðarkaupstaðar i inörg ár. Öll þau 
ár har þessi hv. þm. aldrei fram neina nýtilega 
till., er til framfara horfði. Hann var auk þess 
latur og setti sig illa inn í þau inál, er lianii 
átti um að fjalla. Hinsvegar var þessi hv. þm. 
alla tíð skönnhóttur, og kem ég að þvi siðar, hve 
dýr þessi ágalli hans varð flokksmönnum hans á 
ísafirði. Eg gat þess áður, að eitt af því, sem 
krafan um, að við flyttum frv. þetta óséð, hefði 
átt að ciga stoð sina i, væri það, að þessi Iiv. 
þm. hefði sýnt velvilja sinn til atvinnuveganna. 
En ég hefi ljóst dæmi um, að það verður eigi um 
hann sagt. íhaldið á Isafirði var í mörg ár húið 
að vera i minni hluta. I>að var tekið að ör- 
vienta um framtíð sina og heitti ölluni brögðum, 
|>ar á meðal atvinnukúgun, en ekkert stoðaði. I>á 
var það, að flokkurinn tók það ráð, að áeggj- 
an hv. 6. þm. Ileykv., að selja hurtu skipin úr 
hænum, til þess að revna að svelta alþýðuna á
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lsafirði til hlýðni. A einu ári vnru seld 11 skip 
frá annari peningastofnuninni á ísafirði. ()g hv. 
(i. þni. Iteykv. hlakkaði yfir þessu í blaði síiiu. 
Hann hlakkaði yfir því, að nú yrði alþýðan á 
Isafirði að krjúpa að krossinum og kyssa á 
steyttan hnefa íhaldsins. Kn þessu var afstýrt. og 
ég átti iniiin þátt i þvi. Sainvinnufélag ísfirð- 
inga var stofnað. I>að var ekki af áhuga fyrir að 
verða framkvæmdarstjóri, að ég tók að mér að 
veita félaginu forstöðu, heldur var það fyrir á- 
cggjan flokkshræðra minna, að ég gerði það. — 
I>eim voða, er fólkinu á ísafirði var húinn, var 
þannig afstýrt, og ég hefi i á ár verið að reyna 
að hæta fyrir þetta illvirki, sem flokksmenn hv. 
(i. þm. Ileykv. frömdu á ísafjarðarkaupstað. l>að 
verk, sem Alþfl. á ísafirði lagði í, var hjarg- 
ráðastarf við niðurrifsstarfi íhaldsins. Og svo 
levfir hv. (i. þm. Itevkv. sér að ráðast á mig i til- 
efni af þessu, og notar tækifærið til þess að 
nieiða mig persónulega, enda þótt hann viti, að ég 
er enn að vinna að þessu björgunarstarfi.

þessi hv. þin. hefir barizt á móti sérhverri 
framfaraviðlcitni i þeiin kaupstað, er hann hef- 
ir lengst af alið aldur sinn i, og með það fyrir 
auguin hefði sjútvn. sanit átt að flvtja frv., af 
því að það væri frá honum runnið. Xei, það má 
hver lá mér, sem vill, að ég fylgi ekki blint till. 
þessa hv. þin., honuni hafa ekki farizt svo vel 
þau störf úr hcildi, sem ég þekki til, að honum 
hefir vcrið trúað fyrir. Hvernig getur hv. þin. 
ætlazt til, að ég sýni hunum slíkt traust? Til 
glöggvunar fyrir hv. þm. vil ég lýsa þcssu stutt- 
lega. Eg vil byrja á því, er þessi hv. þni. stund- 
aði barnakcnnslu. I>á afhendir hann hörnunum 
seyi leshók söguþ.ætti Gísla Konráðssonar. í þess- 
ari hók er fullt af frásögnum um morð, þjófnaði, 
nauðganir og annað þvílíkt. Eyrir þetta fekk liv. 
lini. nininningu frá fyrrv. fræðslumálastjóra, 
■lóni I’órarinssvni. I>á stundaði þessi hv. þm. 
húnaðarstörf, og það er gainan fyrir bændurna 
hér í þinginu, sem hann ætíð er að sctja sig á 
háast hest við, að athuga, hvernig honuin hafi 
farnazt þau störf. Hann hafði á hendi fram- 
kvæmdarst jórn fyrir Búnaðarfélag Vestfjarða 
á gróðrarstöð félagsins á Isafirði. I’essi spihla er 
um 4—5 dagsláttur. Hann evddi í þessa spildu á 
tveimur áruin 30 þús. kr., og er hann skildi við 
hana, óx þar ekkert annað en arfi. betta eru 
störf hans í þágu landhúnaðarins, og er ekki 
nenia eðlilegt, að hann tali digurbnrkalega um 
landbúnaðarinál, þegar þau eru rædd liér í þing- 
inu. Ég býst við að hv. þm. hendi nú á sér til 
málsbóta, að hann hafi stofnað útgerðarfyrirtieki. 
Flestir hluthafarnir í þessu fyrirtæki lijuggu i 
umdæmi Isafjarðarkaupstaðar, en togarinn, sem 
keyptur var, var ekki skrásettur á ísafirði, hekl- 
ur á Önundarfirði, til þess að ísfirðingar nytu 
ekki atvinnunnar. Eg sé ekki ástæðu til að fara 
út í stjórn þessa fyrirtækis. en niðurstaðan varð 
sú, að félagið fór á höfuðið, og ég ætla, að hv. 
þm. hafi stjórnað þvi ]>á er fyrst keyrði um koll. 
Hvort sem litið er til lands eða sjávar, er sami 
sortinn yfir starfi þcssa hv. þin. I>að liefir aldrei 
komið fyrir, að hv. ]>m. með verkum sínom ynni 
sér traust þeirra. er veitt liafa þeim athvgli. 
Samfara harnakennslu stundaði þessi hv. þin. rit- 
stjórn. I>ví lengur, sem hann stjórnaði blaði í-
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haldsins á ísafirði, þess dýpra sökk fhaldið, og 
það á rót sína í því, að liv. 6. þin. Reykv. drepur 
það undir sér, sem honurn er trúað fvrir. I>að 
átti rót sina að rekja til þess, hve illyrtur og 
skömmóttur hann var. I>að átti rót sína að 
rekja til fáfræði hans í þeim niáluin, sem hann 
fékkst við, og skevtiiigarleysis hans i því, að 
setja sig inn i málin. Og auk þess sem framkoma 
hans gagnvart andstæðingunum var illkvittnis- 
leg, var hún uni leið svo heimskuleg, að liún 
varð þciin æfinlega fremur til gagns en glöt- 
unar.

Ég skal játa það, að ég tel ekki alveg brennt 
fyrir það, að liv. þm. hafi fjármálavit á sina 
vísu. (Forseti: Ég bið hv. þm. að fara að stvtta 
mál sitt, því að umr. eru farnar að verða allmjög 
utan við málið sjálft). Ég mun verða við þeirri 
ósk hæstv. forseta, að stytta mál mitt. En ég 
þóttist hafa ástæðu til að bera hönd fyrir höfuð 
mér og vildi ennfremur gera grein fyrir því, 
hvers vegna ég gat ekki gengið inn á tillögur hv. 
(i. þin. Itevkv. án þess að grannskoða þær niður i 
kjölinn. Ég þóttist til neyddur að segja skoðun 
mína á manninum, þar sem hann ætlaðist til, að 
sjútvn. gengist inn á tillögur frá sér áður en 
hún hafði kvnnt sér þær. Ég vildi gefa upplýs- 
ingar um það, hvort rétt hefði verið að trevsta 
till. frá slikum manni að óséðu.

Hv. 6. þm. Reykv. gaf mér það ráð, að ég 
skyhli liypja mig af þingi. Haiin hefir áður gefið 
niér það ráð, að vikja úr vegi fyrir sér. En þrátt 
fyrir það varð það liann, sem hypjaði sig frá 
Ísaíirði á flótta fvrir þeim framfaramáluin, sem 
liann hafði alla æfi barizt á móti, og skildi mig 
eftir sigrandi á vigvellinum. Hv. þm. hefir alla 
tíð verið mylnusteinn um háls flokks sins og 
vclunnara. Og nú vil ég að síðustu mæla svo 
um, að hann megi verða liinn sami invlnustcinn 
um háls fhaldinu hér syðra og hann var fyrir 
vestan og sökkva allri þess pólitik niður í hin 
yztu niyrkur.

Flm. (Sigurður Kristjánsson): Ég skal ekki 
verða langorður, en vikja aðeins nokkrum orðum 
að ra’ðu hv. þm. ísaf. Hv. þm. A.-Sk. þarf ég ekki 
að svara. I>að má vel vera, að liann hafi ekki 
lesið allt upp af blöðuin. — Hv. 2. þm. X.-M. 
svara ég síðar. Ég muii hinsvegar svara hv. þm. 
ísaf. nokkrum orðuin. Hann hcfir sýnt þvi mikla 
þrifnaðarmáli, sein hér liggur fyrir, fullan fjand- 
skap einn allra þingmanna, ]>ótt málið hafi 
fengið daufar undirtektir hjá sumuin öðrum. 
Og þessi maður er fulltrúi fvrir hæ, seni lifir nær 
eingöngu á útgerð.

I>essi hv. þm. notaði aðstöðu sina í sjútvn. 
fiskiþingsins til þess að heita sér gegn því, að 
sjávarútveginum yrði veitt nokkur úrlausn, og 
grciddi atkv. gegn þessu máli þar. Hann segist 
ekki hafa kynnt sér málið, og ber það fyrir, að 
ég sé flm. þess. En þetta er nú ekki alveg rétt 
hugsað hjá hv. þm., því að ég var ]>á ekki flm. 
þess nema að cinuin þriðja hluta. Og eftir þeirri 
lýsingu, sem hann gaf af mér, hýst ég ekki við. 
að hann haldi þvi fram, að ég liafi ráðið fyrir 
samnefndarmönnum minum.

I’egar hv. ]nn. ísaf. talaði hér fyrst í þessu 
máli, fór hann óvingjarnlcguin og ósanngjörnum
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orðum um sjávarútveginn og spurði meðal ann- 
ars, hvað orðið hefði af afla þeim fyrir 50—60 
milljónir á ári, scm á land hefði komið, fyrst 
ekki lægju í veiðitívkjum útgerðarinnar nema 
20 millj. Taldi hann. að óhæfil. mikið hefði farið 
í dýra framkvæmdastjóra, og vildi jafnvel telja, 
að sú eyðsla hefði ráðið niðurlögum útgerðarinn- 
ar. Mér þótti þetta ómaklega mælt af dýruni 
framkvæmdastjóra við fyrirtæki, sem hefir orð- 
ið fyrir þeim hörmungum að sigla sig i kaf, þrátt 
fyrir alla mögulega aðstoð hins opinbera. Til 
þess að jafna þetta, tók hann það til bragðs 
að fara að lesa upp æfiágrip mitt, sem hann 
hefir sjálfur samið, og vænti ég þess, að hæstv. 
forseti hafi ekki á móti því, að ég sýni fram á, 
hver sannindi fylgja máli hans.

Hv. þm. Isaf. gaf mér það að sök m. a., að 
ég hefði orðið þess valdandi, að útgerðarlæki 
hefðu verið seld frá ísafi rði. Skal ég nú skýra 
það mál og sýna fram á róg og blekkingar hv. 
þm. ísaf. í þessu sem öðru. I>að er rétt, að 
fyrir nokkru voru seldir frá ísafirði 5 vélbátar, 
20—30 smálestir, eign firmans Karl & Jóhann. 
Orsökin til sölu bátanna var i senn mörg afla- 
leysisár í röð, og auk þess látlaus rógur hv. þm. 
ísaf. og hans nóta á hendur útgerðinni á ísafirði. 
Bátar öfluðu svo illa, sökum fiskileysis, að vest- 
firskir bátar komu stundum með allan afla sinn 
í sér eftir Faxaflóavertíðina. — Samt hélt þetta 
útgerðarfélag uppi vinnu fyrir fjölda fólks 
í mörg ár, þótt útgerðin væri alltaf rekin með 
stórtapi. Ofan á þetta allt bættist þrotlaus rógur 
hv. þm. ísaf. og flokksbræðra hans. Til dæmis 
um hug hv. þm. ísaf. til útgerðarinnar þá, sagði 
hann, að öll útgcrð hlyti að stórgræða. nema 
framkvæmdastjórarnir stælu.

Mér er nú kunnugt um öll útgerðarfyrirtæki 
vestra í seinni tíð, nema Ásgeirssons verzlanirnar 
gömlu, og mér er ekki kunnugt um, að nokkur 
framkvæmdastjóri hafi haft þar eins há laun og 
hv. þm. ísaf. tekur frá sínu fvrirtæki meðan það 
er að sökkva í botnlausar skuldir og tapar ár frá 
ári. hvort sem það er samkv. þeirri skýringu. 
sem ég skýrði frá áðan, að hv. þm. ísaf. hefði 
gefið á tapi útgerðar yfirleitt. En svo að ég 
snúi aftur að sölu þessara mótorbáta. þá fór 
svo, að firmað neyddist til að selja bátana. Ekki 
minnist ég þess, að hv. þm. ísaf. byðist til að 
kaupa neinn þeirra til að halda honum í bæn- 
um. Eg hafði aldrei haft nein afskipti af þess- 
ari útgerð, og má nærri geta, hvaða áhrif ég gat 
haft á það, hvað um skipin varð.

I>á sagði hv. þm., að ég væri frægur fyrir það 
að hafa látið börn þau, er ég kenni, hafa Sögu- 
þætti Gisla Konráðssonar til lestrar, og hlotið á- 
minningu fræðslumálastjóra fyrir. betta eru full- 
komin ósannindi. Sökum fátæktar var bóksalinn 
á ísafirði beðinn að láta skólanum á ísaf. í ié 
ódýrar lesbækur, og hann lánaði þan gað m. a. 
þessa bók. Ég átti þar engan hlut að máli. Ég býst 
við, að hv. þm. ísaf. muni ganga það einna erfið- 
legast að rægja mig fyrir framkomu mína i 
þessu starfi. Hv. þm. var skólanefndarmaður þá. 
og ég bauð hoiium út af rógferðuin hans og 
flokksbræðra hans, að ég skyldi segja af mér 
kennarastarfinu við skólann, ef einn tiundi barn- 
anna, eða einn fimmti foreldranna krefðust þess.

En málinu lauk með því, að hv. þm. ísaf. fékk 
engu áorkað öðru en að fá sjálfur áminningu 
frá fra»ðslumálastjóra íyrir afskipti sin af mál- 
inu sem skólanefndarmaður.

I>á gat hann þess, að ég hefði haft á hendi 
f ramkvæmdast jórastörf fyrir Búnaðarsamband 
Vestfjarða í gróðrarstöðinni á ísafirði. Rétt er 
það hjá honum, en ekki mun ég bera neinn kinn- 
roða fyrir það starf mitt. Eg skildi svo við það 
félag, að það var orðið efnað, og hefir síðan get- 
að, fvrir þá sök, orðið landbúnaði á félags- 
svæðinu að góðu liði. Annars býst ég við, að í 
bréfasafni Búnaðarsambandsins sé enn geymt 
bréf frá sambandinu með þakkarorðum til min 
fvrir unnið starf.

I>á nefndi hann það, að ég hefði verið viðrið- 
inn útgerðarfélag á ísafirði, sem gerði út togara. 
Eg kom þvi ináli harla lítið við. I>að var lagt 
að mér að leggja fé i þetta fyrirtæki, og það 
varð úr, að ég tók fé að láni til þess, af þvi 
að þetta hafði verið túlkað fyrir mér sem nauð- 
þurftarmál þess bæjar, sem ég var borgari í, en 
annars hefi ég haft litla gleði af hlutdeild 
minni í þvi fvrirtæki. Skipið kostaði um 360 þús. 
kr., tapaði 109 þús. kr. árið eftir og stóð þá í 470 
þús., en er nú metið á 150, en arður hefir alls 
ekki verið greiddur hluthöfum, svo að það verð- 
ur varla sagt, að ég hafi spunnið silki við þetta. 
Eg var sjálfur aðeins meðstjórnandi um tiina. 
og bar víst lítið eða ekkert úr býtum fyrir það. 
Eg hekl, að afskipti min af þessari útgerð þoli 
allan samanburð við framkomu hv. þm. ísaf. 
gagnvart þeirri útgerð. sem hann stjórnar og 
tekur fyrir 10—20 þús. kr. árlega. og hefir jafn- 
vel heimtað aftur þá hluti. sem hann hefir 
lagt í hana.

Ég gæti sagt margt um framkomu hv. þm. 
við fyrirtæki sitt, en ég læt mér n ægja að stað- 
hæfa, að hann hefir notað aðstöðu sina sem 
framkvæmdastjóri til að auðga fyrirtæki sjálfs 
sin. og ég ætla, að ef það athæfi hans væri allt 
rannsakað. ætti hann ekki sæti hér.

Finnur Jónsson: Eg er hræddur um, að hv. 6. 
þm. Heykv. sé farinn að smitast af hinu ætt- 
genga minnisleysi úr nágrenninu, er hann held- 
ur þvi nú fram, að bátar þeir, sem seldir voru 
frá ísafirði, hafi ekki verið nema 5. I>eir voru 
þó auglýstir 11 í einu i hans eigin blaði, svo að 
þetta er rangt hjá honum, eins og allt annað.

Hv. þm. segir, að enginn framkva'mdastjóri 
vestra hafi tekið eins há laun og ég, og telur 
laun mín 10—20 þús. kr. En framkvæmdastjóra- 
laun mín hafa aldrei farið fram úr 6000 kr. á 
ári. og þetta er hv. þm. vel kunnugt sem skatía- 
nefndarmanni. Auk þess hefi ég frítt húsnæði. 
sem svarar 100 kr. á mánuði.

Hv. þm. var að tala um. að ég væri undir saka- 
málskauu, en þetta eru hans venjulegu ósann- 
indi. Eyrrv. bæjarstjóri, Jón Auðunn Jónsson. 
hefir kært mig og annan bæjarfulltrúa fyrir atkv- 
gr. okkar í bæjarstjórn, i hefndarskyni af þvi 
að við höfðum kært hann fvrir rikisstj., en þessi 
kæra er ekki alvarlegri en svo, að hann bauð 
okkur, að ef við vildum láta niður falla okkar 
kæ'ru, þá skyldi hann sömuleiðis láta sína kæru 
niður falla. I>etta er bókað i gerðabók bæjarstj.
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Isafjarðar. Þetta var tilboð Jóns Auðunns bæj- 
arstjóra, en við neituðuin brossakaupunum. Kær- 
an á hendur mér er þvi ekki a lvarlegri en það, 
að það er boðið að láta hana niður falla á 
fundi, þar sein saman var kominn fjöldi manns. 
Og hún átti að falla niður gegn því, að önnur 
kæra félli niður. I’að er ekki til neins fyrir hv. (i. 
þm. Revkv. að reyna að brekja neitt af því, sein 
ég befi sagt. Hann getur það ekki.

Þegar hv. (i. þin. Revkv. var á Isafirði, var 
bann þjónn ihaldsins þar. Einn gáfaðasti maður 
á Vestfjörðum sagði, að hann væri eyrnamark- 
aður ihaldinu. Hann sagði raunar meira, hann 
sagði, að hann væri sorainarkaður því. Og þelta 
fylgir honuin, því ég veit ekki betur en að hann 
sé soramarkaður svartasta ihaldinu hér í bæn- 
um.

Garðar Þorsteinsson óyfirl. : Það er nú búið 
að ræða þetta mál meira og ininna i fjóra daga, 
og ég verð að segja, að ef kviðdómur ætti að 
dæma um það, hvernig málið hefir verið flutt 
á báðar liliðar, þá þyrfti góðan dómstjóra tii 
þess að skýra fyrir áheyrenduin, um hvað hefði 
verið deilt, og rökstyðja dóm með þessuin umr.

Þetta er nú 1. umr. uin mál, sem allir hv. þdm. 
eru meira og ininna sammála um að efni til. I 
fyrstu spratt upp deila um það, hvers vegna hv 
jafnaðarmenn og hv. frainsóknarinenn vildu ekki 
vera flin. frv. Þegar það síðar upplýstist í mál- 
inu, að hv. þin. ísaf. hafði á fiskiþinginu tekið 
afstöðu gegn málinu, þá snýst deilan uin það, að 
þessi hv. þin. fer að reyna að verja sína af- 
stöðu, og endar hann með þvi að hella yfir and- 
stæðing sinn meiri persónulegum skömmum og 
svívirðingum heldur en dæmi cru til, að forseti 
hafi leyft nokkrum þm. að viðhafa. Þessi hv. 
þm. hefir þannig gert tilraun til að reyna að 
draga athygli hv. þdin. frá sinni óforsvaranlegu 
framkomu í inálinu, með þvi að fara út í per- 
sónulegar rótarskammir. Það er ákaflega 
skemmtilegt fyrir „rauðu“ flokkana i þinginu. 
sein bæði hér i þinginu og i blöðuin sinuni eru 
að ræða um málþóf sjálfstæðismanna á þingi, að 
ntaður úr þeirra hópi skuli hér halda klukkutima- 
ræðu án þess að snerta á þvi máli, sein fyrir ligg- 
ur, í þeim tilgangi að reyna að leiða athygli 
frá óhæfilegri framkomu sinni i þessu máli. Hv. 
þm. veit, að hann getur ekki annað en verið 
málinu fylgjandi, eins og flokksmenn hans, hv. 
(>. og hv. 3. landsk., og ennfremur hv. þm. Barð. 
Hv. þm. ísaf., sem eins og kunnugt er hefir nú 
snúizt í málinu frá því sem hann kom fram á 
fiskiþinginu, hangir nú eins og hundeltur göllur 
fastur á hárinu í ]>\ í tré, sem hann sjálfur hefir 
reist sér frá rótum.

l'mr. ( atkvgr.) frestað.

.4 33. fundi í Xd., 1(1. nóv., var enn fram liald- 
ið 1. umr. uin frv.

ATKVGR.
I-rv. vísað til 2. umr. meö 2(1 sblj. atkv. og tií 

sjútvn. með 23 sblj. atkv.

Á .">2. fundi i Xd.. (>. des.. áður en gengið væri 
til dagskrár, mælti

Jóhann Jósefsson: Eg bafði ætlað mér. áður 
en gengið væri til dagskrár, að biðja bæstv. 
forseta að taka sem fyrst á dagskrá frv. til 1. um 
Skuldaskilasjóð. Það mál var búið að vera 23 daga 
í hönduin sjútvn., þegar við minnihl.incnnirnir í
n. nevddumst til að gefa út minnihlutanál., en 
því var svo útbýtt 4. ]>. m. Aðspurður á fundi i 
sjútvn. taldi meiri hl. sig ekki liafa gefið lit neitt 
náh, og. eftir fyrri framkomu hans að dæma, 
mun liann ekki gera neitt til þess að flýta fyrir 
niálinu. Hinsvegar berast Alþ. áskoranir hvaðan- 
æva af landinu um að sinna þessu máli, og öðrum 
þeim málum, sem mþn. i sjávarútvegsmálum 
hefir undirbúið. En mestur áhugi er hjá út- 
gerðarniöiinum um það, að frv. um Skuldaskila- 
sjóð gangi fram. Eg þykist þess fullviss, að 
hæstv. forseti virði svo þann þjóðarvilja, sem 
kemur fram í hinum mörgu áskorunum, sem Alþ. 
bcrast, og hæstv. forseti hefir sjálfur tilkynnt 
úr forsetastóli, að hann inuni verða við þeirri 
beiðni, að taka málið á dagskrá næstu daga. Eg 
tel þetta mál svo þýðingarmikið, að það megi 
ekki bíða.

Finnur Jónsson: Hv. þin. Vestm. er vel kunn- 
ugt uin það, hvernig á því stendur, að dráttur 
hefir orðið á því, að sjútvn. afgreiddi þetta mál. 
Honum er vel kunnugt um það, af þvi að hann 
hefir sjálfur tekið þátt i fundahöldum um þetta 
mál ineð hæstv. ríkisstj. og bankastjórum Lands- 
bankans og Útvegsbankans. Hv. þm. Vestm. var 
settur i undirnefnd til að ræða þetta mál við 
hæstv. stj. og hankastjórana, og hygg ég, að 
síðasti fundur þeirrar n. hafi verið á föstu- 
daginn var. En laugard. 1. des. var þingfri, og 
menn mættu því ekki á fundi sjútvn. Eu dag- 
inn áður en reglulegur fundur átti að vera 
kusu 2 nm. að gefa út álit án þess að bera þaö 
undir meðnm. sína. Þessum bv. þm. er kunnugt 
um það, að af hálfu stjórnarflokkanna hefir 
komið fram samvinnutilboð um þetta frv., sem 
hans flokkur hefir ekki viljað fallast á. Það liefir 
verið tekið fram, að fyrir næstu vertið er ekki 
hægt að gera neinar rúðstafanir til skuldaskila. 
Ég vænti, að hv. þm. staðfesti ]>á sameiginlegu 
skoðun, að þó að þetta mál gangi nú fram á 
þinginu, þá verði ekki hægt að koma á skulda- 
skilasjóði fyrir næstu vertíð. Það kemur ]>ví i 
sama stað niður fyrir sjávarútveginn. ef hægt 
er að leysa málið með samkomulagi á næsta 
þingi, sem mun eiga að koma saman um iniðj- 
an marz.

Forseti (JörB): Ég vil mjög beina því til hv. 
þdin., að þeir lengi nú ekki umr. frekar um þetta 
efni. En viðvíkjandi ósk liv. ]>m. Vestm. skal ég 
geta þess, að það væri mjög æskilegt, ef fvrir 
lægju álit frá báðum nefndarhlutum, áður en 
málið cr tekið á dagskrá. Eg skal svo kynna mér, 
hvernig ástatt er hjá hv. ineiri hl. sjútvn., og 
tala við hv. þm. Vestm. að þcim upplýsingum 
fengnum.

Jóhann Jósefsson: Það var óþarfi fyrir hv. 
þm. ísaf. að færa fram afsakanir fyrir drætti 
málsins i n., því engar sakir voru bornar á 
hann sérstaklega. En ég get upplýst það, úr ]>\ í
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að hann gaf tilefni til þess. að mér brugðust 
tvisvar loforð hv. þni. ísaf. um að halda fund í 
sjútvn. I>að var fyrst eftir að við sáum, að ekki 
var hægt að treysta loforðum hv. þin. Isaf., og 
að drátturinn var gerður að vfirlögðu ráði, að við 
hv. fi. þm. Bevkv. tilkynntum, að við myndum 
setja fram nál. I>að var ekki þannig, að við hefð- 
um kosið að gera þetta, eins og hv. þm. ísaf. 
sagði, heldur nevddi hann okkur til þess. Ég vit 
svo leiðrétta það, sem hann sagði, að okkur 
minnihl.mönnunum hefði borizt samvinnutilboð 
frá hæstv. rikisstjórn. Þetta er ekki rétt. Það er 
að vísu rétt, að undirnefnd fjallaði um þetta 
mál, og að á fundi, sem hún hélt, voru viðstaddir 
einn af forstjórum Landsbankans, Magnús Sig- 
urðsson, hæstv. atvmrh., fi. þm. Beykv. og ég. 
Ennfreniur var viðstaddur form. sjútvn., hv. 
þm. ísaf. Þar varpaði hæstv. atvmrh. fram 
nokkrum aths. frá eigin hrjósti, sem ég tel mig 
ekki hafa leyfi til að bera fram opinberlega. En 
i þeim aths. fólust engin ákveðin tilboð um þetta 
mál. Hann tók það einmitt fram, að hann gæti 
enganveginn ábyrgzt. að hinn stjórnarflokkurinn 
vivri samþykkur sinu hugarfari.

Hæstv. forseti sagði, að hann kysi helzt, að 
fyrir lægju nál. frá báðum nefndarhlutum. Ég 
vil nú segja honum það. að það bólar ekki ennþá 
á hreyfingu hjá meiri hl. n.. þó að hann hafi haft 
nógan tima til þess að koma með nál., og má 
því hiestv. forseti sjá. að það er af ásettu ráði, 
að hann kemur ekki með nál. Eg vil því ítreka 
heiðni inína og vona. að hæstv. forseti taki hana 
til greina.

Forseti (JörB): Eg vil nú beina þvi til hv. 
þdm., að þeir fari ekki að leiða saman hesta sina, 
áður en málið er tekið á dagskrá. Eg hét hv. þm. 
Vestm., að ég skyldi leita mér upplýsinga hjá 
sjútvn. og eiga svo tal \ ið hann. Eg vienti þess. 
að hann láti sér það lynda. þó að ég gefi ekki 
nein ákveðin loforð.

Sigurður Kristjánsson: Það var aðeins örstutt 
leiðrétting. Það gæti litið svo út, sem við minni- 
hl.mennirnir í sjútvn. hefðum ekki komið rétti- 
lega fram við meirihl.mennina í n. Ég vil þá 
skýra frá þvi til viðbótar því, sem hv. þm. 
Vestm. tók fram, að þegar inálið var búið að 
vera yfir 20 daga i sjútvn., þá var því lofað af 
hv. þm. ísaf. að hafa aukafund í n. um málið. 
Hann átti að vera á föstudaginn var. en hann var 
aldrei boðaður. Beglulegur fundur átti að vera 
á laugard. I>á nnettum við hv. þm. Vestm., en 
ekki aðrir. Hv. þm. Vestm. náði í síma tali af 
form. n., hv. þm. ísaf., en honuni <FJ) tókst 
ekki að ná í hina nm. Hann lofaði svo að halda 
fund á mánud. kl. 11 árdegis, en sá fundur var 
siðan afboðaður af form. n., hv. þm. ísaf. Ég 
held, að við minnihl.mennirnir höfum gert það, 
sem við gátum, til þess að n. gæti orðið sam- 
ferða um málið.

Af því að hæstv. forseti taldi æskilegt. að nál. 
frá báðum nefndarhlutum fylgdu málinu, þá vil 
ég segja það, að hann ætti varlega að trevsta 
skýrslu hv. þm. ísaf. um málið. Það er bert, að 
honum er ekki óljúft að draga málið á langinn. 
En ég verð að segja það, að við minnihl.menn-

irnir gerðuin ekkert til þess að tefja n. Við 
gerðum þvert á móti það, sem við gátum, til þess 
að n. gæti orðið samferða.

Á 55. og 56. fundi í Nd., 1(1. og 11. des., var 
frv. tekið til 2. umr.

Forseti tók málið af dagskrá.
A 57. fundi í Nd., 12. des.. var frv. enn tekið 

til 2. umr. (A. 280, n. 642 og 739).

Frsm. meiri hl. (Finnur Jónsson): Eg hefi ekki 
neitt sérstakt að segja um þetta mál að sinni, en 
vil vísa til nál. meiri hl. n. sem er mjög ýtarlegt.

Frsm. minni hl. (Sigurður Kristjánsson): Það 
er komið á annan mánuð síðan þetta mál kom 
til sjútvn. Það mun ekki talið neitt smámál, 
enda hefir þurft langan tíma til að melta það í 
n. Eg þarf ekki að endurtaka mikið af því, 
sem undan er gengið, en ég tel þó rétt að rifja 
það upp í stórum dráttum, af því að meðferð 
þessa máls mun lengi verða fræg í sögu Alþ. Eg 
veit ekki um hliðstiett dæmi, og vænti, að það 
muni ekki finnast.

Eins og öllum er kunnugt, var svo, að þegar 
atvinnuvegirnir voru komnir í þá niðurníðslu, að 
Alþ. þótti ekki mega svo búið standa án þess að 
það gerði ráðstafanir til viðreisnar þeim, þá 
var það, að samþ. var að skipa nefnd til rann- 
sóknar á landbúnaði landsmanna. Sú nefnd skil- 
aði áliti, og varð samkomulag um það, að ríkið 
fórnaði 11 millj. kr. til þess að tryggja þann 
þátt í þeim atvinnuvegi, sem almennt er kölluð 
efnahagshliðin, eða m. ö. o. að gera skuldaskil 
hjá þeim, sem stunda búskap sem aðalatvinnu. 
Allir vita, að sá arður. sem landbúnaÖurinn afl- 
ar til lífsviðurværis þjóðarinnar eða til opin- 
berra þarfa, er ekki nema 't eða 's af því, sem 
úr sjónum kemur. Það var því ekki uudarlegt, 
þó þvi væri hreyft þá, að framtíð landsins og 
ríkisins væri ekki síður undir því komin, að at- 
hugað vieri, hvort sjávarútvegurinn hefði þá und- 
irstöðu, sem nauðsynlegt væri. I>að var engin á- 
stæða til að halda, að hið illa árferði hefði gengið 
framhjá þeim atvinnurekstri, og ekki heldur á- 
stæða til að halda, að hagur þjóðarinnar gæti 
verið óbrevttur, þó hryndi undan ”s hlutum af 
atvinnurekstri þjóðarinnar, ef trvggt væri, að 
hluti stæði. En þó var ekki tekið vel i það í bili, 
að koma þeim atvinnuvegi til hjálpar. Þvi var 
borið við, að málið væri ekki rannsakað. En það 
var ekki farið fram á, að frestað væri viðreisn 
landbúnaðarins, heldur að þessar tvær atvinnu- 
greinar va»ru látnar fylgjast að. Allir þm. virt- 
ust sammála um, að látin vtvri fara fram rann- 
sókn á hag sjávarútvegsins eins og landbún- 
aðarins. Það kom engin rödd fram um það, að 
Alþ. skvldi sjálft skipa fyrir um það, hverjir 
framkvæmdu þá rannsókn, heldur var rikisstj. 
látin sjá um það. Bannsókn þessi hefir nú farið 
fram. fm það má auðvitað deila, hve áreiðanleg 
hún er, en það var ekki deilt-um það, þegar rann- 
sókn hafði farið fram á landbúnaðinum, hvort 
sú rannsókn væri nægilega ljós eða rétt, að fært 
þætti að koma þeirri atvinnugrein til hjálpar. 
En nú heyri ég, að fram koma raddir um það,
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að ]>að sc ckki unnt að konia sjávarútvcginuni iil 
hjálpar, af því að rannsóknin sc ckki nógu 
grciiiagóð. hcssar raddir fara að visu ckki hátt. 
cn þær koina frain í nál. inciri hl. sjútvn., scni cg 
fckk í hcndur rctt áðan, cn cg vcit ckki, hvort 
allir cru búnir að lcsa það, þvi cg licfi aðcins 
gctað hlaupið gegnum það cinu siiini. En það þaif 
ckki ýtarlegan lcstur til að sannfæra sig um það, 
að hcili þess, seni skrifaði það, hafi ckki vcrið í 
scm æskilcgustum skorðum, og innrætið licfir 
ckki svikið frá þvi, scni cg áður þckkti það þar. 
Ég æ'tla að gcvnia þangað til siðar i ræðu ininni 
að taka til athugunar, hvcrjuni aðfcrðuin var 
bcitt til þcss að fá þcssa rannsókn, og á hvc 
traustuin grundvelli hún cr hyggð, cn þctta cr 
vcfengt i nál. mciri hl.

Eg vil þá taka upp þráðiun þar, scm cg gckk 
frá honuui. — I’cgar Alþingi hafði afráðið að lála 
þessa rannsókn fara fram, skipaði stj. þriggja 
inanna ncfnd til jicss að frainkvæma þetta. Eg 
skal játa það, að mér þótti niiður, að stj. skyldi 
sjálf skipa n„ ckki af því, að hún gæti ckki skip- 
að jafngóða menn, hddur af liinu, að þm. hcfðu 
kannskc fundið sig mcira hundna af gcrðum 
ncfndarinnar, cf þcir licfðu valið mcnnina, en um 
það þýðir ckki að sakast, cn dcilan cr þá um 
það, hvernig vcrk n. cr unnið.

N. skilaði áliti i októhcr, cn nál. koin ckki út 
fyrr cn liðið var fram á þing. Mcnn vcrða að 
hafa það í huga, að n. starfaði ckki fvrir þing- 
ið, hcldur stj., og nm. fóru þcgar til ráðh. um 
mánaðamótin ágúst og scptcmhcr, mánuði áður 
cn þing átti að koma saiuan, til að spyrjast fvrir 
um það, hvcnær hún mætti í síðasta Iagi skila 
frv. til stj. til þcss að stj. gæti gcrt það að sinu 
frv. Hún fckk þau svör, að það lægi ekki á, 
sökum þcss, að stj. mundi ckki beint flytja frv„ 
heldur fela það sjútvn. þingsins. f scpteinhcr 
kynnti n. afvmrli. till. sínar. færði honum og 
uppkast að þcssu frv„ scm hcr liggur fyrir. I>að 
var a. m. k. hálfum mánuði áður cn þing átti 
að koma sainan. Siðan færði n. stj. 10. okt. aðal- 
frv., scm hún liafði sainið, og þar mcð fylgdi 
grg., og þegar verið cr að tala um Jiað, að skýrsla 
sú, cr frv. cr byggt á, hafi ckki komið fyrr cn 
löngu seinna, ]>á vil cg benda á Jxið, að í grg., 
scm frv. fylgdi, cru tckin upp Jiau höfuðatriði, 
scm þcssar till. cru byggðar á, og Jicir mcnn, 
scm hcfðu viljað hafa fyrir þvi að lcsa greinar- 
gerðina, hcfðu gctað fcngið ]>ar aðalupplýsing- 
arnar, cn J>að hcfir gcngið trcgt að fá hv. þm. til 
að lcsa frv. og grg., cn það stafar af l>vi, að ]>að 
cr hcr andúð gegn þcssu ináli, og hún liefir ckki 
sízt koinið fram í því, að hv. form. sjútvn., cftir 
að hafa lcsið ]>að yfir, greiddi atkv. á móti þvi. 
að Eiskifélag fslands lcti i ljós vilja sinn mcð 
þessari viðréttingu sjávarútvcgsins. Hann gcrði 
Jiar ]>á grcin fyrir því, að hann væri ckki búinn 
að kynna scr málið, cn hanii gal ]>ó grcitt atkv. 
á móti þvi án þcss að vcra búinn að kynna scr, 
hvort það væri rctt cða rangt. I>að sýnir, að 
liann var fyrirfram ákveðinn til andstöðu við 
múlið, cins og glögglcga kom fram síðar. I’ann- 
ig hcfir afstaða flcstallra stjórnarsinna í d. vcr- 
ið til þcssa máls. I’eir hafa ckki fcngizt til að 
kynna scr málið, cn ]>cir hafa vcrið flcstir við 
því búnir að vcra á móti því án J>ess að kynna

scr Jiað. Mcr liggur þvi við að kalla ]>að hræsnis- 
fullar yfirlýsingar, scm þessir incnn liafa vcrið 
mcð, þegar þeir hafa vcrið að skýra frá vcl- 
vilja sínum til þessa máls, jafnframt því scm 
þeir hafa reynt að gcra allt inálinu til tjóns 
og tafar. Eg ætla, að viljinn sýni sig bczt i þvi, 
að ináiið ætlaði aldrci að fást hcr til 1. uinr., og 
þcgar l>að kom, þá mætti það fáhcyrðuin árás- 
um og fádæma pcrsónulcgum skönunuin í garð 
flm. frv., scm cg vcit ckki til, að gæti stafað af 
öðru cn óvild til niálsins, scm siðan lenti á flm.

Eg skal þá ckki dvclja lcngur við forsögu máls- 
ins, cn það cr fyrst 10. nóv., scin niálinu fæst 
fyrst visað til n., þ. c. a. s. að þá cr 1. umr. 
um garð gengin i fyrri d. Xú vita allir, hvað á- 
liðið cr tinians, kominn 12. dcs., svo að það cr 
nicira cn mánuður liðinn siðan málið fór til n. 
En svo að cg scgi sögu málsins í sjútvn., þá var 
ínálið þar ckki tckið fyrir fyrr cn 16. nóv. !>á 
var ákvcðið, að n. skyldi fá umsögn bankanna um 
málið. I’að var þó ckki gcrt strax, ég Iicld ]>ó 
cftir tvo daga, cn það mun ckkl liafa vcrið seinna 
cn 18. f. ni., scm bönkunum var skrifað. Ég kcm 
að þvi siðar, að það tafði málið mikið, að gcta 
ckki áttað sig á þessuni svörum fyrr cn nú fyrir 
tveiniur dögum síðan, þvi að svarið frá Lands- 
bankanum kom ckki fyrr cn 6. dcs. og frá l't- 
vcgsbankanum 7. dcs., cn minni hl. hcfir ekki 
fcngið að sjá |)au fyrr cn nú í dag.

I>egar cftir það, að búið var að skrifa bönk- 
uuum, var samþ., að fyrst og frcmst skyldi rann- 
saka, hvc mikillar hjáipar togaraflotinn muudi 
þurfa að bciðast samkv. frv., cf skuldaskil yrðu, 
og í öðru lagi að fá það uppgcfið hjá hæstv. 
fjmrh., hvc inikilla tckna mætti vænta af þciin 
tckjuaukafrv., scm lögð hafa vcrið fyrir þingið 
af stj. cða að tilhlutun hcnnar. Minni hl. n. hcfir 
athugað þetta, cftir ]>vi scm hægt var, og fjmrli. 
mætti á fundi hjá n., til þess að gefa sína skýrsiu. 
Mcr þykir það mjög iniður, að ha'stv. fjinrh. cr 
ckki við, þvi að ég þarf cinmitt að minnast á 
þcssa skýrslu hans. En að bcðið var um þcssa 
skýrslu. stafar af því, að það kom fram, að 
mciri hl. n. mundi þunglcga á nióti togara- 
flotanum, cn gæti koniið til mála, að hann 
yrði mcð cinhvcrri leiðréttingu á málcfnum 
smærri flotans, cf stærri flotinn væri undan- 
skilinn; cn að óskað var cftir skýrslu fjmrii. 
um liitt atriðið, stafar af því, að það hcfir inikið 
verið fæ'rt fram þcssu máli til foráttu við 1. umr., 
að miiliþn. hcfði ckki gcrt ráðstafanir til að 
afla fjár í rikissjóð i stað þess fjár, scm ríkis- 
sjóður mundi missa, cf útgcrðin fcngi sjálf að 
nota útflutningsgjaldið um ákvcðið árabil. Eg 
þarf ckki að skýra frá því, hvaða upphæð það 
var. scm okkur sýndist, að togaraflotinn þyrfti 
að fá, cf skuldaskil yrðu, cn það cr mikill min’ii 
hluti af 1>\ i, scm þyrfti fram að leggja eftir 
]>cirri athugun, scm gcrð hcfir vcrið. En skýrsla 
liæstv. fjinrh. var i stuttu máli sagt, að sá tckju- 
auki. scm vænta mætti af tckjuöflunarfrv., væri 
þessi: Tckiu- og cignarskattur, miðað við þaiui 
viðauka, scm áður hcfir vcrið, 40rc. um 300000 
kr„ cn annars 850000 kr„ cf miðað cr við skatl- 
inn cins og hann cr nú samkv. 1., af tollbrevt- 
ingum 400000, af einkasöluin 200000. hcssar upp- 
hæðir, scm mundu vcra um 900000 kr„ cf tckið cr
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tillit til gengisviðaukans, -lOr,c, scm cg hygg, ið 
sé 450000 kr., þá cr þetta upphæð, scm nær ekki 
nokkurri átt, cf nokkuð gengur fram af tekju- 
öflunarfrv. I’að cr næstum þvi, að það taki cngu 
tali að ræða þctta, það cr svo hcrsýnilcg fjar- 
stæða. En við minnihl.mcnn fórutn fratn á að 
fá áætlun uin þetta, af þvi að því hafði áður 
verið marglýst yfir af flm. frv., að Sjálfstfl. 
væri reiðubúinn til að styðja tckjuöflunarfrv., 
scm fram kæmu til að bæta upp þann tekju- 
missi, scm ríkissjóður yrði fyrir vcgna þcssa frv., 
að svo miklu lcyti, sem frv. stj., cr samþykki 
væri tryggt, nægðu ekki til að mæta því tckju- 
tapi.

Eftir þctta var ákvcðið að ciga fund mcð 
hankast jórum l'tvcgsbankans og Landsbankans 
og ríkisstj. í heild, og það var tilkynnt þann 34. 
f. m., að fundur væri ákveðinn laugardaginn. A 
þeiin fundi var tilnefnd 3 manna nefnd, Magnús 
Sigurðsson hankastjóri, Haraldur Guðmundsson 
ráðherra, og svo áttum við úr n. að nefna til 
cinhvcrn mann, ch það varð úr, að þrir mættu, 
hv. þm. ísaf., hv. þm. Vcstm. og cg. A öllum 
þcssum fundum var rætt um málið, aftur og 
fram, cn cg vcrð að segja, að það var likt því, 
sem þar vivru kettir að fara í kringum heitan 
soðpott. I>ar var lítið sagt ákvcðið, og lcit út fyr- 
ir, að þar væri hvcr og cinn hræddur við skugg- 
ann sinn, og kannskc hvcr við annan, cn ckki gct 
ég annað sagt cn að crfitt væri að fá þar ákveðna 
umsögn. Enginn mælti þó á móti því, að sjávarút- 
vcgurinn væri hjálparþurfi, og cnginn mælti á 
móti því, að hann væri hjálparverður, cn Icið- 
irnar til þcss voru ákaflcga lauslega ræddar. 
()g af því að engin ákvörðun var tckin og þcss- 
ir finini mcnn gátu ckki komið sér saman um 
neina till., þá vorum við flm. frv. i nokkrum 
vafa um það, hvcr árangurinn mundi verða, og 
áttum tal um það við hv. form. sjútvn., hvort 
vonlaust væri um sainkomulag, svo að við ættum 
að gcfa strax út nál. Hann lofaði þá að kalla 
saman aukafund í n. næsta föstudag. En þegar 
til kom, var ckki hægt að ná nm. saman á hann, 
svo að ekkcrt varð af honuin. Xæsta dag átti svo 
að vcra rcglulegur fundur. Við liv. þm. Vestiu. 
mættum þar, cn cngir aðrir. Hv. þm. Vcstm. náði 
þá símasainbandi við hv. form. sjútvn. og spurði 
liann, hvers vcgna hann kæmi ckki á fundinn. 
Hann liafði góð orð, sagðist ætla að reyna að 
ná í liina, hv. þm. Barð. og hv. 3. landsk. Svo 
hringdi hann nokkru siðar og sagði, að annar 
fyndist ckki. cn hinn ncitaði að koma. Af þessum 
fundi varð því ckkcrt, cn ]>ó lofaði hv. form. 
að halda aftur aukafund næsta dag kl. 11 árdcgis. 
I’cgar við hv. þm. Vestm. mættum, þá fór þar 
á sömu lcið, að það var ckki hægt að ná i liina. 
I>css vcgna gat ckki hcldur ncitt orðið af þeim 
fundi.

Eg ætla því, að þcgar þannig hafði þrisvar 
sinnum mislicppnazt að fá n. saman á fund, og 
þegar liðnir voru 23 dagar frá því að málið fór í 
n„ að cngum þurfi að koma það á óvart, þó að 
við sæjuin ckki ástæðu til að híða lcngur eftir 
hinum nm, scm ýmist virtust ckki vilja muna 
cftir inálinu eða ckki vilja sinna þvi.

Eg skal taka það fram, að hæstv. atvmrh., scm 
hafði áður spurt um það, hvort ekki mætti

skipta fiskvciðaflotanum niður og taka fyrir 
smærri útgcrðina fyrst og svo togaraútgcrðina 
scr í lagi, hann hafði beðið okkur um athugun á 
því og skýrslu uin það, hvað mikið fc mundi 
þurfa til þcss að gcra skuldaskil fyrir hátaút- 
vcgiiin allan, cf togarar og linuvciðaskip væru 
undanskilin. I>cssa athugun gcrðum við og scnd- 
um hæði hæstv. ráðh. og hv. form. sjútvn. grg. 
fyrir þessu, cða áætlun um þctta, cins glögga 
og við hczt gátum gert hana. En það bólaði ckk- 
crt á þvi, að þcir vildu ncitt með þctta gera, cn í 
hinu nýútkomna nál. þcirra cru tcknar upp tölur, 
scm er áætlað, að þurfi til skuldaskila bátaút- 
vcgsins, scm sýnilega cru blábcr vitlevsa, svo að 
ég noti þau réttu orð. I’ar cr ckki byggt á nokkr- 
um hlut, hcldur cr þessu hara skcllt á pappírinn 
algcrlcga órökstuddu.

I’ctta mál cr þá svona komið, að við hv. þm. 
Vestm. höfum í 23 daga dckrað við mcðnm. okk- 
ar, lcitað að þeim, kallað á þá á fund, lagt upp í 
hendurnar á þeim allt, scm þcir hafa beðið um, 
og yfirleitt mcð öllu móti rcynt að fá þá til að 
sinna þcssu máli á cinhvern liátt. Við höfum innt 
þá cftir, hvort þcir vihlu þá ckki koma mcð brtt., 
þvi að við sögðum þeim það strax, að málið væri 
ckki svo rigskorðað í þessu formi frá okkar 
hendi, að við vildum ckki ræða um brtt. til sam- 
komulags, cn þeir hafa ekki heldur fcngizt til 
þcss. Og ég fyrir mitt lcyti er ckki i neinum 
vafa um það, af hvcrju þelta cr. I>að cr frá 
upphafi af óvild til málsins og óvild til þcirra, 
scm rcka þennan útvcg, því að þcssum eiiistak- 
lingsrckstri vilja þeir koma á kné. I’css vcgna 
liafa þeir alltaf látið úr hömlum dragast og öll- 
um brögðum bcitt til að draga málið svo á lang- 
inn, að það ga'ti ckki fcngið afgreiðslu, cn mer 
finnst, að nokkuð hafi skort á það, að þeir liafi 
gctað dulið þennan tilgang. I>að þýðir ckkcrt fyr- 
ir ineiri hl. að vcra að halda fram öðru eins og 
þvi, að við höfuin alltaf hlaupið frá þeim mcð 
þetta mál. Við höfum dekrað við þá sem unrit 
var, til þess að þcir lctu sér ckki til minnkunar 
vcrða, og það má livcr og cinn mcta cftir sinni 
greind, hvort við liöfum sýnt nokkra ósann- 
girni cða óþolinmaði í því að liggja yfir þeim 
mcð málið þessa 23 daga cftir að það koin til 
ncf ndarinnar.

Alit okkar minnihl.manna licfir nú Icgið fyrir 
d. á 3. viku. og allan þann tíma hefir orðið að 
biða cftir áliti hv. ineiri hl„ og cg verð að segja, 
að það cr fágætt, að svo lcngi þurfi að híða 
cftir áliti frá öðrum ncfndarhl. I>að hcfði ekki 
þótt sæma um mál, scm cru þó lítilfjörlcgri cn 
þetta virðist vcra.

Xú liggja bæði þessi nál. fyrir, og þetta, scin 
cg hefi nú sagt, cr vitanlega ckki ncma inngang- 
ur að framsöguræðu minni, og cg vcit ckki, hvort 
hæstv. forseti vill nú taka fyrir framhald ræð- 
unnar þegar klukkán cr nú orðin 7, cn ég gcri 
ckki ráð fyrir að gcta komizt af mcð minna cn 
klukkustund til að ljúka máli mínu. Vil ég því 
bcra það undir liæstv. forscta, hvort ckki sé nú 
rétt að frcsta framhaldi ræðu minnar. (Forseti: 
I’að á ckki að hafa næturfund. svo að það væri 
gott, cf hægt væri að Ijúka ræðunni af nú). Eg 
gct ckki lokið ræðunni á skcmmri tima cn ég licfi 
sagt. íFrh.l.
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Varaforscti (PZ): I'yrst hv. þni. á eftir svo 
niikinn hluta ræðu sinnar, þá cr urnr. frestað.

A sama fundi, þá er forseti hafði lesið upp 
dagskrá næsta fundar, mælti

Sigurður Kristjánsson: Eg vil bera það undir 
hæstv. forseta, hvort honuin finnist ekki ineð- 
ferð þcssa frv., frv. um Skuldaskilasjóð útgerð- 
armanna, nógu óviðeigandi, þó að það sé ekki 
sett neðst á dagskrána á morgun, þegar aðeins 
fékkst að byrja á einni ræðu um það nú á þess- 
uni fundi. Mér finnst slik ineðferð sem þessi, á 
jafnmikilsverðu niáli sem þessu, alveg óviðeig- 
andi, og vil því mælast til þess við hæstv. for- 
seta. að hann ætli þvi sómasamlegt sæti á dag- 
skránni á morgun.

Forseti (JörB): I>að er rétt bjá hv. þm., að frv. 
þetta er neðarlega á dagskránni, en svo stendur á 
þvi, að ég var búinn að ákveða röð málanni, 
áður en ég vissi, hve skamint komst með umr. 
þessa máls nú. Mun ég því á morgun taka það 
fvrir á undan vmsum þeini niálum, sein ofar 
standa á dagskránni, og vænti ég, að hv. þm. geti 
gert sig ánægðan með það.

Á 58. fundi i Nd., 13. des.. var fram haldið 2. 
umr. um frv.

Frsm. minni hl. (Sigurður Kristjánsson) 'frh. 
begar ég hvarf frá þessu máli i gærkvöldi, var ég 
kominn að því að tala um álit ineiri hl. sjútvn., 
og skal ég þá halda áfratn með þetta mál.

10. desember, rúmum 10 vikum eftir að hæstv. 
ráðb. fékk þetta frv. í sínar hendur og tók ið 
kynna sér og sinum flokksmönnum efni þess, eft- 
ir því sem hann hefir sjálfur lýst vfir, þá fvrst 
kemur álit meiri hl. n. Ég ætla. að það sé dag- 
sett 10. desember, en i gær kom það fyrst inn i 
d. Eftir þennan útungunartíma gæti maður nú 
ætlað, að meiri hl. hefði einhver rétt rök fram 
að færa og einhverjar skynsainlegar og vclvilj- 
aðar till. til úrlausnar á málinu, byggðar á at- 
hugun og skilningi á þeim mikla vanda, sem hér 
liggur fvrir, og á frv. sjálfu. En af nál. er það 
i fæstum orðum að segja, að það er í raun og 
veru ekkert annað en níðrit. I>að er spunnið úr 
vanþekkingu, óvild og mjög fágætuin dónahætH, 
vil ég segja, og morandi í beinum ósannindum. 
því miður mörgum alveg vísvitandi. Ritsmíð 
eins og þetta ná). meiri bl. á auðvitað sinn lika. 
I>að á eflaust sinn lika i greinum sorpblaða, en i 
þingskjölum held ég, að það cigi cngan sinn 
líka, að ógleynidu áliti sömu n. um frv. til 1. 
um fiskiráð. Ég mun finna öllum þessuni orðum 
mínum stað í framhaldi þessarar ræðu minnar, 
bæði með tilvitnunum i nál. sjálft og jafnframt 
með tilvitnunum i það, sem áður hefir gerzt i 
málinu. Meiri hl. segir í upphafi álits síns, að 
atvmrh. hafi koniið á fund i sjútvn. 27. okt. og 
lýst því vfir. að frv. þetta hefði koinið svo seint 
fram eða til stj., að hún hefði ekki getað tekið 
tillit til þess við samningu fjárlagafrv. fvrir 
1935 og hefði þess vegna ekki séð sér fært að 
mæla með saniþ. þess á þessu þingi, nema þvi

aðeins. að séð væri jafnframt fvrir fjáröflun i 
þessu skvni. Hinsvegur hefði ráðh. æskt þess ein- 
dregið, að sjútvn. tæki til athugunar, hvort ekki 
væri unnt að gera ráðstafanir um skuldaskil 
sxnáútvegsins þegar á þessu þingi.

I>að, sem hv. nieiri hl. hefir liér eftir ráðb., er 
eitt af þvi fáa, sem er rétt hermt í nál., og þess 
vegna er bezt að athuga það fyrst.

I>að atriði, að frv. bafi borizt stj. of seint íil 
þess að hún gæti tekið tillit til þess við sanin- 
ingu fjárlagafrv. fyrir 1935, er auðvitað persónu- 
legt álit ráðh. sjálfs, en að mínu álití er þessí 
skoðun hans röng, eins og ég skal leitast við að 
færa rök að. Eins og ég hefi áður sagt, þá skýrði 
mþn. atvmrh. frá þvi í lok ágústmánaðar i sum- 
ar, hver niðurstaðan væri um efnahag útvegs- 
ins og hvað n. mundi leggja til, að gert yrði > 
þeim málum. X. óskaði eftir sanivimui við ráðb.. 
sem sjálfsagt var, því að samkv. stöðu sinni 
var bann oddviti í þessu niáli. Ráðh. tók niáli n. 
vel, og um miðjan september færði n. ráðh. upp- 
kast að þessu frv., sem hér liggur fyrir. I>á var 
jafnframt hæstv. fjmrh. kvnnt þetta frv. og 
honuin fært það af nin., og hann óskaði eftir. að 
ákveðnum manni i stjórnarráðinu yrði sýnt frv. 
og hann látinn fara yfir það og athuga sérstak- 
lega hina teknisku hlið frv. I>að er þess vegna 
min persónulega skoðun, að frv. hafi koniið nógu 
fljótt úr höndum n. til stj., svo að liún gæti 
tekið fullt tillit til þess við samningu fjárlaga- 
frv. Hitt er annað mál, hvað er skoðun hæstv. 
atvmrh. i þessu efni Hann segir, að það sé sitt 
álit, að það hafi ckki verið hægt. En sannleikur- 
iim í þessu máli er sá. sem öJlmn hv. þm. á að 
vera kunnugt, að það var stj., sem hafði allar 
skvldur í þessu máli. Alþingi fól henni eða fyrir- 
skipaði að láta þessa rannsókn fara fram og koma 
fram með till. til úrlausnar. Milliþn. starfaði að- 
eins fyrir stj. I>að þýðir ekkert að vera að halda 
fram öðru eins og því. að stj. liafi þarna aðeins 
verið að athuga, hvort og hvernig hún ætti að 
taka undir mál mþn. I>að var hún, stj. sjálf, 
sem átti að koma með og leggja fyrir þingið 
samkv. þáltill. till. til úrlausnar þessara niáJu, 
auðvitað byggðar á þeirri rannsókn, sem hún lét 
gera. í>að er firra — og ég vona, að það sé i sið- 
asta skiptið, sem ég þarf að mótinæla henni —, 
að allar skyldur í þessu efni hafi hvilt á mþn 
en engar á stj. I>vi er alveg snúið við. Sannleik- 
urinn er sá, að höfuð.skvldan gagnvart þcssu 
máli hvílir á stj., en ekki mþn. Mþn. var bara 
til aðstoðar stj., og ég þykist hafa fært að því 
saunileg rök, að n. flýtti rannsókn sinni eins og 
hún gut og kviinti stj. niðurstöðurnar svo tím- 
anlega, að það var nægilega rúmur tími til þess 
að taka tillit til frv. i samningu fjárlagafrv. 
fvrir árið 1935, og n. lagði við það alla alúð, aó 
kynna stj. þetta mál og fá sainvinnu hennar um 
úrlausn á þessum vanda.

Hitt atriðið. sem er haft eftir ráðh. og er ;d- 
veg rétt. er það, að liann gæti ekki nnelt nieð 
þvi, að frv. næði samþ. þessa þings, ncma því 
aðeins, að séð væri fyrir tekjuöflun i þessu 
skyni. I>essi orð ráðli. skildum við í mþn. þann- 
ig, að hann ætlaðist til, að frv. næði fram að 
ganga á þessu þingi, ef séð væri fvrjr fjáröflun- 
inni. Allur Sjálfstfl. hér á þingi var sammála
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um það, og form. flokksins lýsti þvi yfir hcr 
í deildinni, að flokkurinn mundi lcggja sitt lið 
til þcss, alvcg ákvcðið, að fjárl. yrðu afgr. tckju- 
hallalaust, og vinna að því að ríkissjóði bættist 
sá tekjumissir, scm hann yrði fyrir, cf þctta frv. 
yrði samþ.

Til þcss að framkvæma þctta varð fyrst og 
frcmst að gcra scr það Ijóst, hvcr vrði tckju- 
öflun rikissjóðs samkv. tckjuöflunarfrv, þcim. 
scm fram voru komin, bæði frá stj. og fyrir 
hcnnar atbcina, og i þcssu skyni var það, að n. 
lcitaði álits hæstv. fjmrh. Ég fyrir mitt lcyti 
cr þcirrar skoðunar, að skýrslur hans um þctta 
cfni nái ckki nokkurri átt. Eg þarf ckki að cnd- 
urtaka það frá því í gærkvöldi, h\er hans skýrsla 
var. Hann tclur t. d., að cinkasölufrv. gcfi cinar 
200 þús. kr., og þar cr ckkert tillit tckið til þcss 
tckjuauka, sem leiðir af afnámi hannlaganna. 
Þar var gcrt ráð fvrir, að toilhrcytingar niundu 
gcfa 400 þús. kr., scm cr mjög lág upphæð, cn 
]>ó cr það allra mcst ábcrandi, að það cr ckki 
gcrt ráð fyrir, að cinkasölurnar gefi ríkissjóði 
svo sem ncinn arð. l>að cr þvi svo langt frá þvi, 
að hcr hafi fcngizt nokkur samvinna við mciri 
hl. sjútvn. og stjórnarflokkana á þingi að gera 
rctta rannsókn á þcssu ináli, að liér cr ckkcrt 
undir það tckið, alls ckkcrt. Og það vita allir, 
hvcrnig fór með samvinnuna við sjálfstæðis- 
mcnn að rétta við fjárhaginn mcð niðurfærslu 
á útgjöldum. Allar slikar till. voru liispurslaust 
drcpnar af st jórnarflokkunum báðum hér á þingi.

Ég má nú til, af því að híð cinstaka plagg, 
nál. mciri h!., cr komið mér í hcndur, að fara 
um það nokkrum orðum. í þcssu nál. cr það cnd- 
urtckið, að minni hl. sjútvn. og flm. þcssa frv. 
hafi flýtt því svo, að mciri hl. hafi cngan kost 
átt á að athuga það. Ég skýrði frá því i gær- 
kvöldi, hvcr gangur þessa máls licfir vcrið, og 
hirði ckki um að endurtaka það; það cr nóg að 
benda á það, að nú cr komið á 11. viku siðan 
mál þctta var fyrst fcngið hæstv. ráðh. i henduv 
incð þcirri grg., scm frv. fylgdi. Og þcgar hv. 
nm. segja, að þeir hafi cngan kost átt á að kynna 
sér málið, áður cn það var horið fram af okkur 
flm., þá vil ég cnn bcnda á það, að hæstv. atv- 
mrh. skýrði frá þvi, og hann hcfir ckki vcrið 
véfengdur, að hann hcfði haft málið hjá sér 
þcssa 17 daga, sem hann hafði frv., til aS kynna 
samflokksmönnum sínum það.

Ég vil álita, að það muni vcra rctt, cinkanlcga 
þegar mér cr orðið kunnugt um það, að hæstv. 
atvmrh. hcfir einmitt gcrt talsvcrt til þcss að 
ná cinhvcrju samkomulagi til úrlausnar á þcssu, 
cn hefir sýnilcga lcnt þar í minni lil.

í nál. scgir svo, að málinu hafi verið hraðað 
það mikið, að ckki hafi vcrið hikað við að brjóta 
alla þingvcnju til þcss að ná þvi marki að koma 
málinu út og gcra það að flokksmáli. I’ctta cru 
svo blygðunarlaus ósannindi, að mig furðar, að 
það skuli vcra sagt af sömu mönnum, scm vita 
það, að frv. er ckki flutt fyrr cn fvrst i nóv- 
cinher, cn var fcngið ráðh. í hcndur fullhúið 
mcð grg. 10. okt. og hann lcggur það fyrir sj- 
útvn. 27. okt., og við gcnguin cftir mcðnm. okkar 
um það að vcra mcðflm.

I>á scgir hér i þessu nál., að það liafi vcrið 
sýnt, að ckki fcngist samkomulag í n. um flutn-

ing frv., þvi að sjálfstæðismcnn hefðu haldið 
fast við að taka scm mcst af útgerðinni, og helzt 
alla, undir skuldaskilin og afgr. málið þcgar á 
þcssu þingi, cn ckki gctað bcnt á lciðir til fjár- 
öflunar vcgna þcss tckjumissis, scm ríkissjóður 
yrði fyriv vcgna samþvkktar frv., cnda liefði 
flokkur þcirra á þingi staðið gcgn öllum tckju- 
aukafrv. stj.

Manni hlöskrar ciginlcga ckkcrt, scm kemur 
frá þcssum mönnuin, og þar mcð vcrður að láta 
svo hcita, að manni hlöskri þctta ckki licldur. 
I>að cr ckki undarlcgt, þó að sjálfsticðismcnn 
haldi fast við það, að taka helzt alla útgerðina 
undir skuldaskil. I>að cr cinmitt ágrciningurinn, 
að þeir vilja það, cn hinir ekki. Hér cr mciri hl. 
n. því ciginlcga að löðrunga sjálfan sig, líklcga 
óafvitandi, því að hann sýnist ckkcrt vita. hvcrja 
hann bcr. Svo cr því hætt við í nál.: ,.En ckki gátu 
þcir hent á lciðir til fjáröflunar vcgna þess tckju- 
missis, sem rikissjóður yrði fvrir vcgna sam- 
þykktar frv.“ Við höfum mörgum sinnum boð- 
izt til þcss að gangast fyrir tckjuöflun, cf tekið 
væri á því, að láta frv. ganga fram. En tekju- 
öflun í þcssu skvni, þcgar þverncitað cr að láta 
frv. ganga fram, það sér hvcr maður, að væri 
ckkcrt ncma vitfirring. Slík hugsun gctur ekki 
fæðzt í nokkrum heilbrigðum hcila. Og svo koma 
þcssi rakalausu ósannindi, að sjálfstæðismenn 
hcr á þingi hafi staðið á móti öllum tckjuauka- 
frv. Eg vcit ckki hctur cn að búið sé að samþ. 
tckjuaukafrv. mcð atkv. sjálfstæðisinanna, og ég 
vcit hcldur ckki hctur cn að þeir liafi komið fram 
mcð till. um allmikinn sparnað á fjárl., cn þær 
voru allar strádrcpnar. Sjálfstfl. hcfir margsinnis 
hoðizt til þcss að gangast fyrir tckjuöflun vcgna 
Skuldaskilasjóðs, að svo miklu lcyti scm tekju- 
öflunarfrv. stj. ckki nægðu, cn þeir cru ckki svo 
gcrsncyddir ]>eirri ábyrgðartilfinningu. scm 
stjórnarflokkarnir virðast vcra sneyddir, að þeiui 
dctti í hug að leggja álögur á þjóðina, nema fuli 
þörf sé þar fyrir hcndi. þcss vcgna dettur sjálf- 
stæðismönnum ckki i hug að lcggja á nýj i 
skatta vcgna þcssa frv., ncma frv. sé um leið 
tryggður framgangur. Ef það cr ckki sýnt, að 
tckjuöflunarfrv. þau, scm samþ. vcrða, nægi ckki 
til þess, að fjárl. vcrði afgr. tckjuhallalaust, þó 
að skuldaskilasjóður yrði stofnaður, þá kcmur 
ckki til mála, að sjálfstæðismenn gangist fyrir 
nýjum álögum þar að auki.

Hér stcndur, að meiri hl. hafi hinsvcgar hald- 
ið þeirri skoðun hæstv. atvmrh. fast fram. að 
smábátaúivcgurinn og vélbátaútvcgurinn skvldi 
styrktur af ríkinu til þess að ná sknldaskila- 
samningum. Engu í þcssa átt hcfir mciri hl. 
lialdið fram. Hann hcfir ckki fcngizt til neins 
samkomulags um þá hluti. Ég sc nú ckki nci'Pi 
úr hv. mciri hl. hér i salnum, cnda cr mér sama 
hvar þeir flækjast. I>cir skulu ckki mcð flótta 
sínum hcfta mig í þvi að segja það, scm scgja 
þarf. Eg veit, að það cr sama og að stökkva 
vatni á gæs, að ræða við þá mcð rökum. I>css 
vcgna hirði cg hvergi, ]>ó þeir snúi nú baki við, 
þar scm ]>cir ættu að hcita hrjóstinu, cnda cr 
hakhlutinn kannskc cngu ógöfugri. Þcir hafa 
aldrci orðað það, að smábátaútvegurinn ætti að 
fá hjálp. Þeir hafa skvaldrað um málið vitt og 
hrcitt, en alls ekki komið mcð ncinar till. til
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sanikomulags um hjálp handa sniábátaútgerðinni. 
„En bankarnir yrðu að sjá fyrir stórútgcrðinni", 
segir liér, „línuveiðurum og togaraútgerðinni". 
Ég býst við, að bankarnir telji sér ekki fremur 
skylt að hjálpa togaraútgerðinni en öðruin grein- 
uni útgerðarinnar. Ég býst við, að þeir reyni að 
inna af höndum skyldur sinar og hjálpa þessum 
atvinnuvegi eftir þvi sem á stendur í hverju ein- 
stöku tilfelli, en iniði þá hjálp hvorki við skipa- 
stæ'rð né persónur.

Þá segir hér í nál. ineiri hl. n , að svo virðist, 
sem það sé skoðun allra, sein ræða uin málið. 
bæði bankastjóra og flin. frv., að engin skulda- 
skil geti orðið fyrir næstu vertið, þótt frv. næði 
frain að ganga á þcssu þingi. Eg sé nú ekki, hvern- 
ig nokkrum inanni hefði getað flogið það í hug, 
að skuldaskil gætu orðið áður en næsta vertið 
hefst, þar sein bátavertíðin byrjar nú næstu 
daga og togaraveiðin i febrúar. Mþn. datt ekki í 
hug, að þetta lánaðist á stvttri tíma en tveiinur 
árum. Þessi orð ineiri hl. sjútvn. eru því sögð 
út í loftið og sýna, að hann hefir aldrei botnað 
neitt í þessuin skuldaskilamálum. Ég geri ráð 
fyrir, að allir skynbærir menn skilji, að skulda- 
skilasjóðurinn er enn ekki nema frv„ sem fyrst 
þarf að verða að lögum, og þar næst þarf að 
afla fjár í sjóðinn og síðan þarf liann að fá i 
liendur öll nauðsynleg gögn til þess að geta ann- 
azt lánveitingar.

Svo þegar meiri hl. fer að ræða um, hvert hafi 
átt að vera verkefni niþn., þá hefir hann látið 
prenta upp í nál. þál. um starf n. frá 1933, sem 
bæði er prentað í grg. frv. og áliti mþn., auk 
þess sem hún er í Stjórnartið. frá 1933, og segir 
svo: „Verkefiii mþn. voru mjög stór samkv. þá!.. 
sem birt er hér að framan, en í till. n. felast ekki 
úrlausnir á þeiin nema að mjög litlu levti. Má i 
því efni vitna til skýrslu n. sjálfrar uin afkoinu 
útvegsins." Þetta bendir til þess, að meiri hl. 
hefir ekki einu sinni lesið nál.. eða ef hann hefir 
gert það, þá hefir hann ekki skilið það. og cr 
hvorttveggja jafnsennilegt frá mínu sjónarmiði. 
f þál. stendur, að stj. eigi að láta rannsaka og 
safna skýrslum um fjárhagsástæður og afkomu- 
liorfur sjávarútvegsmanna um land allt. Eg hcld, 
að þvi verði ekki neitað, að n. hefir gert það, 
eftir þvi sem hægt var á ekki lengri tima. í öðru 
lagi segir, að undirbúa skuli till. til úrlausnar á 
vandamálum útvegsmanna, einkum um ráðstaf- 
anir af hálfu hins opinhera, til að firra þá vand- 
ræðum vegna yfirstandandi krepputíma. Þessir 
2 liðir í þál. eru auðvitað höfuðverkefni n. \'ú 
er það vitanlegt, að n. hefir framkvænit þcssa 
rannsókn og borið fram þær till. til úrlausnar 
á vandainálum sjávarútvegsins, sem fyrst og 
fremst stefna að því, að skapa útveginuin fjár- 
hagslega sjálfstæðan gruudvöll. Og það er álit 
n, að þetta sé sú umbót, sem fyrst þurfi að gera 
á þessum atvinnuvegi, áður en lengra er farið. 
Og ég hefi ekki heyrt neinn mótmæla þvi áliti 
n„ nema ef á að skoða sem mótmæli það skvald- 
ur, sem er að finna í nál. hv. meiri hl. n.

Þá var það annað, sem n. komst að við rann- 
sókn sína, en það var, að útgerðartækin hafa 
i seinni tið mjög gengið úr sér. Þetta á sér eink- 
um stað, þegar hart er í ári, að útgerðannenn 
eiga erfitt með að halda við skipum sinum. Þetta

Alþt. 1934. C. (48. löggjafarþing).

stafar af því, að hér er engin stofnnn. scm veitir 
stofnlán til útvegsins, nenia lítill visir til slikr- 
ar stofnunar, þar sein Eiskveiðasjóður er. Eftir 
að n. hafði komizt að því, að það þurfti að end- 
urnýja fiskiflotann, og þá sérstaklega stóru skip- 
in, komst n. að þeirri niðurstöðu, að það þyrfti 
að efla þá stofnun, scm veitir stofnlán til sjáv- 
arútvegsins. Þess vegna hefir n. flutt frv. um að 
efla Eiskveiðasjóð, og ég liefi ekki heyrt vefengt. 
að þær till. mundu koma að gagni.

f þriðja lagi átti n. að athuga leiðir til þess 
að hæta rekstur útvegsins. Það hafði vcrið hent 
á það, að vátrygging smábáta væri i ólagi. N. 
i'ékk því sérfræðinga til þcss að athuga þetta, og 
það kom í Ijós, að váf rygginguin þessum er mjög 
ábótavant. Þess vegna skilaði n. frv. um vátrygg- 
ingar báta, sem gerir það að verkum. ef að lög- 
uin verður, að gera áhættu þeirra minni, sem 
lána fé til hátanna og hafa tekið mjög liáa 
vexti af þeiin lánum, fyrir það live áhættan er 
talin niikil. Þá er það viðurkennt, að útgerðin 
hefir viða horgað miklu hærra verð fyrir ýmsar 
útgerðarvörur en liklegt væri, að þyrfti að vera, 
ef útgerðarinennirnir hefðu samtök með sér um 
útvegun liagkvæinra lána, til þess að kaupa þess- 
ar vörur, og þess vegna hefir n. samið frv. um 
rekstrarlánafélög fyrir sinábátaútveginn. Það 
hefir komið i ljós, að smábátaútvegurinn, sér- 
staklega á afskekktum stöðum, sætir mjög hörð- 
um kjörum i þessum efnum, og ég hefi ekki lieyrt 
þvi mótmælt, að öflun þcssara vara yrði ódýrari 
og rekstrarlánin áhættuminni, ef þessi félög yrðu 
leidd í lög.

Ég ætla, að þessi atriði afsanni þá firru hv. 
meiri hl. sjútvn., að mþn. hefði að mjög litlu 
leyti leyst þau vcrkefiii, sem henni var falið að 
.levsa. — Þá ræðir i nál. um tekjuhalla sjávar- 
útvegsins, og segir þar m. a., með leyfi hæstv. 
forseta: „Árin 1939, 1931 og 1932 er hinsvegar 
samkv. skýrslunni tekjuhalli á útgerðinni. sem 
nemur samtals kr. 8969879“. „Aurum sleppt", 
segja þeir neðanniáls, þessir vitru menn. En það 
er töluvert meira en aurarnir, sem sleppt er. Það 
er skýrt fram tekið í nál. og skýrslum mþn., að 
þessar tölur séu miðaðar við það, hvernig út- 
gerðin hefir gengið, en ekki hver rekstrarhallinn 
liafi orðið í heild. Tekjuhallinn hefir orðið miklu 
íneiri, því þessar tölur eiga aðeins við þá út- 
gerðarmenn, sem n. hefir fengið rekstrarreikn- 
inga frá. Hér er þvi sleppt meiru en auruni; 
hér er sleppt milljónum. Þetta sýnir það enn, að 
liv. meiri hl. sjútvn. hefir annaðhvort ekki lesið 
skvrslur niþii. eða þá að liann hefir ekki skilið 
þær. Þá ályktar n. út frá þessum forsendum, að 
á þessum þremur árum hafi útgerðin ekki greitt 
vexti af lánsfé neina rúmar 3 millj. kr„ og af 
eigin fé liafi útgerðin greitt í vexti rúmar 649 
þús. kr., og þá segir n„ að tekjuhallinn fram 
yfir það sé nærri 5 niillj. kr. Svo undirstrikar 
hv. ineiri hl. n.: „Og leiðir skýrslan það i Ijós. 
að jafnvel ])ótt skuldirnar hefðu verið allar strik- 
aðar út. og útgerðin hefði enga vexti þurft að 
greiða af skipunum, varð samt um á millj. kr. 
tekjuhalli á rekstri þeirra skipa, er skýrslur n. 
ná yfir á þessum þrem árum“. Með þessu virðast 
þeir ætla að sanna, að þýðingarlaust sé að losa 
útgerðina við veXtina. En þetta er auðvitað hin

10



117 Lagafruinvörp afgreidd incð rökstuddri dagskrá. l l.S
Skuldaskilasjóður útgerðarmanna.

mesta kórvilla. I>að þarf að revna að losa útveg- 
inn við skuldirnar og lækka vextina. Það er 
sennilega cnginn svo grunnhygginn. nenia þessir 
hv. nm., að halda, að hægt sé að hjálpa ineð 
því einu að lækka vextina, en hinsvegar geta 
allir séð, að það gæti hjálpað mikið. Eins og 
sýnir sig á skýrslu mþn., eru vextir útgerðarinn- 
ar af lánsfé á fjórðu millj. kr. á þessum þrcmur 
árum. og er þó vitað, að mikið vantaði af rekstr- 
arreikningum, cr skýrslan var samin, og töluvert 
miklir vextir eru þarna ótaldir af svonefndum 
biðskuldum.

Eg hefi heyrt það á sumuni niönnum. að vaxta- 
lækkun þýði lítið fvrir útveginn, úr því hallinn 
sé míklu meiri en það, sein vöxtunum nemur, 
en þetta er hin mesta villa. I’etta er þó einn 
þáttur i viðreisn útvegsins. og til þess að útveg- 
urinn geti starfað á eðlilegan hátt, þarf að létta 
skuldabyrði hans, sem er orðin honum um mcgn.

I»að yrði of langt mál að eltast við allar þær 
blekkingar, sein meiri hl. sjútvn. hefir hrúgað 
upp i áliti sínu, en hér segir. að mþn. hafi fengið 
skýrslur um kaupgjald og hlutarráðningu frá 
Noregi, ,,og virðist n. telja hvorttveggja til fyr- 
irmyndar, enda l>ótt þaðan komi á hverju ári 
fregnir um sult og bágindi fiskimanna og tekj- 
ur sjómanna hér séu svo lágar, að þær þurfi að 
hækka, þó hærri séu en í Noregi“. Eg veit ekki, 
hvað hæft er í þcim fréttum, sem hér er vitnað 
i uin sult i Noregi, en ég vil geta þess, ef allir 
hv. ]nlm. eru ekki búnir að lesa álit mþn., að n. 
safnaði skýrsluin frá mörgum londum. öllum i 
gegnum sendiráð Dana, um marga hluti. sem ég 
man ekki alla upp að telja, en ]>ó fvrst og fremst 
um það, hvað hinar ýmsu þjóðir gera mikið fyr- 
ir sína útgerð. Og það var alstaðar mjög mikið. 
Hvergi nema hér er lagt útflutningsgjald til rík- 
issjóðs á sjávarafurðir. Aftur á móti er viða 
veitt einskonar premia fyrir að afla niikið og 
flytja mikið út, og allar þjóðir hafa gert ráð- 
stafanir til þess að bæta lánskjör þessa atvinnu- 
vegar, margar með beinuni fjárstyrk til veið- 
arfærakaupa eða skipabygginga. margar þjóðir 
hafa lagt fram fé til lækkunar vaxta og til rekstr- 
arlánastarfsemi, en um þetta getur meiri hl. 
ekkert; honum finnst kannske, að þetta sé allt 
einskis virði fyrir útveginn. Meiri lil. n. — og 
að því er virðist meiri hl. þings — hefir alh 
annan skilning á sjávarútveginum hér lieldur en 
aðrar þjóðir í Norðurálfunní hafa á sínum sjáv- 
arútvegi. Sá munur er svo mikill, að það er ekki 
undarlegt, )>ó á hann sé bent. hegar á að konia 
sjávarútveginum hér á réttan kjöl, er ]>ví ekki 
að undra, ]>ó leitað sé upplýsinga um ]>á aðbúð. 
seni sjávarútvegurinn hefir hjá nágrannaþjóð- 
unum, seni nota sömu markaði og við, og við þá 
athugun kcmur glöggt i ljós. að hún er öll önn- 
ur en gerist hjá íslendingum. Hitt er nokkuð ein- 
kennilegt, að meiri hl. skuli nota þessa skýrslu- 
söfnun niþn. til þess að hrúga upp blekkingum 
i málinu. Mþn. útvegaði þessar upplýsingar að 
eins til þess að sýna fram á mismunandi kjör 
sjávarútvegsins hér og annarsstaðar, og til þess 
að leita fyrirnivnda hjá öðrum þjóðum i þessum 
efnum.

I’egar svo meiri hl. n. er búinn að tala um sult 
og seyru sjóniannanna i Noregi, sem mþn. telji

til fyrirmyndar, þá er lialdið áfram. og segir 
svo, með levfi hæstv. forseta: „I»á minnist n. 
einnig á útgerðarvörur, svo sem olíu, kol. salt, 
beitu og veiðarfæri, sem seldar eru hér á landi 
hærra verði en i nálægum löndum. I>ó n. sé 
þetta ljóst, keniur hún ekki nieð neinar fram- 
bærilegar till. um að færa þetta til rcttlæting- 
ar“. Kannske meiri hl. ætlist til, að mþn. hefði 
borgað þennan mismun? Hvað átti n. annað að 
gera en að benda á, hvernig þetta er, og á hvern 
hátt hún telur tiltækilegast að lækka verð á 
þessum vörum? Hún benti á, að verð á þessum 
vöruni va*ri hátt, m. a. fyrir innflutningshöft, 
sem meiri hl. sjútvn. eru ekki á móti skapi. Og 
mþn. benti á, að helzta leiðin til þess að lækki 
verð á þessum vörum væri sú, að útgerðarmenn 
gætu greitt ]>ær við móttöku, til þess að ekki 
þyrfti að fá þær að láni hjá þeim, er verzla 
með þessar vörur. Af þessum ástæðum lagði n. 
til, að útgerðarmönnum vivri gert mögulegt að 
stofna félög, til þess að fá bankalán til kaupa 
á útgerðarvörunum. Pað er nú svo, að fjöldinn 
allur af útgerðarmönnum hefir ekkert til þess að 
kaupa þessar vörur fyrir i bvrjun vertíðar, eða 
til þess að greiða önnur óhjákvæmileg gjöld, 
svo sem vátryggingu og skrásctningargjald. Og 
ef þeir liafa ekki fé fyrir hendi til þess að greiða 
]>essi gjöld, eða útgerðarvörur, svo sem veiðar- 
færi, oliu, beitu og salt, þá verða þeir að fá þess- 
ar vörur að láni, en um leið eru þessar vörur 
komnar í geipiverð. N. hefir hent á það, ef stofn- 
uð yrðu félög i hverri verstöð meðal útgerðar- 
iiianna, er útveguðu þeim lán til staðgreiðslu á 
Jiessum hlutum, ])á mundi útgerðarkostnaðurinn 
mikið lækka. Eiklega hafa þessar till. inþn. farið 
framhjá ineiri hl. sjútvn. og þess vegna fer hann 
með þessar staðleysur og ósannindi.

Svo scgir þessi nefndarbluti: „Hinn mikla 
mismun á verði á útgerðarvörum, seni ínenn 
eiga \ ið að búa í verstöðum innanlands, niinnist 
n. ekki á, svo að séð verði“.

I»etta er nú einmitt eitt af því. sem mþn. hefir 
gert gieggsta grein fvrir, hinn mikli niunur á 
verði útgerðarvara. I»ess vegna ber hún fram 
frv. uni rekstrarlán útvegsmanna. Bæði í grg. 
þess frv. og hér i hv. d. hefir ljóslega verið gerð 
grein fyrir ]>ví, að þessi mikli verðmunur stafar 
af því. eins og ölluni skvnbærum mönnum er 
kunnugt, að þegar inenn geta ekki fengið heila 
skipsfarma í einu og greitt vöruna við móttöku, 
])á verður að kaupa liana dýrara verði á öðrum 
liöfnum og fá hana síðan flutta í smáskömmtuia 
á útgerðarstaðinn. Við slíkan flutning er geysi- 
niikill kostnaður. hetta verður ekki leiðréti 
nema menn geti fengið vöruna beint. I»að er 
vitanlegt, að það hefir komið fyrir að salt hefir 
verið selt þriðjungi og jafnvel helmingi hærru 
verði í einstökum afskekktum stöðum heldur en 
það kostar komið i höfn hér í stórum förmum. 
I»ó er ég alls ekki viss um. að þeir, seni flutt 
hafa saltið til þessara staða og selt það. hafi tek- 
ið meira fyrir það en þeir þurftu. betta stafar af 
óhcntugu fyrirkomulagi.

I’cgar svo n. hefir fimbulfamhað um þetta, 
sumpart af ókunnugleika og sumpart af ])örf til 
þess að segja skammir um mþn., kemur þcssi 
gullvæga setning: „Ástæðan til þess, að skýrsl-
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an greinir ekki ljóslega frá þessum útgjaldalið, 
gæti legið i því, að meiri hl. n. er úr þeim stjórn- 
málaflokki, sem að mestu leyti styðst við þá, 
sem lifa á þessari verzlun".

Eg hefi aldrei séð neitt hliðstætt þessu í þskj. 
Þetta eru auðvitað heimskuleg og vísvitandi ó- 
sannindi, en þar að auki er svo fjarri því, að 
nokkur maður trúi sliku, að það er óskaplegt. 
að fullorðnir menn skuli bera það fram. Þó i 
einstökum tilfellum hafi verið selt mjög dýrt 
salt á afskekktum stöðum, þá veit enginn, hverj- 
ir það hafa gert, og það Iiggur ekkert fyrir, sem 
bendir til þess, að nokkur hafi haft af þ\ i 
óeðlilegan gróða. Hið háa verð stafar af fvrir- 
komulagi sölunnar. Það er alveg merkilegt, að 
menn skuli vilja heimska sig á öðru eins og því 
að segja, að meiri hl. Sjálfstfl. lifi af þvi að 
selja salt.' Auk þess er það svo fúlmannlegt að 
bera fram svona getsakir á hendur mþn., sem 
liefir starfað algerlega hlutdrægnislaust, að það 
gegnir furðu, að slíkt skuli borið inn í þingið. 
Gátu ekki þessir aumingja menn fengið sér eitt- 
hvert afdrep áður en þeir lögðu þennan óþverra 
af sér? Eða er sómatilfinningin alveg gersamlega 
vikin frá þeim?

Aður en ég skil við þetta atriði. ásakanirnar í 
garð mþn. um það, að hún hafi ekki athugað og 
tekið tillit til þess, að hinn hái rckstrarkostnað- 
ur útgerðarinnar liggur i fleiru en vaxtagreiðsl- 
um, þá vil ég benda hv. þm. á það, að mjög mik- 
ið af verki n. gekk einmitt til þess að láta gera 
skýrslur og rannsóknir um, hvar væri helzt að 
ráðast á, til þess að koma útgerðarkostnaðinum 
niður. Og n. tók það fram strax í upphafi í 
nál. sinu, þó hv. meiri hl. sjútvn. hafi e. t. v. 
hvorki lesið það né skilið, að henni væri ljóst, 
að ekkert þýðir að gera skuldaskil sem þessi, 
nema þar fari á eftir aðrar aðgcrðir til þess að 
leiðrétta hinn óhagstæða rekstur. En hún segir 
jafnframt, að þessu verði að halda hverju út af 
fyrir sig, því skuldaskilin verði að koma fvrst. 
Siðan bendir n. á, að hún hafi látið gera margs- 
konar skýrslur og rannsóknir, sem cigi að sýna, 
hvað mikill hluti af útgerðarkostnaðinum hver 
útgjaldaliður er, og hvernig þeir hafa breytzt 
ár frá ári, til þess að menn geti betur áttað sig 
á, hvaða liðir eru óeðlilega háir. Þar að auki 
bendir n. sérstaklega á ýmsa af þessum kostn- 
aðarliðum og hvernig ]>á mætti leiðrétta. Svo 
segir hv. meiri hl. sjútvn., að n. hafi ckkcrt sinnt 
þessari lilið málsins, og það muni vera af þvi, 
að meiri hl. mþn. sé af þeim stjórnmálaflokki, 
sem að mestu levti styðjist við menn, sem selja 
salt.

I þessu sambandi kemur svo hv. meiri hl. 
að því, að það liggi svo mikill stjórnarkostnaður 
á útgerðinni. Ég kalla það alllitla feimni af þeim, 
sem að þessu plaggi standa, að tala um slika 
hluti. Ég er ekki kunnugur stjórnarkostnaði út- 
gerðarinnar yfírleitt, en ég er þó kunnugur einu 
togarafélagi. og öll þau ár. sem það félag stari'- 
aði, hafði framkvæmdarstjórinn lægst laun af 
öllum, sem við félagið unnu. Enginn háseti hai'ði 
svo lága ársþénustu, að hann hefði ekki meira. 
Skrifstofukostnaður. framkvæmdastjóni og ferða- 
kostnaður nam 6000 kr. á ári, og þar af mun 
framkvæindastjórinn hafa haft um 3000 kr. Aft-

ur er hv. form. sjútvn. framkvæmdarstjóri þcss 
útgerðarfélags, sem mun hafa haft tiltölulega 
hæstan stjórnarkostnað af öllum íslenzkum út- 
gerðarfyrirtækjum. En þar er sú sérstaka að 
staða, að liægt hefði verið að velta rekstrarhall- 
anum yfir á bæjarfélagið hans og pina hann út 
frá borgurunum með útsvörum, og sumpart vfir 
á rikið og pína haiin þannig út með sköttum á 
fvrirtæki og alþýðu í landinu.

Þá talar nál. meiri hl. um, að auðsafn talsvert 
hafi orðið hér á landi siðan um aldamót fyrir 
aðgerðir útgerðarinnar. Þetta er eitt af því fáa, 
sem satt er í áliti þessa nefndarhluta. Svo heid- 
ur liann áfram:

„Stórútgerðin hefir dregið mestan hluta auðs 
þessa að landi, en skipunum, sem fært hafa 
landsmönnum þennan auð, er nú lýst af for- 
manni i félagi eigendanna sem fúadöllum, ryð- 
kláfum og manndrápsbollum. Peningarnir, sem 
sjómennirnir liafa liætt lífi sínu fyrir, hafa ekki 
gengið til endurnýjunar skipunum, heldur til 
ýmislegs annars, sem margt er sjómönnum alveg 
óviðkomandi. Jafnframt því sem skipin hafa 
gengið úr sér og ekki verið endurnýjuð, hata 
þau safnað skuldum, að nokkru lcyti hjá bönk- 
unum og að nokkru leyti hjá einstökum verzl- 
unarfvrirtækjuin, sem oft eru búin að græða 
upphæð, er skuldinni nemur, eða meira, á því að 
selja skipunum útgerðarvörur.

Þessar skuldir vill minni hl. sjávarútvegs- 
nefndar nú setja að nokkru leyti yfir á rikis- 
sjóð, án þess þó að gera nokkrar ráðstafanir til 
að bjarga skipunum frá að sökkva dýpra og 
dýpra í skuldafenið og án þess að gera ráð- 
stafanir til þess að þau verði endurnýjuð.

Meiri hl. nefndarinnar getur ekki, að atliug- 
uðu máli, fylgt þessu“.

Ég verð að eyða nokkrum orðum til að fara i 
gegnum þetta. Þarna er lirúgað saman þeim firn- 
um af fávizku og níði, að ekki er fljótgert að 
moka öllum þeim óþverra burt. Það er vitanlegt, 
að stórútgerðiii hefir dregið á land stórfé á und- 
anförnum áratugum, og það eru heldur kaldar 
kveðjur, sem hún fær nú fyrir. Síðaii um alda- 
mót hafa útgjöld ríkissjóðs vaxið úr inillj. 
upp i 25 millj. á einu ári. Árlegar tekjur lians 
eru komnar ofarlega á annan tug millj. Það er 
vitanlegt, að mest af þessu fé er frá sjávarút- 
veginum koinið. Cg ég veit ekki betur en iillur 
landslýður liafi notið þessa fjár. I’yrir það hafa 
verið gerðar allar framfarir siðari ára, sem miða 
að þvi að gera lifsnautn þeirra, er landið byggja. 
meiri en áður. Og það er ómótmælanlega sannað 
með skýrslum, að útgcrðin hefir veitt mönnum 
meiri tekjur lieldur en nokkur önnur starfscmi i 
landinu. Hæst kaup liefir stóriitgerðin veitt sjó- 
mönnuin, ]>ó sérstaklega sé hér hlaðið á hana 
skömmum.

Xefndarlilutinii segir, að skipum útgerðarinnar 
sé nú lýst eins og fúadöllum og ryðkláfum. Það 
er ekkert levndarmál, að síðan áníðsla ríkisins á 
sjávarútveginum komst i alglevming, siðan íarið 
var að féfletta hann beinlínis í þágu hins opin- 
bera, l>á hefir ekki verið unnt að endurnýja 
skipastólinn. -Jafnaðaraldur togaranna er kom- 
inn á 15. ár og jafnaðaraldur linuveiðaranna er 
yfir 30 ár, enda hafa þeir flestir verið kevptir inn
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í lanriið gamlir. bað cr því ekkert ósatt i þvi. 
að þetta séu orðnir ryðkláfar, og engin ástæða 
til að dylja það. En i hvaða sanibandi var talað 
uni þetta? I>að var verið að fara frain á, að 
sjávarútvegurinn fengi leyfi til að enriurnýja 
sig sjálfur, til þess að hann geti halriið áfram 
að hera auð að landi. I’etta á að vera einhver 
óskapleg goðgá!

Svo segir, að minni ld. sjútvn. vilji fivra 
skuldasöfn útvegsins að nokkru leyti yfir á rik- 
ið. Minni hl. hefir aldrci farið frain á neitt : 
þá átt. I>að hefir bara aldrei komizt inn í hinn 
ferkantaða haus þeirra meirihl.manna, hvað mþn. 
meinar. Hún segir skýrum orðum, að hún ætlist 
til, að sjávarútvegurinn rétti sig við af eigin 
rammleik. I>að er farið fram á, að sjávarútveg- 
urinn fái að halria útfiutningsgjaldinu til eigin 
þarfa. I>ar er ekki um að ræða neina eign, sem 
rikissjóður á, helriur gjald. sem lagt er á þenn- 
an atvinnurekstur sjálfan. Svo bætir þessi virðu- 
legi nefndarhluti við: .,án þess þó að gera 
nokkrar ráðstafanir til að hjarga skipunum frá 
að sökkva dýpra og dýpra i skuldafenið og án 
þess að gera ráðstafanir ti! þess, að þau vcrði 
endurnýjuð.“

Eru þessir menn alveg gengnir frá vitinu? 
hetta segja þeir einmitt þegar þeir eru að fjallu 
um frv. frá mþn. um að sjávarútvegurinn fái 
levfi til að leggja sjálfur fé í sjóð til þcss að 
endurnýja flotann. Eg sé. að eitt flónið hlær. En 
ég vil leyfa mér að segja það, að rcttast væi'i. 
að þingið gerði suniþvkkt um, að þetta plagg 
væri gert upptækt og brenut, inér liggur við að 
segja í lúkum þeirra inaima, sem sett liafa það 
suman. Svo mikil sköimn er að þvi, að slikt 
skuli vera lagt fram á Alþingi, að það ætti ai' 
afmá það með öllu.

Hv. nefndarliluti segist ganga inn á. að smá- 
útveginum sé- lijálpað, en vera ófáanlegur iil 
að iáta stórútgerðina velta sinum skuldum yfir 
á ríkið. Hver hefir beðið um það, að ríkið taki 
við skuidum stórútgerðarinnar? Enginn, mé-r vit- 
anlega. I>að hefii' aðeins verið talað um, að þessi 
útgerð fengi að halda einhverju af sinuni eigin 
tekjum til þess að lækka skuldirnar og endur- 
nýja skipastólinn. Fram á annað hefir ekki verið 
farið. — Hér segir síðan:

„Einstaklingar liafa ekki orðið þess megnugir 
eða ekki hirt um að endurnýja stórútgerðina. 
I>að opinhera, ríki eða bæjarfélög. verður því 
fyrr eða síðar að lilaupa undir hagga og gera 
það cða veita aðstoð til þess, eigi ekki sá hluli 
útgerðariimar, sem heztan arð getur gefið og 
mesta atvinnu á sjó og landi. að leggjast i rústir. 
Til þessa álítui' meiri hi. n. að nota heri fé og 
lánstraust rikisins, en ekki i skuldafenið og liin 
gömlu sökkvandi skip einstaklinga."

Hvað meinar hv. nefndarhluti með þvi, að ekki 
eigi að nota fé i liin „sökkvandi skip einstak- 
linganna"? Meinar hann, að eigi að sökkva þeim 
skipum, sein til eru. og láta liæjarfélögin og 
rikið kaupa skip í staðinn? Hvar hafa liæjarfé- 
iögin fé til slikra hluta? T. d. það bæjarfélag. 
sem hv. fonn. sjútvn. liefir verið að látast 
stjórna? Ætli það verði ekki svo, að útgerðin 
sjálf verði að leggja til þetta fé?

l’að er nú komið í ljós við rannsókn, að útgerð-

armenn eru öreiga. Ég veit ekki, hvers þcir eiga 
]>á að gjalda sem auðvald, þegar þeir eiga ekki 
neitt. Eiga þeir að gjalda þess, að hafa byggt upp 
þjóðfélagið og gert það þess megnugt, sem það 
liefii' verið, þó nú sé það að verða loppið i 
liönduin fáráðliiiga? Eiga þeir að gjalda þess, að 
útgerðin liefir lagt fram fé til þcss að koina 
upp skólum, sjúkrahúsum, söfnum, vcgum, síma 
og öðrum gagnleguin hlutum, að hún hefir gert 
þjóðinni fært að lifa menningarlifi, þó enn virð- 
ist vera hér til menn, sem ekki liafa tekið menn- 
ingunni?

I>eir, sem andað liefir kaldast frá til útgerðar- 
innar, hafa fundið henni það til foráttu, að hún 
væri auðvald í landinu. I>að liefir verið aðal- 
brennsluefnið, þcgar kynt hefir verið undir til 
þess að gera útgerðinni sein erfiðast fyrir, að út- 
gerðarnicnn væru svn ríkir, að það væri nieining- 
arleysa að slaka á kröfunum. því þeir rökuðu 
sanian fé og niddust á alþýðunni, sem iifði við 
sult <>g seyru. Xú eru þetta orðin gatslitin ósann- 
indi, og þvi hefir alveg verið snúið við lilaðinu. 
Xú er aðalsynd útgerðarniannanna, hvað þeir 
eru fátækir. Xú er sifellt hainrað á þvi, að það 
þýði ekkert að vera að lialda þessuni mönnum 
uppi. Meira að segja sanngjarnasti maðurinn, 
seni um þetta liefir rætt, sagði í útvarpsræðu, 
að það væri útgcrðarmönnum sjálfum að kenna, 
hvað útgerðin hefði gengið illa. Furðaði mig á 
slíkum ósannindum frá þeim nianni; hefði verið 
verðugra, að þau hefðu verið sögð fyrir reikning 
ineiri lil. sjútvn.

Eg ætla svo samkv. tilmæluni hæstv. forseta 
að ljúka þessum kafla ræðu niinnar og geyma 
þar til eftir kaffihléið að ræða um þá rökstuddu 
dagskrá, sein liorin hefir verið hér fram. Erh. .

Forseti (JörB); Við 1. umr. þessa máls var all- 
mikill ágreiningur milli manna og fóru l>á ýms 
liörð unimæli maniia á inilli. það má vera, að 
hv. 6. þni. Iíeykv. finnist af litlum skilningi tck- 
ið á þessu máli af ýmsum öðrum dm., en þó svo 
kunni að vera að hans áliti, er eigi rctt að við- 
liafa óþingleg orð, þegar rætt er um þau niálefni, 
er fyrir Alþingi koma. Vil ég þ\i biðja hv. <>. 
]im. Heykv. og aðra að viðhafa ekki frainvegis 
óþinghæf uinmæli, ]ió nokkuð skerist i odda um 
skoðanir manna.

Sigurdur Kristjánsson: I'að er vitanlega sjálf- 
sagt. að mi'nn eiga ekki að viðhafa óþingleg orð. 
og ég skal taka ániinningu hiestv. forseta vel að 
því leyti, að ég tel sjálfsagt. að þess sé gætt al- 
niennt. En ég vil benda hæ stv. forseta á, að ég 
hefi hér fyrir mér árásarskjal. sem ekki á sinn 
líka meðal þingskjala, þar sem bornar eru þung- 
ar sakir með grófum orðum á mig og sainstarfs- 
menn mina, og farið með bein ósnnninrii. Orðið 
lýgi er t. d. Ijótt orð. og ég befi skirrzt við að 
nota það, en þcgar um það er að ræða. sem er 
lygi, þá er ekki hægt að komast hjá því að nefna 
þau hugtök, sem þar eiga við, ef maður vill segja 
satt og rétt frá.

Pegar ég aftur á móti á að nuela um svona 
plagg, þá get ég ekki gengið svo á bak við sann- 
leikann, að ég ekki hafi einhver orð í þá átt. 
sem við eiga. Ég vil þó leggja áhe rzlu á það, að



153 151Lagafrumvörp afgreidd incð rökstuddri dagskrá.
Skuldaskilasjóður útgerðarmanna.

vegna þeirrar hv. samkomu. sem við erum á, og 
vegna hivstv. forseta hefi ég mjög slegið af þeim 
orðum, sem við hefðu átt, og annars hefðu mátt 
vera stórum sterkari, eftir tilefni þeirra.

Finnur Jónsson: Eg mótmadi þvi algerlega, að 
þetta nál., sein fyrir liggur og hv. 6. þm. Hevkv. 
talaði um, sé óþinglega orðað, og ber ég það 
undir dóm hv. þdm. Nál. þetta er að öllu levti 
prúðmannlega orðað og rækilega rökstutt. í sam- 
bandi við þivr ávítur, sem hæstv. forseti beindi 
til hv. fi. þm. Hevkv., vildi ég biðja þeim hv. þm. 
nokkurra griða, þvi að mér er það kunnugt af 
langri samvinnu við þennan hv. þm., að bann 
getur ekki lifað án þess að velta sér upp úr sora- 
legu orðbragði, bæði í ræðu og riti. Og vegna 
þessarar lífsnauðsvnjar hv. fi. þm. Hevkv. vildi 
ég biðja hæstv. forseta að gefa honum nokkuð 
lausan tauminn í þessu máli.

Forseti (JörB): Ég vil ekki, að inenn fari að 
leiða hesta sína saman nú á þennan hátt. Ef 
svona samræ‘ður eru óumflýjanlegar þessum hv. 
þm., hafa þeir tækiftvri til þeirra á öðrum vett- 
vangi.

Sigurður Kristjánsson: Eg vil frábiðja mér 
grið. En ég fer fram á, að hv. þm. Isaf. sé hér 
skoðaður sem sjúklingur. Ég held, að fyrir liggi 
sivmilegt læknisvottorð um, að hann sé ekki beil- 
brigður. Hann hefir einn þingmanna gert sig 
sekan um það að Iesa hér upp á hæstv. Alþ. skrif- 
aða niðræðu, þar sem bornar eru slikar sakir á 
nafngreindan maiin, sem óumflýjanlega inundu 
leiða þann mann í tugthúsið, sem þau eru stíluð 
um, ef nokkur hæfa vivri í þeim.

Finnur Jónsson: Ég mótnuvli því, að ég hafi 
nokkurn tíma farið hér inn á cinkninál hv. 6. 
þm. Heykv. En ég hefi rætt hér nokkuð opin- 
bera framkomu þessa hv. þm. frá þeiin tíma 
og frá þeim stað, þar sem við höfum sérstaklega 
unnið sainan, til þess að sýna, hvers trausts 
hann nnvtti vænta af mér í samvinnu um opin- 
ber mál. Inn á einkamál þessa hv. þm. hefi ég 
aldrei farið. Ef mönnum finnst það ljótt, sem 
ég hefi sagt um þennan þm., þá er orsökin sú, 
að framkoma þessa þm. hefir verið ljót, því ég 
hefi eingöngu skýrt frá staðreyndum.

Vmr. frestað.

Á 59. fundi í Nd., 14. des.. var enn fram haldið 
1. umr. um frv.

Frsm. minni hl. (Sigurður Kristjánsson) frh. 
Hér liggja fvrir bréf um þetta mál frá banka- 
stjórum beggja bankanna. en þeir höfðu báðir 
fengið frv. til umsagnar. Stjórn Vtvegsbankans 
kveðst ekki geta gefið álit um frv., þar sem hun 
hafi ekki haft tima til að setja sig inn í málið, 
en sýnilegt sé, að frv. nái ekki fram að ganga 
á þessu þingi, enda er það nú orðið öllum ljóst.

Hréf Landsbankans er nokkru fvllra. Banka- 
stjórnin segir hið sama og stjórn l'tvegsbankans, 
að þar sem komið sé að þinglokum, sé sjáanlcgt, 
að þessi löggjöf komi ekki að gagni fyrir næstu 
vertíð. Petta er nú ekki annað en það, sem allir 
vita, því að þótt frv. hefði verið samþ. í þing-

bvrjun, hefði aldrei verið hægt að gera skulda- 
skil fvrir næstu vertið, sem er þegar byrjuð 
hjá bátunuin, og hefst eftir 2 mánuði hjá tog- 
urum. Mþn. hafði gert ráð fvrir, að skuldaskil- 
um gæti orðið lokið á tveim árum.

Hv. deild sá ekki ástæðu til þess að taka tillit 
til álits bankanna á þessuin málum, en þeir 
hafa þó orðið að stríða mjög við ýms vandamál 
í sambandi við fiskverzlunina. En enda þótt álit 
þeirra, sem ég tel mjög merkilegt, yrði tekið til 
greina, þá geri ég nauinast ráð fyrir, að hv. meiri 
hl. þessarar deildar legði mikið upp úr því. I>að 
er tekið fram af hálfu Landsbankans, að hann 
muni ekki nota sér það neyðarástand, sem út- 
gerðarmenn eiga við að búa, til þess að ganga að 
þeim venju fremur, þótt þetta mál nái ekki fram 
að ganga á þessu þingi, sein fyrirsjáanlegt er, 
að ekki muni takast. Mér þvkir þetta inikilsvert. 
og þar sem mér hefir skilizt á sumum hv. þdm., 
að þeim virtist koma liðstyrkur frá bönkunum 
við ásetning þcirra að sýna máli þessu mótþróa. 
þá vil ég taka það fram, að augljóst er, að það 
er þvert á móti að svo sé. Jafnvel þótt Vtvegs- 
bankinn segi þetta ekki berum orðum, þá má þó 
glöggt skilja, að hann tekur í sama streng og 
Landsb. Landsbankinn telur brýna nauðsyn á 
þessu, og í samrauni við þá umsögn bankans er 
álit það, sem við sjálfstivðismenn höfum látið í 
ljós um þetta mál.

Hv. meiri hl. sjútvn. hefir hafnað þessu áliti. 
með þvi að bera fram till. um, að því verði vís- 
að frá með rökstuddri dagskrá. Vilji menn líta 
á ástandið eins og það blasir við núna, þá er 
óþarfi að viðhafa slika afgreiðslu þessa máls. 
Stuðningsmenn stj. hér eru nú að ráða niðurlög- 
um þessa máls í hv. deild. Pað er öllum orðið 
Ijóst, að þinginu verður slitið einhvern næstu 
daga, og fleiri mál verða þá ekki afgr. Pess 
vegna er þessi rökst. dagskrá alveg þýðingar- 
laus. Skal ég því ekki ræða um hana frekar.

En þótt séð sé fyrir endann á þessu sanngirn- 
ismáli hér á þessu þingi, vil ég samt leggja á- 
herzlu á, að það er engan veginn séð fyrir endann 
á því fyrir það. Góðum málefnum fylgir einu 
sinni svo mikill styrkur, að hann hlýtur fvrr 
eða siðar að leiða málin heilu og liöldnu í höfn. 
Svo mun og fara um þetta þjóðþrifamál. Pegar 
landsmenn hafa fundið, að brýn þörf einhverra 
aðgerða er óhjákvæmileg, þá er gagnslaust að 
.l<.kggjust á móti málinu. I>að vcrður þá aðeins 
tafið, en ekki drepið. Enda þótt málið verði ekki 
afgr. á þessu þingi, hefir samt mikiö unnizt á 
við flutning þess. I>að, sem hefir sérstaklega 
þokað þessu máli áfram, er áskorun þúsunda 
manna úti um allt land um, að hv. Alþ. sinni því 
eitthvað. Eg hvgg, að hv. þdm. muni vera kunn- 
ugt um það, að á skönnnum tíma hafa borizt 
áskoranir til þingsins um samþvkkt frv. frá þús- 
undum manna við sjávarsíðuna. Petta fólk skil- 
ur, að það, sem á milli ber i þessu máli hér á 
hv. þingi, er það, hvort leyfa eigi þessu fólki að 
draga fram lífið á eðlilegan hátt, eins og verið 
hefir undanfarið, eða hvort rikið eigi að fá heim- 
i!d til þess að gera ráðstafanir til að koma í veg 
fyrir, að svo geti orðið. Petta er það stærsta, 
sem unnizt hefir á í þessu máli. enda þótt iekizt 
hafi að hindm framgang málsins á þessu þingi.
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I öðru lagi hefir það áunnizt, að annar bank- 
inn a. in. k., og i rauninni báðir, liafa lvst vfir 
því, að þeir niundu ekki hindra það, að sjávar- 
útvegurinn geti gengið sinn vanagang á niesta 
ári.

Eg vil taka það frani i þessu sainbandi, að 
skuldir útgerðarmanna, sérstaklega þeirra 
snnerri, eru ekki allar bankaskuldir. Mikill meiri 
hl. skulda stórútgerðarnianna er i bönkunuin, en 
Jieir smærri skulda verzlunum cinnig stórfé, svn 
að það eru fleiri en bankarnir, sem geta gengið 
liart að þeiin með skuldainnbeimtu. Það er eng- 
uin vafa undirorpið, að næstu vertíð verður niun 
erfiðara beblur en undanfarið fvrir útgerðar- 
inenn að fá lánaðar útgerðarvörur, vegna þess 
að alltaf harðnar í búi lijá þeim. I’ess vegna vil 
ég nota tækifærið og bera frani ákæru á hendur 
andstæðinguni Sjálfstfl. hér á þingi fyrir það 
að bafa ekki sinnt að neinu þeim málum, sem 
bafa verið frain borin og inþn. í sjávarútvegs- 
niáluin befir undirbúið. Xlá þar sérstaklega til- 
nefna frv. uin rekstrarlán til smáútvegsins, J»vi 
að það er vitanlegt, eins og áður hefir verið tek- 
ið frani, að það er cinmitt smáútvegurinn, sem 
inest hefir gert að J>ví að taka lán utan bank- 
anna, og eins og oft liefir verið tekið fiain i sam- 
bandi við þetta frv., eru það lánsfjárvandræðin, 
seni eru þess valdandi, að sniáútvegsnienn verða 
viða að sæta miklu verri kjörum uin kaup á út- 
gerðarvörum en vera myndi, ef liægt væri að 
láta staðgreiðslu koma fyrir þessar vörur.

Þriðja atriðið, sein ég tel vera ávinning fyrir 
þetta mál og áunnizt hefir bæði við umr. á þingi 
og eins utan þings, það er i því fólgið, að and- 
stæðingar málsins liafa að nokkru leyti misst 
kjarkinn. Ovildin gegn því hefir smátt og smátt 
snúizt upp i flótta, og ég liygg, að nú séu fáir, 
sem þora að láta í ljós andstöðu sina við þetta 
mál. En það má vera, að revnt verði að gera 
úrlausnina seni gagnsminnsta. Til þess bendir 
það, að þetta nál., seni ég gerði að umtalsefni i 
fyrri hluta ræðu ininnar, talar um l1^ inilljón kr. 
til skuldaskila sjávarútvegsins. Ég liefi bent á 
það áður, aö það vakir fyrir andstæðingum þessa 
máls, að kreista út úr sér svo auðvirðilega hjálp 
til útgerðarinnar, að bún yrði aðeins kák eitt.

Eg vil taka það fram, að þeir, sem eiga alla 
sina afkoniu uiidir sjávarútveginum, inunu vafa- 
laust ganga svo fast eftir sinuin rétti í Jiessu 
máli, að það verði undir öllum kringumstæð- 
um knúð fram á endanum.

Frsm. meiri hl. (Finnur Jónsson): I>að var 
farið að draga niður i bv. (>. þm. Reykv. í lok 
ræðu bans, enda er liann búinn að sýna mælsku 
sína i tæpar tvær klst. hér í d. á þennan ein- 
stæða bátt, sem honuni er laginn. I'essi hv. þm. 
befir lirúgað saman ineiri ósvífni og ljótara orð- 
bragði í umr. um þetta niál beldur en dænii eru 
til í nokkurri þingræðu, ef til vill að nokkrum 
lians fyrri ræðum undanskildum. Ég vil undir- 
strika það, að hver sá, sem telur sig hafa góðan 
inálstað, niá biðja forsjónina um að vernda sig 
frá því óláni, að hv. f>. þm. Reykv. gerist niál- 
svari hans. Allur málflutningur þessa liv. þm. 
sýnir þetta Ijóslega og sannar.

Eg sé enga ástæðu til þess að fara út í mörg

atriði í ræðu liv. t>. þm. Reykv. llann talaði á- 
kaflega digurbarkalega um það rökstudda iiál., 
sem fvrir liggur í þessu efni. Hann fullyrti, að 
nál. væri níðrit, spunnið upp úr fágætuin dóna- 
liætti, morandi af vísvitandi Ivgi. Þannig var 
tónninn yfirleitt í ræðu liv. þm. Hann hélt því 
einnig fram, að í sjútvn. befði komið fram óvilji 
í garð þessa niáls. Eg mótmæli þessu harðlega 
og vitna bæði til þess, sein ég hefi áður sagt, 
til uminæla liæstv. atvnirh. og til bókunar á 
fvrsta fundi sjútvn., þegar málið var tekið til 
ineðferðar þar. Ennfremur get ég, til þess að 
sanna ósanngirni bv. (>. þm. Revkv. í þessu máli, 
vitnað til nál. sjútvn., þar sem beinlínis er bent 
á það, að það þurfi nauðsynlega að leysa úr 
skuklavandræðum vélbátaútvegsins. Þetta er allt 
rakið í nál., og bv. (>. þin. Revkv. hefir viður- 
kennt þanii gang málsins, sem þar er lialdið 
fram.

Það, seni á milli bar hjá okkur hv. (>. þm. 
Reykv. i þessu ináli, var það, að hv. þm. vildi, 
að gengið væri frá afgreiðslu þessa máls á yfir- 
standandi þingi, en ineiri hl. sjútvn. hélt því 
frani, að svo væri áliðið þingtimann, að ekki 
væri unnt að konia fram skuldaskilum fyrir þessa 
vertíð, og þess vegna væri ástæðulaust að samþ. 
frv. á þessu þingi, ekki betur undirhúið af hálfu 
inþn. cn raun ber vitni um.

Hv. 6. þm. Reykv. hefir viðurkennt tvö höfuð- 
atriði í nál. meiri bl. 11. Það fyrra er, að ekki 
sé hægt að koma fram skuldaskiluni fyrir þessa 
vertíð, enda þótt frv. liefði verið gert að löguni, 
og það jafnvel tiltölulega timanlega á þessu 
þingi. Hitt atriðið, sem hv. ]>m. liefir og viður- 
kennt, er, að skuldaskilin séu aðeius nokkur 
bluti þess, sem gera þarf sjávarútveginuin til 
viðreisnar, ef byggja má á skýrslum inþn. i þess- 
uin efnum. E111 þetta atriði fórust hv. 6. J»m. 
Reykv. þannig orð, að 11. liefði tekið fram, að 
Jiýðingarlaust væri að láta fram fara skuldaskil, 
nema þvi aðeins, að jafnframt væri færður nið- 
ur allur kostnaðarliðurinn fyrir útgerðina. E111 
þessi tvö atriði málsins eru bæði meiri og minni 
hl. sjútvn. sammála.

í nál. er bcnt á þá veilu, sem kom fram í iill. 
inþn. i sjávarútvegsmálum, að koina ekki með 
neinar frambærilegar till. í þessu máli. Það er 
gengið framhjá þvi, að samkv. skýrslum, sé á 
annað borð eftir þeim farandi, verður útkoinan 
á rekstri útgerðarinnar árin 1930, 1931 og 1932, 
eins og tekið er frain i nál. meiri hl. sjútvn., 
sú, að enda þótt útgerðin yfirleitt hcfði ekkert 
þurft að borga í vexti af skipununi, ]>á væri sanit 
mikill rekstrarhalli á útgerðinni. Það befir kom- 
ið i Ijós, að aðeins í þrem flokkum hefir það 
komið fvrir á einu ári, að ve.xtir liafa verið liærri 
en tekjuhallinn. í öllum binum flokkunum hefir 
öll árin tekjuhallinn verið langtum hærri en 
vaxtaútgjöldin. Segi ])á liver, sem vill, að skulda- 
skilin séu einu verulegu bjargráðin fyrir út- 
gerðina.

Mér er ljóst, að óhjákvæmilegt er að fram- 
kvæina skuldaskil útveginum til hagsbóta, en ég 
er jafnsannfærður um liitt, að þau eru einungis 
litill hluti af öllu því, sem gera þarf sjávarút- 
veginum til viðreisnar. til þess að bæta rekstr- 
arhalla lians. Það, sem fyrst og fremst er áríð-
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andi atriði í þessu efni, er það, að séð verði um, 
að útgerðin fái allan verzlunarhagnaðinn, lneði 
af seldum vöruni og keyptum. Eg veit vel, að hv. 
þm. viðurkennir það, ef ég tala um það við hann 
í einrúnii, að það eru engin likindi til þess, að 
nein útgerð geti borið sig hér á landi, nema hún 
njóti sjálf rekstrarhagnaðarins. I’að er fyrsta 
og freinsta skilvrðið fyrir því, að útgerðin geti 
borið sig.

Hv. I>. þm. Revkv. bar fram ákæru á hendur 
ineiri lil. sjútvn. fyrir það, að liafa ekki sinnt 
frv. því, sem inþn. i sjútv.málum lagði frain við- 
vikjandi rekstrarlánsfé. Hv. þni. vitiiaði í um- 
sögn Landsbankans i þessu efni. Hann vitnaði 
í umsögn Landsb. um fiskimálan.frv. og líka í 
skuldaskilamálinu, eins og meiri hl. sjútvn. gerði 
að visu, og hann virtist vitna i umsagnir beggja 
bankanna um þetta rekstrarlánafrv. Landsbanki 
íslailds segir svo m. a.:

„.... Vírðist oss, þegar frá er skilin 9. gr., að 
eigi sé i frv. um nein ný lagafyrirmæli að ræða 
eða framkvæindir. Slik rekstrarlánafélög mun 
mega setja á stofn án nokkurra nýrra laga. Er 
þá hér aðeiiis um að ræða að vekja athvgli á 
slikum félagsskap og hvatning til þess að hann 
komist í framkvæmd, en það getur verið álita- 
mál, hvort þessi leið er eðlilegust og heppileg- 
ust til þess að ná tilætluðum árangri. Teljum 
vér líklegt, að slikur félagsskapur geti komið að 
gagni, þótt honum, eins og hér er gert ráð fyrir, 
sé ckki a'tlað viðtækt verkefni; verður það jafn- 
framt að teljast kostur, þar sem aukið verkefni 
kemur af sjálfu sér, ef vel tekst með félagsskap- 
inn.

Að þvi er 9. gr. snertir, þá gerum vér ráð fyrir, 
að tilgangur gr. sé sá, að veita ríkisstj. sjálfri 
heimild til þess að afla fjár nieð lántöku í þessu 
skvni. I’að þarf vart að vekja athygli n. á þvi, 
að eigi getur verið uin að ræða. að ríkisstj. liafi 
framkvæmdir utn lántöku handa bönkum, nema 
þá fyrir liggi tilmadi hlutaðeigandi banka.“

M. ö. <>., Landsbankast jórarnir leggja þann 
dóm á þetta, að frv. feli ekkert annað í sér en 
það, sem hægt yrði að framkvæina samkv. nú- 
gikiandi lögum.

Útvegsbankinn bendir á. að æskilegt væri, að 
lánsstofnanir hefðu nóg fé til þess að geta lán- 
að til útgerðarinnar, en það bendir bankinn á, að 
sé ekki fyrir hendi.

Ef rekstrarlánafrv. hefði bent á fjáröflunar- 
leið, til þess að útgerðarmenn gætu fengið meira 
rekstrarfé, þá væri öðru máli að gegna. En það 
er ekki þvi að heilsa. Frv. er því, eins og það 
kemur frá n., algerlega tilgangslaust og gagns- 
laust. Ég liygg þvi, að ákæra hv. (>. þni. Reykv. á 
hendur meiri hl. sjútvn. hafi ekki við nein fram- 
bærileg rök að styðjast.

Annars vildi ég spyrja liv. 6. þm. Reykv. að 
því, hvar bent sé á það i skýrslu mþn., að mikill 
munur sé á verði á útgerðarvörum í einstökum 
verzlunum. Hv. þm. var að nokkru leyti að af- 
saka þennan inismun, sein liann telur vera á út- 
gerðarvörum i einstökum verzluiiuin. Meiri hl. 
sjútvn. gat þess í náL, að orsökin fyrir því, að 
inþn. í sjútv.málum kom ekki inn á þetta merki- 
lega atriði i sinni till., lægi að nokkru leyti í 
þvi, að meiri hl. er skipaður úr þeiin flokki, sem

styðst við ]>á menn sérstaklega, sem fást við 
verzlunarrekstur. Eg veit. að hv. I>. þm. Reykv. 
getur ekki mótmælt þessari staðreynd með nokkr- 
um rökum. I>að er hverjum manni vitanlegt, sem 
eitthvert skyn ber á þessi mál, að máttarstólpar 
Sjálfstfl. eru þeir menn, sem verzlun stunda 
hér á landi. Slikir menn geta að visu fundizt 
í öðrum flokkum, en þeir eru þar ekki innviðir, 
eins og i Sjálfstfl. I’essa staðhæfingu vildi hv. 
þm. kalla heimskuleg ósannindi og fór um liana 
niörgum orðum, en það er nú svo um þennan 
hv. þm., að hann hefir inestan part æfi sinnar 
lifað á þeiin molum, sem dottið hafa af borði 
kaupmannanna á Vesturlandi og annarsstaðar.

Ég hirði eigi um að fara út í sparðatining um 
gifuryrði og ósannindaflækju þessa hv. þm. En 
svona rétt til dæmis um það, livað þcssnm nianni 
er algerlega meinað um að fara ineð rétt mál. 
vil ég drepa á það, að hann lagði út af þvi i ræðu 
sinni, hve kjánalegt væri að halda því fram í 
nál. meiri hl. sjútvn., að allur rekstrarhallinn 
á útgerð landsmanna væri 5 inillj. króna. I’essu 
er livergi haldið fram i nál. ineiri hl. sjútvn. 
I'vert á móti. Hv. þm. byrjaði upplestur þessa 
kafla með því að halda fram, hve kjánalegt þetta 
nál. væri, þar sem sagt sé, að rekstrarhallinn af 
allri útgerðinni á þessum 3 árum hafi orðið á 
millj. kr. Svo heldur hann áfram og vefur í löngu 
máli, og endar á því að lesa upp þessi orð úr 
nál. ineiri hl.: varð samt. um 5 miltjóna
króna tekjuhalli á rekstri þeirra skipa, er 
skýrslur nefndarinnar ná yfir á þessum þremur 
árum“.

M. ö. <)., þessi hv. þin„ sem á svo bágt með að 
segja satt, afsannar sjálfur í sama vetfangi það. 
sem liann er að segja, þegar hann ber mér á 
brýn kjánaskap og ósannindi. Annað atriði úr 
skýrslu mþn., sem hv. tí. þm. Reykv. fannst ekki 
ástæða til, að krafizt liefði verið að v;eri athug- 
að, er stjórnarkostnaður fyrirtækjanna. Og mér 
skildist hann vilja færa þau rök fyrir því, að 
ég væri forstjóri fyrir fyrirtæki, sem hefði mest- 
an stjórnarkostnað, miðað við umsetningu, af 
öllum útgerðarfyrirtækjum á landinu. Ef þetta 
væri svo, þá væri sannarlega ástæða til þess 
að rannsaka þetta, hvort sem um það fvrirtæki 
er að ræða, sem ég veiti forstöðu, eða einhver 
önnur, og ég geri ekki ráð fyrir því, eftir því 
sein framkoma hv. tí. þm. Reykv. hefir vet'ið liér 
í d. og áður fyrr í langri viðkynningu, að það 
liafi verið af hlifð við niig, að hann sleppti að 
minnast á þetta atriði í sinni skýrslu. Xei, á- 
stæðan til þess, að hann í skýrslu inþn. liefir ekki 
gengið inn á þessa braut, er allt önnur en sú, að 
liann liafi viljað hlifa mér eða minu fyrirtæki. 
sem liann hefir alltaf ofsótt eftir megni. Astæð- 
an er sú, að þetta atriði þolir ekki dagsljósið. 
l>að er snöggur blettur á þessu, ckki hjá Sam- 
vinnufélagi fsfirðinga. og það veit hv. þm. ofur- 
vel. Hann hefir um mörg ár verið skattanefndar- 
niaður á ísafirði og hefir getað kynnzt því, hvað 
kostnaðurinn er mikill. Hann licfir í gegnum 
skýrslur mþn. getað kynnt sér þetta og borið 
saman við sainskonar kostnað annarsstaðar. Og 
]>að, að rekstrarkostnaður Samvinnufélags ísfirð- 
inga sé hlutfallslega langhæstur sliks kostnað- 
ar hjá öllum útgerðarfvrirtækjuin á landinu,
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sagði hv. þin. nióti betri vitund, eins og svo 
margt aniiað, sem hann levfir sér að fara með 
hér á Alþ. (Forseti: Ég vit benda hv. þm. ísaf. 
á það, að ef hann á enn mikið óflutt af rieðu 
sinni, Vicri heppilegra fyrir hann að fresta því 
þangað til eftir kaffihléið). Eg á einungis eftir 
sein svarar III mínútna r:cðu, <>g vildi mælast 
til að fá að ljúka því nú. -- Ennfreniur sagði 
þessi sami hv. þm„ að rekstrarhalli sanivinnu- 
félagsins hefði verið lagður á hæjarbúa nieð 
útsvörum. Þetta lýsi ég ósannindi. Og ég skora 
á hv. 6. þm. Heykv. að finna þessum orðum sin- 
um einhvern stað. Hv. þm. vikli segja, að í þessu 
nál. væri hlaðið sköninium á útgerðina. flg mót- 
mæli þessu algerlega sem tilhæfulausu. Það er 
engum skömmum beint til útgerðarinnar í nál., 
en það er haft eftir formanni SjálfstfL, það sem 
hv. 6. þm. Iíeykv. liklega kallar skanimir um út- 
gerðina, og ef hann finnur ástæðu til þess að 
kvarta undan þvi, þá verður hann að snúa sér 
til liv. þm. G.-K., sem sagði hér í útvarpsræðu 
þau orð, sem eftir eru höfð i nál. — Hv. þni. 
vildi bera á móti þvi, að eftir till. mþn. i sjáv- 
arútvegsmáluni væri skuldaböggunum velt yfir 
á ríkissjóðinn, og sagði, að sjávarútvegurinn ætti 
að greiða þetta sjálfur. Xú er það vitanlegt, að 
till. inþn. eru þær, að létta sérstökum skatti á 
sjávarútveginum, sem nú rennur í ríkissj., og tek- 
ið sé lán í því skyni að frainkvæma skuldaskilin. 
I>að er líka vitanlegt, að með þeiin árangri, sem 
undanfarin ár hefir verið af rekstri útgerðar- 
innar, þá er ekki liklegt, að skuldaskilin geti 
hjargað útveginum þannig, að hann geti endur- 
greitt þetta lán. I>vi hlýtur það að koma á rikis- 
sjóð fyrr eða síðar. Víð í nieiri hl. sjútvn. höf- 
um lagt til, að gert yrði upp á milli stórútgerð- 
arinnar og vélbátaútvegsins, <>g við höfum gert 
það vegna þess, að stórútgerðin er að mestu leyti 
rekin í ágóðaskyni fvrir einstaka nieiin, og hún 
hefir ekki verið endurnýjuð á undanförnum 
árum. Vélbátaútvegurinn er miklu meira rek- 
inn i atvinnuskyni fyrir þá einstaklinga, sem að 
honuin standa, og hann hefir verið endurnýjaður 
á undanförnum árum, og þvi leggjum við til, að 
hann sé fvrst tekinn til meðferðar og styrktur. 
Mér er óhætt að segja, að i dagskránni felst yfir- 
lýstur vilji stjórnarflokkanna i þessu máli, og 
hann er sá, að málið verði tekið til rækilegrar 
meðferðar á næsta þingi og lagðar fyrir þingið 
till. um skuldaskil smáútgerðarinnar, og ég ætla, 
að liv. 6. þm. lteykv. geti verið mér sannnála um 
það, að það sé æskilegt, að þessi dagskrá komi 
til atkv., því að i henni felst vilji þingsins, ef 
samþ. vcrður, sá vilji, sem fer í þá sömu átt, 
sem minni hl. sjútvn. heldur fram, þótt á nokkuð 
öðrum grundvelli kunni að vera, og ennfrenuir 
að taka beri til nánari athugunar og meðferðar 
þessi mál heldur en minni lil. hefir lagt til. Ég 
skal vikja að því aftur, að þar sem hv. frsm. 
minni hl. hcfir viðurkennt 2 höfuðatriði í nál., 
þá cr ekki eins mikið, sem á milli ber, og hann 
vilj vera láta. I>að er að visu talsvert, að ineiri 
hl. vill ekki láta rikissjóð taka að sér skuldir 
stórútgerðarinnar, álítur, að það eigi að vera 
hlutverk bankanna og eigendanna að gera það. Eu 
i dagskránni felst, eins og ég tók fram áðan, mjög 
rækilegt aðhald til rikisstj. um það, að láta far.i

fram rannsókn á þessum niálum og leggja fram 
till. um skuldaskil vélbátaútgerðarinnar.

Élg get sleppt því alveg hér að tala um það. 
hvort þessi skýrsla niþn., sem hér liggur fyrir, 
er rétt eða ekki. Ef hv. 6. þm. Beykv. liefði hér 
verið einn að verki, þá inyndi ég vegna langrar 
viðkynningar mjög geta dregið það í efa, og ég 
vil segja það, að ég tel það, að setja þennan hv. 
þm. til slikra starfa, raunverulega fullkomið 
hneyksli. Hv. þm. gengur afarilla að fara með 
rétt mál, hvort heldur i ra>ðu eða riti, og það 
liggur við, að sá brestur hans gangi svo langt, 
að skipun hans í þessa n. megi jafna við það 
hnevksli að senda Lauga landa til útlanda i >>r- 
indum síldarútvegsins. Fvrrv. dómsmrh., Magnús 
Guðmundssoii, mun hafa framkvæmt báðar þess- 
ar skipanir, og líklega að mcstu leyti sama dag- 
inn, enda eru þær hliðstæðar. Xú má ekki láta 
útgerðina gjalda þessa óhappaverks fyrrv. dóms- 
inrh., heldur er rétt að taka á málinu með sann- 
girni og festu, þannig, að þeiin, sem hjálpina 
eiga að fá, geti orðið gagn að, og undirbúa till. 
svo vel, að þær geti legið fyrir næsta þingi. 
Þessi er vilji meiri hl. sjútvn. i niálinu.

Forseti (JörB): Eg lét í ljós í gær i umi'., að 
ég óskaði eftir þvi, að nienn gættu þess að no'.a 
ekki óþingleg orð. Yel má vera, að hv. þm. Isaf. 
liafi fundizt hann eiga uni sárt að binda, en ekk- 
ert græðist á stóryrðuin, og vona ég, að þm. gæti 
þessa betur hér eftir eii hingað til.

Frsm. minni hl. (Sigurður Kristjánsson): Hv. 
frsm. meiri hl. liefir nú leyst mig frá þeim 
vanda, að þurfa að segja hér miklu ineira en það, 
sem ég áður liefi sagt. Hann talaði stutt og svar- 
aði fáu úr raðu miiini. enda liafði ég ekki miklu 
til lians vikið, og minna en vert var. I>ó eru 
nokkur þau atriði i ræðu hans, sem ég finn á- 
stæðu til þess að niinnast á. IIv. þm. sagði, að 
inþn. í sjávarútvegsmálum hefði ekki komið fram 
með neinar frainbærilegar till. um lausn á vainl- 
ræðum sjávarútvegsins, aðrar en þetta frv. um 
Skuldaskilasjóð. Þetta er hreinasta fjarstæða. 
Hv. þm. liafa flestir kynnt sér álit mþn. og þau 
frv., sem borin liafa verið fram að tilhlutun 
heniiar, og þar eru mörg fleiri validamál útvegs- 
ins tekin til lausnar en skuldaskilamálin. Við 
nni. lögðuin aðaláherzluna á þörfina á þvi, að 
færa niður kostnaðarliði útgerðarinnar. Og við 
lögðum i allmikla fyrirhöfn og kostnað til þess 
að afla okkur sem heztra upplýsinga um það, 
livað útgerðin kostaði i einstökum greinum, og 
gerðum svo samanburð á þvi, hvað útgerðarvörur 
kostuðu hér og i nágrannalöiidununi. Þetta gerð- 
um við með það fyrir augum, að reynt yrði að 
gera ráðstafanir til þess, að nauðsynlegustu út- 
gerðarvörurnar gætu lækkað i verði. Ég hefi sér- 
staklega talað uni hrennsluefni, kol og oliu, beitu. 
veiðarfæri og vexti. Ég veit, að liv. þdm. cr það 
kunnugt, að auk þessa frv. hefir n. borið fratn 
frv. uni vátrvggingu opinna vélbáta, og frv. um 
rekstrarlánafélög. Og með þvi að koina fvrir 
lánum til útgerðarinnar á hagkvæman hátt liefir 
verið bent á, að megi færa kostnaðarliði mikið 
niður. Eg veit ekki, hvað er mciri fjarstæða en 
að halda því fram, að n. liafi gengið framhjá
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þcssu atriði. Eg get ekki i fljótu bragði talið 
upp öll þau atriði, sem n. bendir á i þessa átt. 
Með frv. um rekstrarlánafél. er að mínu áliti, 
ef ekki tryggt, þá a. in. k. opnuð leið til þess, að 
nienn geti gert, ekki aðeins félag um kaup með 
staðgreiðslu, og fært þannig kostnað við útgerð- 
arvörur niður, heldur auk þess, eftir frv. ef að J. 
vrði, vrði sniáútgerðarmönnuni fært að taka 
verzlunargróðann af fiskinum i sinar liendur 
gegnum sölusambandið. Þetta hefir hv. þm. skot- 
izt yfir, og verð ég að álíta, að hann hafi ekki 
lesið grg., því þó að ég liafi ekki borið lof á 
þennan liv. þin., vcrð ég að halda hann svo 
greinagóðan niann, að hann hefði skilið þetta, ef 
hann hefði lesið það. Hv. þm. sagði, að fyrsta 
skilyrðið fyrir því, að útgerðin gæti borið sig, 
væri það, að hún gæti tekið verzlunargróðann i 
sínar hendur. Þetta er einmitt tilætlunin og lögð 
áherzla á það í frv. uni rekstrarlánafélög og á 
mörguni stöðum í nál., að þctta geti orðið. I>að 
er ekki rétt, að bankarnir hafi slegið því föstu, að 
í nál. væri ekki lagður grundvöllur að þessu, þó 
í umsögn þeirra á einum stað segi, að þetta megi 
gera með þeim 1., sem nú eru; en það þýðir ekki 
að segja það, þegar það er ekki gert. En hér 
hefir verið brotinn ísinn, og er hin mesta fjar- 
stæða, að frv. þetta, ef að 1. yrði, gæti engu til 
leiðar komið til hjálpar. Hv. þm. hafði þau orð, 
að frv. væri tilgangslaust og gagnslaust, og eru 
það allt önnur orð en liann sagði í sjútvn. Þar 
voru unnnæli lians byggð á skilningi, sem nú 
virðist hafa yfirgefið hann í hiíanum um þetta 
mál.

Þá sagði hv. þm . að aldrei hefði verið miiinzi 
á þann verðmun, sem væri á útgerðarvörum á 
ýmsum stöðum á landinu. Þetta lilýtur að stafa 
af því, að hann hafi ekki lesið nál. Einnig vildi 
hann liafa eftir mér þau ummæli, að þessi verð- 
munur á stærri og smærri stöðum væri ekki 
óeðlilegur. Ég sagði ekki þetta, heldur að ef hver 
einstaklingur væri að kvotlast út af fyrir sig með 
salt og aðrar nauðsynjar, þá yrði það dýrara en 
ef fengnir væru á hafnirnar lieilir farmar. Þctta 
:etti að vera hverjum manni skiljanlegt. Við 
veiðistöðvarnar hér suður með sjónum, t. d. í 
Grindavik, er salt og aðrar nauðsynjarvörur til 
útgerðar afskaplega dýrt, sem stafar af því, að 
incnn verða að fá þetta flutt með bifreiðuin lang- 
ar leiðir frá öðrum stöðum, og geri ég þó ráð 
fvrir, að flutningsgjöldin séu ekki of há, eftir 
þvi sem þeir flutningar kosta, enda óhugsandi, 
þar sem jafnmargir bifreiðaeigendur keppa um 
flutningana. Það er því mikill galli, að þessir 
flutningar þurfi að eiga sér stað, en ggta ekki 
fengið vörurnar beint á höfn. l'r þessum galla 
álítuin við að megi bæta, með ],ví að fleiri kevptu 
í félagi og fengju vörurnar allar fluttar í einu 
fyrir vertíð.

I>á sagði hv. þm., að hvergi væri miiinzt á af 
okkur, að stjórnarkostnaður við fyrirtækin væri 
óeðlilega hár. I>að er nú svo, að stjórnarkostnað- 
ur var vfirleitt ekki sérgreindur í rekstrarreikn- 
ingunum, og misinunandi hvernig menn telja 
hann. Sumir telja vinnu í skrifstofu með venju- 
legum vinnulaunum, og hjá flestum er þar i fal- 
inn partur af stjórnarkostnaði, og svo var það á 
skýrslu frá fyrirtæki þvi, sem hv. þm. veitir for-

Atþt. 1934. C. (48. löggjafarþing).

stöðu. Þyrfti því sérstaka rannsókn til þess að 
gailgu úr skugga um, hvort rétt er talið. Eg veit. 
að stjórnarkostnaður er mismunandi, þó ég telji 
ekki rétt að tilfæra eða nefna ákveðnar tölur. 
sem mér er trúað fyrir. En mér er kunnugt uni 
eins og fleirum, að st jórnarkostnaður við það 
fyrirtæki, sem hv. þm. veitir forstöðu, er óeðli- 
lega hár. I>að koma ],ví úr hörðustu átt ummæli 
hans og upptugga úr blöðum til þess að vekja 
tortrvggni um, að stjórnendur þessara fyrirtækja 
hefðu óeðlilega há lauii. Eg gæti bent á eitl slikt 
fyrirtæki, sem ég þekki, og sýnt fram á, að for- 
stjórinn hefir lægst laun af öllum þeim, sem við 
það vinna að staðaldri, og minna en lægst launaði 
hásetinn. Þetta er velkomið að sýna reiknings- 
lega, því ég hefi það á reiðum höndum, og ég 
býst við, að þetta verði á sama hátt ]>ó skipt 
verði um framkvæmdastjóra.

Hv. l,m. mótmælti harðlega, að það fyrirtæki, 
sem hann veitir forstöðu, hefði orðið byrði á 
borgurunum á ísafirði. En þessu þýðir ekki að 
mótmæla. Þetta hefir verið rætt opinbcrlcga og 
sýnt og sannað, að það skuldar ísafjarðarkaup- 
stað á annað hundrað þús. kr. auk ábyrgða, og 
birt opinberlega, að því hafa verið gefnir eftir 
vextir. Og það er ekkert ámælisvert, þó fyrirtæki, 
sem veitt hefir inikla atvinnu, væri gefið eftir. 
og ekki nema eðlilegt, þó bærinn og ríkið hlaupi 
undir bagga. Hitt cr óeðlilegt og leiðinlegt, að 
fyrirtæki, scm búið er að hlaða jafnmikið undir 
og búa jafnvel að, skuli vera byrði á bænuni, og 
þó einkum hve stjórnin á því liefir mistekizt 
herfilega. Hv. þm. var að skora á mig að sanna 
þetta. flg held, að ekki þurfi annað en iaka 
reikninga ísafjarðarkaupstaðar og leggja fram, og 
þeir munu sýna þetta. Þetta lield ég, að sé bað 
eina efnislega atriði lir ræðu hv. þin.. sem íil 
niín kcniur að svara.

Eg ætla ekki að vikja mikið að persónulegu 
aðkasti hv. þm. Hann sagði, að ég liefði mestan 
liluta æfinnar lifað á moluni, sein dottið hefðu 
af borðum kaupmanna á Vesturlandi. Það er satt. 
að ég hefi verið nægjusamur og lifað á litlu, en 
borið mig að vinna fyrir þvi. Eg hefi lengst af 
setið í einni lægst launuðu stöðu þjóðfélagsins, 
kennarastöðunni, og unnið auk þess ýms störf 
í frístundum, og ekki verið undan kvartað. Hefir 
það ekki frekar verið hjá kaupmöiinum en öðr- 
um, en mest aukavinna í ininni grein — kcniisl- 
unni. Var form. í skattan. ísafjarðar, sem ekki 
var liátt Iaunað starf, og form. i fasteignamalsn. 
með 5—(> kr. kaupi á dag. Þeir menn, sem þessi 
störf vinna, munu flestir skoða það fremur borg- 
aralega skyldu en atvinnu. Annars ætla ég ekki 
að þræta við hv. þm. um, hvernig ég hefi leyst 
þau verk af hendi.

Þá sagði hv. þni., að það liefði verið hneyksli 
að setja mig í mþn. í sjávarútvegsmálum, þvi ég 
væri ekki liklegur til þess að vinna þau verk 
samvizkusamlega. Þar er langbezt að leita um- 
sagnar meðnm. niinna og ríkisstj. um. hvernig 
liafi tekizt um árangur af þessu verki og öðrum, 
sem ég liefi verið settur til að vinna. Það hefir 
gengið svo, að ýtt liefir verið á mig fleiri stiirf- 
um fyrir það opinbera en þægilegt liefir verið, 
þar sem þau eru flest litt launuð. Eg veit ekki 
til, að nokkur niaður liafi fundið að starfi niinu
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sem form. í skattan. ísafj. I>ori ég að fullvrða, 
að 2 flokksmenn hv. þm., sem sátu með inér í n., 
hafa aklrei látið orð falla uin það við hv. þm., 
að starf mitt þar hafi mistekizt. Eg ætla ekki að 
þakka það mér fremur en samnm. minum, en ég 
get sagt, að fulltrúi i stjórnarráðinu lýsti yfir, 
að hann hefði ekki fengið eins greinagóða skýrslu 
og frá Isafirði, neina úr Beykjavík: þá var hér 
skattstjóri Einar Arnórsson. I’etta hygg ég, að 
hv. þm. sé nú fullkunnugt. en annað sé mælt 
meir vegna þess. að hann hafi kennt nokkurs 
sársauka undan viðskiptum okkar hér á Alþ. — 
I’á held ég. að ég hafi ekki fleiru að svara.

En hvað viðvikur afgreiðslu þessa máls nú. þ. 
e. a. s. atkvgr. um dagskrá þá, sem hér liggur 
fvrir, vildi ég segja nokkur orð, þvi það mun 
fara að liða að atkvgr. Dagskrártill. hafa hv. þm. 
fyrir sér, en ég vil, með leyfi hæstv. forseta, lesa 
hana upp:

,.1’ar eð vandræði sjávarútvegsins yrðu ekki 
leyst nema að mjög litlu levti með afgreiðslu 
frv. þessa og fyrir liggja umsagnir frá hanka- 
stjórum Landshankans og Vtvegshanka íslands 
h f um, að eigi þurfi að óttast stöðvun á útgerð 
landsmanna eða eigendaskipti umfram venju 
vegna skulda, fyrir næstu vertið, og ennfremur 
að skuldaskil kæmu eigi heldur til framkvæmda 
fyrir vertíðina, þó frv. næði fram að ganga, og i 
trausti þess, að stj. ieggi fyrir næsta þing fram- 
haldandi till. um viðreisn sjávarútvegsins, þar á 
nieðal till. um aðstoð ríkisins lil skuldaskila vél- 
hátaútvegsins. er fram fari á niesta ári, tekur d. 
fyrir næsta mál á dagskrá.“

I>að er náttúrlega frá minu sjónarmiði og okk- 
ar flm. frv. ekkert á móti þvi, að rikisstj. iaki 
málið í sínar .hendur til rækilegrar athugunar 
og leggi það svo fyrii’ næsta þing, ef frv. verður 
ekki afgr. á þessu þingi. Á móti því getum við 
vitanlega ekki verið. Hitt er annað mál, að rök- 
stuðningur dagskrárinnar er hvergi nærri viðun- 
andi. l>ar sem stendur i upphafi till., að „vand- 
ræði sjávarútvegsins verði ekki leyst með af- 
greiðslu frv.“, er rökvilla. I>ó þau hefðu ekki 
verið leyst nema að nokkru leyti á þessu þingi. 
er vanhugsað. að ekki þurfi fvrir því einhvers- 
staðar að hyrja. Ég ætla, að ég hafi fært rök 
að því, og þó e. t. v. betri í grg. frv.. að sá þáttur 
í þessu máli, sem byrja verður á, er skuldaskil- 
in — að koma fjárhag útgerðarinnar á sæmilegan 
grundvöll. I>að verður alltaf hyrjun að viðreisn- 
inni. Allar aðrar aðgerðir hljóta að bíða þar til 
skuidaskil eru gerð. Okkur flm. er Ijóst, að frv. 
um rekstrarlánasjóð er i raun og veru gagnslaust. 
nema skuldaskilin fari fram áður. Eftir frv. er 
ætlazt til, að menn í sömu verstöð gangi saman 
í félag til að panta vörur og greiða við móttöku, 
en til þess að það geti orðið. þarf að setja á siofn 
rekstrarlánafélög og sjá mönnum fyrir einhverri 
frambæriiegri tryggingu, þvi ég geri ráð fyrir. 
að þær verði víða af skornum skammti, og ein- 
hvern viðauka þurfi við það. sem menn hafa i 
fjarmunum. I’ennan viðauka verða menn að skapa 
sér með því að standa saman — að menn séu 
samáhyrgir fyrir þær lántökur. sem teknar eru 
í félaginu. Hitt kemur ekki til greina um lántökur 
eða áhvrgðir einstakra mamia. Nú eru kannske 
aðeins 2—5 af þessum mönnum vel stæðir, en

allir hinir annaðhvort félitlir eða félausir. I>á 
gefur að skilja, að það yrði erfiðara að fá þá íil 
að ganga í þennan félagsskap i þeim tilgangi 
að standa hver með öðrum, ef ekkert er búið 
áður að laga fjárhag manna almennt. bað er 
því búið við, að þessi félagsskapur næði ekki að 
komast á, cf skuldaskil hefðu ekki áður farið 
fram. Aftur á móti. ef búið væri að gera þannig 
upp fjárhag inanna, svo að enginn útgerðarmað- 
ur skuldaði ineira en. við skulum segja móti
eignum eins og stungið er upp á í frv.. þá væri 
ólíkt aðgengilegra fyrir þá, sem eru efnum bún- 
ir, að ganga saman í samábyrgð. Eg hendi á þetta 
til sönnunar þvi. hvað það er alveg nauðsynlegt, 
að útgerðin sé reist við með skuldaskilum. I>vi 
er það rökvilla að halda þvi fram, að skuldaski! 
hafi enga þýðingu, hvort þau hyrja ári fyrr eða 
síðar. I>au eru nauðsvnlegt upphaf annara að- 
gerða, sem á eftir koma.

I>á er dagskráin rökstudd með því, að batik- 
arnir hafi látið það í Ijós, að skuldaskil gætu 
hvort sein er ekki farið fram fyrir næstu vertíð. 
I’etta er líka rökvilla. I>að liggur i augum uppi. 
að fullnaðarskuldaskil gætu aldrei tekið stuttan 
tíma. Við flm. frv. höfum gert ráð fyrir. að það 
gæti orðið allt að 2 árum. sem það tæki að gera 
fullnaðarskuldaskil. I’að er síður en svo, að 
það velti á litlu, hvenær á þessu er hyrjað. I’etta 
sannar miklu frekar álit okkar, að nauðsynlegt 
sé, að þessi skuldaskil hyrji sem allra fyrst. Hitt 
er annað mál, að ef einhver hefir þann ranga 
skilning á þessu máli, að skuldaskil geti gengið 
fyrir sig á nokkrum mánuðum. t. d. milli vertiða. 
að frá sjónarmiði slikra manna mundi þessi frest- 
ur ekkert gera til, en þessi skoðun er röng og 
ekki hyggð á athugun á málinu.

Vegna þessa rökstuðnings get ég ekki verið 
ineð þessari dagskrá, enda þótt ég sé niðurlagi 
hennar að því leyti samþykkur, að ég vil skora 
á hcvstv. stj. að gera ráðstafanir til þess, að á 
næsta þingi verði gengið frá þvi að setja þær 
reglur, sem skuldaskilin eiga að fara fram eftir. 
Eg er ennfremur algerlega samþ. því, að ef unnt 
væri að binda atkv. þm. við frv. með samþykkt 
þessarar dagskrár, eins og hv. þm. tók réttilega 
fram, þá er það þó nokkurs virði. Eg vil ekki 
halda því heint fram, að á þeim loforðum væri 
lítið eða ekkert að byggja frá hendi stuðnings- 
manna hæstv. stj. ÍLg veit, að á slikum loforðum 
væri fullkomlega að hvggja frá sumum þeirra. 
ef maður mætti vænta, að handjárnin yrðu rýmri 
á næsta þingi, en ég get ekki annað en látið i 
ljós. að ég hyggi ekki á slíkum loforðum frá 
öllum ituðningsmönnum hæstv. stj.

l’essar framhaldstill. um viðreisn sjávarút- 
vegsins virðast mér henda í þá átt, að það hafi 
vakað fyrir þeim, sem sömdu þessa dagskrár- 
till., að á sama þingi ætti að gera fleiri ráðstaf- 
anir en um skuldaskil. I>að er náttúrlega ekki 
nema gott um það að segja. en það veltur þó 
mjög á þvi, hverjar þær ráðstafanir eru. Mér 
skilst t. d. á hv. þm. ísaf. og mörgum fleiri, að 
þeir vilji t. d. kalla það ráðstafanir til viðreisn- 
ar sjávarútveginuin, sem gerðar eru með frv. um 
fiskiináian. En sumt i því frv. er frá mínu sjón- 
armiði heinlínis fjörráð við útgerðina. t. d. einka- 
salan. bannig getur mönnum mjög borið á milli
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uui það, hvað sóu ráðstafanir til viðreisnar sjáv- 
arútveginum, og ég mundi telja það mjög mikils- 
verðar till. til viðrei snar sjávarútveginuni, ef liv. 
þingineirihl. snerist á ]>á sveif til næsta þings. 
að fylgja fram þeiin till., sem fram eru fluttar í 
frv. mn fiskiráð, þvi að það er enginn vafi á þvi, 
að þar er stefnt að því að ráða bót íi einhverjuin 
stærstu vandræðum útgerðarinnar, en það frv. 
hefir átt lítilli velvild að niæta af fy Igi sniön nuin 
stj. Og ég vil þá, fyrst ég minnist á það frv., 
nota ta’kifærið til að vekja athygli á því, að inþn. 
i sjávarútvegsmáluni tók það eininitt fram, 
þegar hún ræddi uin þær umbætur, sem 
þyrftu að fylgja strax á eftir skuldaskil- 
um fyrir sjávarútveginn, og safnaði að sér 
ýmsum gögnum frá kunnáttumönnum, uin það, 
hvað helzt mætti verða til þess að rýmka 
markaðina fyrir sjávarafurðir og koma þeim í 
það verkunarástand, að þær vrðu aðgengilegar 
á fleiri markaðsstaði en nú. í því sambandi vís- 
aði n. einmitt til þessa frv., sem form. Sjálfstfl. 
þá hafði borið fram á þingi, frv. um fiskiráð, 
sem að áliti n. átti að geta, ef vel hefði verið 
undir það tekið, einmitt bjargað við þeini þætti 
af vandræðum sjávarútvegsins. Ég held þvi, að 
enginn maður mundi geta sagt annað, ef hann 
vildi tala af sanngirni, en að mþn. hafi reynt að 
benda á flest þau inál, sem til viðreisnar megi 
verða fyrir sjávarútveginn, engu síður önnur 
atriði en þetta um skuldaskilin. — Ég hefi þá lok- 
ið ináli minu að þessu sinni.

Thor Thors: I*etta mál hefir nú verið rætt all- 
ýtarlega. Sérstaklega hefir hv. 1. fhn. þessa frv., 
hv. G. þm. Keykv., gcrt frv. sjálfu og þeim and- 
mælum, sem fram hafa komið, mjög góð skil. eins 
og hans var von og vísa.

Ég veit, að það er raunar þýðingarlaust að 
ræða þetta mál frekar en önnur þau mál, sem 
Sjálfstfl. hefir beitt sér fyrir á þessu þingi. Örlög 
þeirra allra virðast fyrirfram ákveðin. Hversu 
góðan rökstuðning sem við getum flutt fvrir 
þeim og hversu greinilega sem við getum bent á 
óskir þjóðarinnar á bak við þau. ]>á kemur það 
fyrir ekki. Ég veit einnig, að örlög þessa frv. 
eru ákveðin með þeirri rökst. dagskrá, sem nú 
liggur hér fyrir frá meiri hl. sjútvn. En mér 
finnst viðeigandi, að hv. 1. flm. sé ekki einn um 
að fylgja því til grafar. Heldur vil ég, sem er að 
röðinni til siðasti flm. frv., halda í einn hankann 
á kistu þcss um leið og það er nú borið út úr 
þinginu.

Það er ætlazt til þess í þingsköpum, að við 2. 
umr. séu ræddar brtt., sem fyrir kunna a ö liggja. 
svo og einstakar gr. frv. Hér liggja nú engar brtt. 
fyrir. Ég verð því að halda mér við aðalefni frv. 
og það banatilrieði, sem því er veitt með þeirri 
rökst. dagskrá, sem fram er borin.

Ég vil þá sérstaklega vikja að þeim rökstuðn- 
ingi, cf rök skyldi kalla, sem meiri hl. sjútvn. 
ber fram í sínu svokallaða nál. Vm sjálft aðal- 
efni frv. er það öllum hv. þm. mjög vel vitað, 
að það miðar að því að veita útgerðarmönnum 
samskonar skuldaskil og landbúnaðinum voru 
veitt með kreppulánalöggjöfinni. Þegar sú lög- 
gjöf var á ferðinni hér á þingi, má segja, að 
hún hafi mætt almennri velvild og þar hafi
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koinið fram viðsýni sjáva rútvegsniamia tii ]>ess 
að reisa við iandhúnaöinn. I>vi iniöur verður 
ekki sagt, að samskonar víðsýni og skilningur 
liafi mætt þessari alveg sjálfsögðu og samskonar 
hjálp sjávarútveginum til handa. I’egar þetta 
hjargráð landbúnaðarins var rætt hér á þingi. 
]>á var ekki spurt, hvar ætti að taka fé til að 
frainkvæma ]>að. En ]>að hafa heyrzt injög há- 
værar raddir gegn ]>essu frv. vegna ]>ess. að ekki 
eru bornar fram ákveðnar till. til ]>ess að fá ríkis- 
sjóði fé til að standa undir frainkvæmd þessa 
máls.

Aðalstuðningur sá. sem veita á Skuldaskilasjóði 
samkv. 2. gr. frv., er það, að útfiutningsgjaid at' 
sjávarafurðum skuli renna í sjóðinn. bað iieinur 
árlega um 8(1(1(1(10 kr. En þar sem nú yrði nokkur 
dráttur á þvi, að sjóðurinn með þessu tillagi yrði 
þcss megnugur að inna af hönduni þetta starf, 
þá er cinnig í 3. gr. frv. gert ráð fyrir, að rikis- 
sjóður taki lán, 3 millj. islenzkra króna eða til- 
svarandi upphæð í erlendri mynt, sem strax 
renni i sjóðinn. Siðan sé þetta tillag árlega grcitt 
af útflutningsgjaldi sjávarafurða.

Nú er i fyrsta lagi ekki ósanngjarnt, þegar 
búið er á þessu þingi að samþ. að leggja niður 
útflutningsgjald á landhúnaðarafurðum, að þá 
verði gerð gangskör að því á sama þingi, að sá 
óréttmæti skattur, sem nú er á útfluttum sjávar- 
afurðum, sé notaður til þess að hjarga sjávar- 
útveginum úr þeim ógöngum, sem hann nú sök- 
um hinnar miklu heimskreppu er staddur i. En 
þetta hefir þó ekki þótt sanngjarnt. Hæstv. fjm- 
rh. hefir jafnvel viðhaft þau orð, ef ég man rétt. 
að það væri beinlinis hneyksli að bera fram slíkl 
frv. sem þetta, þar sem ríkissjóði væri ekki séð 
fyrir öðrum tekjum. Ég vil benda á það, að með 
þessum rökstuðningi, ef rökstuðning skyldi kalla. 
verður þetta frv. ekki drepið. Form. Sjálfstfl. 
hefir lýst því yfir greinilega við umr. um þetta 
mál, að Sjálfstfl. væri reiðubúinn til samninga 
um að bæta ríkissjóði þann tekjumissi, fvrir það 
að útflutningsgjaldið væri látið renna i þennan 
sjóð, svo að þetta fær ekki staðizt. ()g það er 
dálitið einkennilegt, að bera þessar móttökur 
saman við það tiltæki hjá stjórnarflokkunum i 
samhandi við hið hættulega frv. um fiskimálan.. 
þar sein lagt er til að veita til sjávarútvegsius 
eina millj. kr. til ýmissa nýmæla við þá atvinnu- 
grein. I’á hafa st jórnarflokkarnir gersamlega 
gleymt að spyrja, hvernig ætti að sjá fyrir tekj- 
um í þessu skyni, heldur var það beint till. 
þeirra, að 1 inillj. yrði tekin að láni. hetta sýnir 
glögglega, að þegar mál eru borin fram af stjórn- 
arflokkunuin, þá geta allar leiðir verið opnar íil 
framlags úr ríkissjóði eða lántöku, en þegar þau 
eru borin fram af Sjálfstfl., þá eru öll sund lok- 
uð, jafnvel þó að frv. séu jafnvel undirbúin og 
það, er hér um neðir, sem er rökstutt með 
skýrslu, sem m l>n. i sjáva r ú t v e g s m á I u m h e f i r 
samið og lagt fvrir þingið. I>að er mjög hryggi- 
legt, að sjávarútvegurinn skuli eiga sliku kald- 
Ivndi að mæta hér á þingi, og leitt til þess að 
vita, að sú víðsýni, sem sýndi sig hér á þingi við 
afgreiðslu kreppulaganna til handa bændunum. 
skuli nú ekki lengur vera fvrir hendi, þegar 
rætt er uni samskonar þörf sjávarútvegsins.

Ég kemst ekki hjá að víkja að því, sem hv. þin.
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ísaf. sagði í sinui neöu í garð hv. B. þm. Heykv., 
að starf hans í mþn. hefði verið næsta þýðing- 
arlitið og árangurinn af þvi mjög rýr, og það 
væri hnevksli, að hann befði verið skipaður i 
n. Ég þekki hv. 6. þm. Heykv. sem sérstaklega 
greiifagóðan mann og mikinn starfsmann, og ég 
veit, að það var sérstakt lán fvrir mþn., að ein- 
initt hann var skipaður til þessa starfa. Enda er 
hann gerkunnugur sjávarútveginum. Hann hefir 
alizt upp þar, sem mikil vélbátaútgerð er rekin, 
og hann sem maður. er alla tíð hefir haft mikinn 
áhuga fyrir atvinnumálum þjóðarinnar, hefir 
frá því fyrsta fylgzt mjög rækilega með þeim 
rekstri. Ennfremur hefir hann átt sæti i stjórn 
togarafélags og þannig haft tækifæri til að kynna 
sér ofan i kjölinn rekstur þeirrar útgerðar. Ég 
álít því mjög vel ráðið, að einmitt hann skyldi 
verða valinn til þess að gegna þessu þýðingar- 
mikla og vandasaina starfi. Eins og ég hefi áður 
bent á, bera skýrslur þær, sem mþn. hefir skilað 
af sér, þess ljósan vott, að af mikilli sainvizku- 
semi og gaumgæfni hefir verið unnið i n., en það 
er meira en megi segja um þær mþn., sem stj. 
ber meiri ábyrgð á en þessari.

Eg veit, að hæstv. forseti viðurkennir, að ég 
get ekki ra*tt þetta mál á annan hátt en að taka 
til greina þann rökstuðning, sem á að verða þessu 
máli hér að falli. Verð ég þvi að snúa mér að 
nál. sjálfu og fara um það nokkrum orðum, enda 
þótt hv. Ö. þm. Heykv. hafi gert það mjög rivki- 
lega.

I*að kemur í fyrsta lagi fram í nál., að meiri 
hl. vill aðeins sinna smáútgerðinni og vélbáta- 
litgerðinni, og að aðcins þessum tveimur liðum 
útgerðarinnar sé hjálpað til að fá skuldaskil. En 
ég vil benda á, að þegar kreppulögin voru hér á 
ferðinni, þá var ekki verið að tala um að skipta 
bændum i flokka, eftir því hvort þeir höfðu smá- 
an eða stóran búrekstur, heldur áttu allir að 
njóta þeirra hlunninda. sem 1. fólu í sér, og ég 
man það glögglega, að hæstv. fjmrh. hafði einu 
sinni þau orð í útvarpsumr., þar sem við leiddum 
saman hesta okkar, að það væri ekki meining 
Framsfl. að skipta um menn i bændastéttinni. 
I*að er ekki heldur meining Sjálfstfl. að nauð- 
synjalausu að skipta um menn í útgerðarstétt- 
inni. Sjálfstfl. vill, að það saina nái til allra at- 
vinnurekenda landsins.

Ég verð þvi að telja það fyllstu nauðsyn, að 
vandræðum stórútgerðarinnar sé einnig sinnt, 
þegar þetta mál er tekið til úrlausnar, og viljum 
við i því sambandi sérstaklega benda á það, 
hversu veigamikinn þátt stórútgerðin hefir á 
undanförnum árum átt í atvinnulífi þjóðarinnar. 
I>að er ölluni hv. þm. Ijóst, sem með einhverri 
sanngirni vilja lita á þetta mál, að þær stórkost- 
legu framfarir, sem lnifa orðið á síðustu árum 
á sviði atvinnulifsins og framkvæmda ríkissjóðs, 
þivr eru að mjög miklu leyti því að þakka, að 
menn tóku að siekja á djúpmiðin og taka í sina 
þjónustu bin stærri framleiðslutæki, togarana. 
Hver einasti sanngjarn inaður hlýtur að viður- 
kenna, að það er þessi atvinnurekstur, sem hefir 
verið drýgsta mjólkurkýrin fvrir atvinnulífið og 
rikissjóð á undanförnum áratugum. H\er einasti 
sanngjarn maður mun ennfremur viðúrkenna, að 
það er ekki kleift fvrir þjóðina, ef hún vill lifa

við sæmileg menningarkjör. að leggja þennan 
þátt sjávarútvegsins i rústir. Kröfur þjóðarinnar 
hafa vaxið svo á síðari árum, að það þarf meiri 
og stærri framleiðslutæki til að fullnægja þörf- 
um hennar en þurfti fvrir nokkrum áratugum. 
()g menn hljóta að viðurkenna, að togararnir eru 
nú nauðsyn veiðitæki.

Eg vil einnig benda á það, að hér kemur greini- 
lega fram misnvmi í stefnu Alþfl. Eg vil minna 
á það, hvernig sá flokkur gerði það að sinu 
stærsta máli fyrir bæjarstjórnarkosningarnar i 
Heykjavík s.I. janúar, að keyptir væru inn í bæ- 
inn 6—10 nýir og stórir togarar. I*að hefir að \ ísu 
ekkert bólað á, að flokkurinn hafi reynt að fram- 
kvæma þennan göfuga ásctning, eftir að hann 
hafði fengið þá valdaaðstöðu, að hann gat, hve- 
nær sem hann vildi, komið þessu stórmáli sínu í 
framkvæmd. En þetta var stórkostlegt agitations- 
númer hjá þeim, meðan þeir voru í minni hl. 
\ú hefir hinsvegar heyrzt á þessu þingi af munni 
hæstv. atvmrh., að útgerðarinenn séu ámælis- 
verðir fyrir það, hversu mjög þeir hafi hugsað 
um að veiða sem mest. Hæstv. atvmrh. er ekki 
\ iðstaddur hér, svo að ég skal ekki fara langt út 
í þetta, en ég hygg, að almenningur hér á landi 
hefði orðið var við það, ef litgerðarmenn. smáir 
og stórir, hefðu ekki látið sér svo mjög um hug- 
að að veiða sem mest. I*að er langt frá, að þeir 
séu ámælisvcrðir fvrir það, heklur mjög lofs- 
verðir fvrir það, að samtímis því, sem þeim hefir 
tekizt að auka framleiðsluna fyrir atorku og 
dugnað hinnar tápmiklu sjómannastéttar, þá hef- 
ir þeim einnig tekizt að koma þessari auknu 
framleiðslu i verð á kostnað okkar erlendu keppi- 
nauta, sem þó að flestu leyti hafa átt við betri 
skilyrði og aðstöðu að búa. Eg fa» þ\ i ekki betur 
séð en að það sé sama nauðsynin að rétta við 
stórútgerðina eins og smáútgerðina, þegar að þ\ í 
verður horfið að kohia sjáva rútveginum i það 
horf hvað þetta áhnvrir, að hann geti átt við 
lífvænleg kjör að búa til frambúðar. I*að befir 
verið sagt, að það megi ekki flaustra af þessum 
skuldaskilum, þar þurfi allt að vera vel undir- 
búið. En ég hygg, að það hafi ekki komið önnur 
frv. fyrir þetta þing, sem hafi verið betur undir- 
búin en þetta frv., með þeim rökstuðningi, sem 
feist í skýrslum mþn. Spurningin er aðeins sú. 
hvort menn vilja eða vilja ekki sinna þvi, þá er 
hitt auðgert, eftir að bent hefir verið á skýrar 
leiðir til þess að ná þessu marki. I*etta orðatil- 
tieki. að flaustra inálinu af, dæmir sig þ\ i sjálft 
við nánari athugun málsins. Vitanlcga taka 
skuldaskil allra sjávarútvegsmanna langan tinia, 
en þeim mun fyrr verður þeim lokið, sem fyrr er 
hafizt handa.

I*á er vikið að þ\ í í sama nál., að skuldaskil 
verði ekki útveginum til bjargar. Er bent á það, 
að þó allar skuldir hefðu verið strikaðar út á ár- 
uiniin 1930, 1931 og 1932, þá hefði saint sein áður 
orðið um 5 millj. kr. rekstrarhalli á útgerð lands- 
manna. Eg skal ekki vefengja það, að meiri hl. 
n. hafi tekið þetta rétt upp úr skýrslum mþn., 
en ég vil benda á það, að hér eru tekin út úr þau 
allra verstu ár, sem yfir útveginn hafa gengið. 
Hér er talið með árið 1931, þegar hið mesta hrun. 
sein sögur fara af, kom yfir þennan atvinnuveg. 
þegar afli landsmanna varð lítt seljanlegur á er-
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lendum markaði <>g fór dagfallandi. Ég hygg. að 
er sæmilega hetur í ári og nieð viðunandi verð- 
lagi á sjávarafurðum, sem ég álít, að sé tryggt i 
höndum sterkra sölusamtaka útgerðarmanna. 
eins og S. f. í'„ þá yrði það vaxtabyrðin, sem 
riður baggamuninn fvrir útgerðarmenn. Ef hægt 
vieri að lækka vaxtabyrðina til mikilla muna til 
viðbótar við annað, sem sjálfst.menn vilja láta 
gera sjávarútveginum til hjálpar, þá mundi það 
verða tryggt að sjávarútvegurinn gæti dafnað 
vcl. Einnig þessi rök hv. mciri hl. eru J>vi ekki 
réttmæt. I>á eru í nál. nokkrar dylgjur um það 
að Jiv. minni hl. sjútvn., hv. 6. Jnn. Reykv. og hv. 
þm. Vestm., hafi lokað augunum fyrir einum 
verulegum útgjaldalið útgerðarmanna, hinu háa 
verðlagi á útgerðarvörum, svo sem t. d. salti. 
Scgir í nál., að ástæðan til þess, að það cr ekki 
gert, geti legið i því, að meiri hl. n. sé úr saina 
stjórnmálaflokki og þeir menn, sem liafi hag af 
þessari verzlun. Þetta er auðvitað skætingur og 
ekki annað, en það er nokkuð einkennilegt. að 
hv. þm. Isaf., sem a. m. k. að nafni til á að licita 
framkvæmdarstjóri fyrir nokkuð stóru útgerðar- 
félagi hér á landi, skuli ekki vita, hvernig salt- 
verzlunin er rekin hér á landi. I’að er flutt inn i 
stórum förmum fyrir vissa landshluta, og viða 
eru það kaupfélögin, sem kaupa þessa vöru og 
miðla henni í hinar ýmsu verstöðvar. Annars- 
staðar eru það smáútgerðarinenn, sem hafa sam- 
tök um að kaupa heila skipsfarma. Að saltverðið 
á Hornafirði sé sérstaklega hátt, skal ég ekkert 
segja um, en býst við, að liv. þm. A.-Sk. geti 
upplýst það. En þar er það kaupfélag, sem hefir 
mestan hluta saltverzlunarinnar, og ég hvgg, að 
annað verzlunarfvrirtieki stundi ekki saltverzl- 
un eins og sakir standa í |>cssu kauptúni nú. Á 
síðari árum hefir saltverzlunin nijög hnigið í það 
horf, að ýmist hafa smáútgerðarmenn i ýinsum 
verstöðvum myndað með sér samtök um salt- 
kaup, eða að kaupfélögin hafa tekið að sér þessa 
verzlun, en að hv. 6. þm. Revkv. sé studdur af 
þeini félagsskap, held ég að sé tómur misskiln- 
ingur.

Mér þykir leitt, að hv. þm. ísaf. skuli ekki vera 
liér viðstaddur. Xú, hann er þarna í ráðherraher- 
berginu. Ég get skilið, að hann liafi gaman af 
því að sitja i þcssu herbergi, hann kemst vissu- 
lega aldrei nær ráðherrasætinu en þetta. Ég vil 
gjarnan minnast hér á eitt atriði. sem kemur 
fyrir í náí, en það er, að lítil útgerðarfvrirtæki 
hér á landi hafi Jivert fvrir sig marga fram- 
kvæmdarstjóra. Ég þekki ekkert litið fyrirtæki. 
sem hefir marga framkvæmdarstjóra, en ég þekki 
eitt stórt fyrirtæki, sem oft er talað um og iil- 
greint er, að hafi 5 framkvæmdarstjóra, en þeir 
eru nú ekki nema 4. ()g þetta félag hefir auk 
útgerðar 7 togara mjög stórfelld fiskkaup með 
liöndum. I>að verzlar árlega með frá 40 til 50 
þús. skippund af saltfiski og verkar þennan fisk 
sjálft á 4 fiskverkunarstöðvum hér í Beykjavík, 
auk þess sem félagið á og rekur fiskverkunar- 
stöðvar á ýmsum stöðum úti um land. I>að rekur 
eina til tvær síldarbræ’ðsluverksmiðjur. og enn- 
fremur rekur félagið stórfellda verzlun nieð kol, 
salt, veiðarfæri og beitusiJd. Ég hygg, ef stjórn- 
arflokkarnir ættu að skipta þessu fyrirtæki niður 
í mörg sma'rri fyrirtæki, þá mundi afleiðingin

verða sú, að framkvivmdarstjórunuin yröi þar 
fjölgað að mun. Enda þótt fyrirtækið hafi i ivö 
ár rekið tva*r síldarverksmiðjur. Jiefir ekki verið 
bætt við framkvæmdarstjóra þau árin. Til sam- 
anburðar má benda á það, að rikið hefir rekið 
eina síldarverksmiðju. og til þess að stjórna 
henni hefir verið, auk framkvæmdarst jóra, 
þriggja manna stjórn, og það má lniast við því. 
að stjórnarlið þessa ríkisfyrirtiekis verði stórum 
aukið, er það færir út kviarnar. Hitt fyrirtækið. 
sem ég taJaði um, er íilutafélag, og hluthafarnir 
eru ekki aðrir en framkvæmdarstjórarnir, og séu 
þeir að sliga félagið, þá eru þeir ekki að sliga 
aðra en sjálfa sig. ()g ég skal Jýsa því yfir i eitt 
skipti fyrir öll, hve mikill stjórnarkostnaður 
hvílir á hverjum togara hjá þessu félagi, sem 
öllum er Ijóst, að er hlutafélagið Kveldúlfur. og 
það eru «S þús. kr. á ári, og það er allur skrif- 
stofukostnaður, framkvæmdastjórn og verkstjórn 
i landi. Ég efast um, að þessi kostnaður liefði 
orðið minni hjá bæjarútgerðinni í Hafnarfirði. 
ef hún hefði haft jafnvíðfeðma utgerð og verzlun 
og þetta félag liefir, eða að slíkur kostnaður sé 
hJutfallslcga Jægri í félagi því, sem Jiv. þin. ísaf. 
stjórnar. Ég er ánægður vfir því að hafa fengið 
tækifæri hér til Jiess að sýna fram á, hve hinar 
þrálátu, ofstækisfullu og nærri Jní að segja of- 
sóknarfullu árásir á hlutafélagið Kveldúlf hafa 
\ið lítil rök að stvðjast. I>á kemst hinn djúp- 
vitri hv. þni. ísaf. að Jieirri niðurstöðu, að „skipin 
séu alltaf að sökkva dýpra og dýpra í skulda- 
fcnið“. rétt eins og þetta skuldafen sé eitthvert 
haf, sem skipin séu að sökkva í. Honum jetti að 
vera það Ijóst, að ef hér er um eitthvert haf að 
rivða, þá eru það ekki skipin sjálf. sem eru að 
sökkva i það, heldur eigendur þeirra, — skipin 
sjálf fljóta áfram.

I>á kcm ég að hinu inargendurtekiia árásarefni 
um það, að eigendurnir endurnýi ekki skipin, og 
er þvi aðallega beint að togaraeigendum. En 
saiinleikurinn er nú sá, að J>eir verja a. m. k. að 
meðaltali á ári 30 þús. kr. til viðhalds hverjum 
togara. Þetta mun svara sem næst til tiunda lil. 
af verði togaranna, og sjá allir, að það cr mikið 
viðhald, miðað við hið erfiða árferði, enda er 
það svo mikið sem unnt er fyrir eigendurna að 
láta l>að vera. Enda ]>ótt togararnir séu nokkru 
eldri en æskilegt hefði verið, J>á er islenzku 
togurunum vfirleitt betur viðhaldið heldur en á 
sér stað með erlendum þjóðum.

I>á segir hv. þm. ísaf. i dýpt síns visdóms og 
mikla mannvits, að „skipin séu nú Iirátt sokkin 
í skuldafenið. og J>á standi landsmenn uppi 
skipalausir“. Ég get ekki skilið þetta, og ég verð 
að staðhæfa. að Jiau verða öll áfram a. m. k. í 
mörg ár enn á yfirborði hafsins.

Siðan fer hv. þm. að tala um það, sem sífellt 
klingir við bæði utan þings og innan i sambandi 
við sjávarútvegsniál, að það sé ekki nóg fyrir 
sjávarútveginn að fá skuldaskil, heldur þurfi lika 
að skipuleggja afurðasöluna út á við. Eg skal 
ekki segja, hvort þörfin á slíkri skipulagningu 
er eins mikiJ og hv. þm. vill vera Játa. en ég er 
sammála honum um það, enda hefir hann liert 
af sjálfstæðismönnum hér á l>ingi að skilja það. 
að það verður að trvggja framtið útgerðarinnar, 
með þvi að koma afurðasölunni i fast horf og
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með því að fá scm hæst verð fyrir afut’ðirnar. 
En ég staðha»fi, að cina leíðin til þcss að ná því 
marki cr sú, að útgerðarinennirnir sjúlfir annist 
sína afurðasölu mcð sterkum frjálsum samtök- 
um. En cinmitt þcir, sem fjasa mest um frjálst 
skipulag, hafa nú drcgið rýtinginn úr sliðrum 
og vilja hin frjálsu samtök feig. Ég skal ekki 
fara langt út i það mál, cn trúað gæti cg því, 
að einhverntima iðri þá þess, hvernig þeir nú 
fara að. bað hcfir að vísu aldrci vcríð mikils 
vænzt af hv. form. sjútvn.. cn því iniður hafa 
honum vitrarí nienn látið hann og hans líka ráða, 
en hann stjórnast eins og kunnugt er af persónu- 
legri óviki og valdagirni.

I>á er það eitt, sem cndurtckið cr i rökum hv. 
mciri hl., að Sjálfstæðisíl. sé ekki umhugað um 
að hæta úr bráðum voða, sem fisksalan sé nú 
stödd í. Ég hefi áður í ræðu minni vikið að 
þessari ásökun, en ég vil nú nota þetta tivkifæri 
til þcss að undirstrika þau orð annara minna 
flokksbræðra. að mcð frv. um fiskiráð, i sam- 
bandi við markaðs- og verðjöfnunarsjóð. var gcrð 
mjög fullkomin tilraun af Sjálfstfl. til þcss að 
lcysa hin alvarlegu vandræði, bæði um sölu á 
saltfiski og cins nýjungar í verkunaraðfcrðum.

Ég cr þá kominn að sjálfum rýtingnum, hinni 
rökst. dagskrá, scm væntanlcga vcrður samþ. 
þar cr þess getið, að skuldaskil komi útveginum 
ckki að gagni nema að litlu lcyti. I>etta má að 
nokkru lcyti til sanns vegar færa. Engu að síður 
licfir það vcrið krafa SjálfstfL, og hún cr studd 
mcð þcim mörgu erindum. scm Alþ. hafa borizt 
frá útgcrðarinönnuin um allt land, og ckki síður 
úr kjördæmum stjórnarflokkanna, að skuldamál 
sjávarútvcgsins vcrði lcyst þegar á þcssu þingi. 
bað cr öllum ljóst, að skuldaskil geta ckki farið 
fram mcð skjótri svipan. bau hljóta að taka lang- 
an tima, cn cininitt það sýnir, að nauðsyn cr á 
því. að scm allra fyrst sc hafizt handa. Eg lct 
þess gctið i byrjun þessarar ræðu ininnar, að 
þvi miður inundi bún vcrða Hkræða yfir frv. um 
skuidaskilasjóð, cn jafnvcl þó að þctta frv. verði 
nú jarðsctt, þá hcfir það sína miklu þýðingu, 
að það kom fram. I>að mun hafa þá þýðingu, að 
lánsstofnanir munu frcmui’ cn annars frcsta þvi 
að ganga að illa stæðum útvcgsmönnum. Mcð 
flutningi þessa frv. er það a. m. k. Ijóst, að 
stærsti flokkurinn í þinginu hcfir tjáð þessu 
máli sitt óskipt fylgi. ()g þó að stjórnarflokk- 
arnir hafi ekki \ iljað taka tillit til þessa vilja 
Sjálfstfl. með sína 22 þús. kjósendur að baki 
sér, þá hcfir þetta mál vakið mikla eftirtekt og 
hlotið fvlgi allra útvcgsmanna. og jafnvel stjórn- 
arliðið hefir látið skína í gegnum sína fram- 
komu í inálinu, að það telji þurfa að sinna því 
á mesta þingi. Vegna þcirrar hrcvfingar, scm 
komizt hcfir á þctta mál við framkomu þcssa 
ír\.. hcfir fjöldi aðþrengdra útgcrðarmanna feng- 
ið cinskonar gálgafrcst gagnvart sínum lánar- 
drottnum.

En það mcga stjórnarflokkarnir vita. að Sjálf- 
stfl. mun halda þcssu máli vakandi. bað mun 
vcrða rætt við þjóðina fvrir næsta þing, og það 
mun rcynast svo, að þcssu máli vcrður fylgt 
eftir mcð svo miklum áhuga og miklu harðfylgi 
bjá þjóðinni, að framkvæmd þcss vcrður ckki 
tafin lengur cn til næsta þings.

Frsm. meiri hl. (Finnur Jónsson): I>að hefir 
nokkuð hrcytzt í scinni tið blærinn á þessari 
umr., þar scm mcir kennir nú prúðmennsku og 
stillingar cn áður hcfir borið á i ræðum bv. fim. 
þcssa máls.

Ég sé ckki ástæðu til að fara ncitt út i síðustu 
ræðu hv. 6. þm. Beykv. Ég held, að í þcirri r:vðu 
koini ckkcrt nýtt fram. Sama cr að scgja uni 
ræðu hv. þm. Snæf.; cg hcld, að í þcirri ricðu 
séu cngin stór atriði, scm ég þarf að skipta mér 
af. Hann sagði m. a., að það væri svo. að örlög 
þcirra mála. scm Sjálfstfl. flytur á þcssu þingi, 
væru fyrirfram ákvcðin. Ég vil í þvi sainhandi 
minna hv. þm. á það, að ég hcfi mælt með 
nokkrum inálum í sjútvn., scm borin cru fram 
at sjálfstivðisinönnum. Ég man í svipinn cftir 
till. um að auka ljósmagn Stórhöfðavitans, og 
frv. um matsstjóra, scm hvorttvcggja hafa gcngið 
nieð meðinælum minum og minna flokksmanna 
gcgnum þingið. Við viljuin sýna þcim málum 
sóma, scm sjálfstæðismcnn ílytja, scm við á- 
lítum, að scu til hagsbóta fyrir þjóðarhcildina, 
cn öðrum málum, scm þcii’ flytja og við álitum 
þjóðinni í hcíld ckki til hagsbóta, snúumst víð 
\ itanlega gcgn.

Xú cr það hvcrgi sagt í nál. inciri hl, sjútvn., 
að skuldaskil mundu að cngu gagni koma. Hitt 
cr sannað mcð óvggjandi rökum og tilvitnunum 
í nál. mþn., að skuldaskilin cin saman duga ckki 
til þcss að rvtta við sjávarútveginn, svo scm þörf 
v:cri á. Hv. þm. Snæf. lct þá skoðun sína í ljós. 
að cf togaraútgcrðin fcngi skuldaskil, og cf lctt 
væri á þcirri vaxtabyrði, scm á togaraútgcrðinni 
hvilir, þá mundi hún bcra sig undir núvcrandi 
vcrzlunarskilyrðuin. Eftir skýrslum mþn. cr þetta 
því miður ckki rétt. Tckjuhalli togaraútgcrðar- 
innar á þcssum árum, scm yfirlitið nær yfir, þó 
slcppt sé árinu 1931, cr langt yfir þá vcxti. sem 
grciddir hafa verið af lánum útgcrðarinnar. Nú 
skildist mcr á hv. þm. Snæf., að hann teldi okk- 
ur ekki vilja rcisa við stórútgerðina. I>etta cr 
hinn mcsti misskilningur. Við álituin, að ríki og 
bæjarfélög cigi að stuðla að því, cn þó ckki incð 
þau skip cða félög, scm sýnt cr um, að ckki bcra 
sig, cins og stórútgcrðin cr rckin nú. I’cssar 
niðurstöður sinar hcfir meiri hl. sjútvn. bvggt á 
því, að skýrslur mþn. væru rcttar.

Mcr skildist, að hv. þm. Snæf. væri að frýja 
Alþfl. hugar um það, að flytja till. um að ríkið 
kaupi 10 nýja togara. Alþfl. talaði ckki um það 
í fvrra, að ríkið, hcldur Kcykjavikurbær. kcypti 
togara, og vissulega cr Alþfl. ckki cnn búinn að 
ná mciri hl. í lucjaistj. Bvíkur. ()g hvað þ\ í við- 
vikur að auka skipastólinn um 10 nýja togara, 
þá stcndur öðru\ isi á nú cn þá, vcgna þcss að 
þá \ oru ekki þær höinlur komnar á innflutning 
til markaðslandanna, scm nú cru komnar. Mcð 
þcssu cr cg ckki að segja það, að ckki sé þörf 
á að bicta við togaraflotann. Eg sc það i skýrsl- 
um frá Englandi, að afli, scm þar cr lagður upp 
á siðastl. sumri, rcyndist miklu meiri og vcrð- 
mciri af nýjum togurum hcldur cn gömluni. 
þannig að nýju togararnir hcra sig ágætlcga, um 
leið og gömlu togararnir bera sig ckki. Eg fékk 
í gær bréf frá góðuin vini minum i Englandi. 
scm kcypti í fyrra tvo nýja togara, og scgir 
hann, að þeir hafi horið sig ágætlega, og ætlar
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hann nú aö láta hyggja tvo nýja togara til við- 
hótar fyrir næstu vertið, vegna þess hve út- 
gerðin ber sig þar vel. (PHalld: Hvernig er kaup- 
gjaldið þar?). Kaupgjald þar er ekki hegra en 
hér, og kjör sjómanna þar að mörgu leyti þetri.

Hv. þm. Snæf. gaf mér, kannske óafvitandi, 
eitt injög gott vopn i hendurnar. sem færir sterk 
rök að nauðsyn skipulagningar á togaraflotanum. 
Hv. þm. var að tala um, að á það hefði verið 
minnzt, að tiltölulega dýrari væri framkvæmdar- 
stjórn á litlu fvrirtæki en stóru, og tók t. d. það 
fyrirtæki, sem hann er kunnastur, h f Kveldúlf 
(TT: I>að er ekki litið fyrirtæki.). og vildi halda 
því fram, að framkvæmdastjórn þess væri ekki 
úr hófi dýr, en sagði um leið, að hami hyggist 
við, að framkvæmdastjórn hæjarútgerðar Hafn- 
arfjarðar, sein hefir tvo togara, og Samvinnufé- 
lags ís firðinga, scm hefir sjö mótorskip, væri 
tiltölulcga miklu dýrari. Ég gct búizt við. nð 
þetta sc rétt (EmJ: I>að er ckki rétt.), þvi að 
cftir J>vi scm fyrirtækið cr minna, cftir því er 
cðlilcgra, að framkvæmdastjórnin sc hlutfalls- 
lcga dýrari, og eftir þvi scm fyrirtækið cr stærra, 
eftir því cr eðlilcgra, að framkvæmdastjórnin sc 
hlutfallslcga ódýrari. Að þcssu lcyti erum við 
hv. þm. Snæf. sammála. M. ö. <>., að cftir þvi 
scm togaraflotinn er færður meira saman, cftir 
þvi gæti framkvæmdastjórnin orðið tiltölulega 
ódýrari. — Hv. þm. Snæf. sagði, að h'f Kvcldúlf- 
ui’ væri ckki litið fyrirtæki. I>ó að það sé stórt 
fyrirtæki á okkar mælikvarða, cr það litið sam- 
anborið við ýms fyrirtæki crlcndis; t. d. cr það 
vitað, að í I’ýzkalandi cr togarafélag, scm hcfir 
svo hundruðum togara skiptir. og sc það borið 
saman við togaraflota fslands, scm aðeins er 
37 togarar, þá mundi islcnzki flotinn vera litið 
fyrirtæki, samanborið við togarafclög annara 
þjóða, þó að þcir væru samcinaðir undir cína stj. 
M. ö. o., að skipulag á togaraflotanum islcnzka, 
cf mcð cðlilcgum hætti væri, gæti orðið til þcss 
að gcra stjórn og rckstur togaraflotans hag- 
kvæmari hcldur cn nú er. Vmmæli hv. þm. (i.-K. 
bcnda nokkuð i þcssa átt.

Hv. þm. Snæf. sagði, að allir framkvæmda- 
stjórar KveJdúIfs væru hluthafar í því félagi, og 
cf þcir væru of dýrir, þá væru þcir of dýrir 
fyrir sjálfa sig. bctta cr hæpin rökscmdafærsla, 
vcgna þess, að það cr fyrst og frcmst vcrkafólk- 
ið og sjómcnnirnir, scm borga þessum fram- 
kvæmdastjórum, og cf þcir cru of dýrir. cru þcir 
fyrst og frcmst of dýrir fyrir vcrkafólkið og sjó- 
mcnnina.

I>egar fyrirticki cr jafnstórt og þctta, saman- 
borið við sticrð þjóðarinnar, skiptir afkoma þcss 
alla þjóðina. Viðvíkjandi þvi, scm sagt hcfir 
vcrið um skuldafenið, sagði hv. þm. Siucf., að ef 
cigc ndurnir sökkva. komi það niður á þeim 
sjálfum, cn ckki öðrum. I>etta cr ckki að öltu 
lcyti rctt, vcgna þcss, að cf stórt fyrirtæki. scm 
safnar miklum skuldum hjá bönkunum. lcndir 
svo í gjaldþroti, lcnda skuldirnar á allri þjóð- 
inni gcgnum bankana. I>ctla á þvi frcmur hcr við 
cn annarsstaðar, að báðir bankarnir cru rikis- 
cign. Afkoma þcssa fyrjrtækis skiptir þcss vcgna 
alla þjóðina. <>g það cr alls ckki einkamál cin- 
hverra framkvæmdastjóra, hvcrnig fcr um rckst- 
ur þcss.

Eg hcld, að það sé ckki mikið meira. scm ég 
þarf að svara hv. þm. Smcf. Eg lcgg áhcrzlu á. 
að dagskráin við frv. vcrði samþ.. cinkum vcgna 
niðurlags hcnnar. scm er áskorun tií ríkisstj. 
um að lcggja fyrir iucsta þing frv. til laga um 
skuldaskilasjóð vélbátaút gcrðarmanna.

Ólafur Thors: Ég þarf í raun og vcru litlu við 
að bæta það, scm hv. G. þm. Bcykv. og hv. þm. 
Siucf. hafa sagt um þetta mál. JEtla ég þcss vcgna 
ckki að ræða málið almennt. <>g ckki koma inn 
á það sjónarsvið, scm þeir hafa rætt málið á. 
Ég gct tckið umiir þeirra ræður frá orði til orðs, 
cn vil þó ckki láta þctta mál verða afgr. svo hér 
á þingi. að ég scgi ckki um það fácin orð, af 
þvi að ég álit það citt þýðingarmcsta mál þings- 
ins. Eg lít á það að því lcyti cins og báðir flokks- 
bræður mínir, scm ég áðan ncfndi, að ég fagna 
því, að þctta mál cr komið fram á Alþingi, og cg 
vcit, að allir, scm þar ciga hlut að máli, vcrða 
Sjálfstfl. þakklátir fyrir að hafa bcitl sér fyrir 
þvi. I>að cr cnginn vafi á. að það, að málið er 
komið fram, leiðir til bráðra ursííta, þcím mönn- 
um, scm hlut ciga *að máli, til framdráttar <>g 
farsældar. En i sjálfu sér gct ég vcl unað við 
þá afgrciðslu málsins, scm fyrirhuguð cr, cf hún 
aðcins væri mcð mciri mcnningarblæ cn raun 
bcr vitni um. Pctta nál. niciri hl. sjútvn. cr cins- 
dæmi. cn hitt, að frcsta cndanlcgri afgreiðslu 
þcssarar íöggjafar til incsta þings, að fenginni 
þcssari yfirlýsingu bankastjóranna. þarf út af 
fyrir sig ckki að leiða til neins skaðneðis. vcgna 
þcss. að úr þvi að frv., mcð þvi að vcra lagt 
fram á Alþ., hcfir lcitt í Ijós þann vilja þings- 
ins að ráða fljótlcga bót á þessum vandneðum 
út vegsmanna, ög fyrst bankarnir lofa að 
taka það mikið tillit til bugarfars -Mþingis í 
þcssu cfni, að ganga ckki að útgcrðarmönnum. 
]>á hcfir þcgar áunnizt mikið i þcssu efni. (\g ?g 
cr sannfærður um, að sömu aflciðingar útvcgs- 
mönnum til framdráttar vcrða af þcim undir- 
tcktum. scm málið fær bér á þinginu. að þvi cr 
sncrtir aðstöðu cinstakra kaupsýslumanna í garð 
útvcgsmanna. I’að cr cnginn vafi á þvi, að allur 
fjöldinn af þciin mönnum, scm skuldakröfur eiga 
á útgcrðarmcnn, inunu. vcgna þcss að frv. cr 
komið fram og vcgna yfirlýsinga i sambandi 
við það, sjá sínum bag bczt borgið mcð því að 
ganga ekki að útgerðarinönnum. Eetta er rcttlátt 
að viðurkenna.

Eg vil svo leiðrétta misskilning. scm fram 
kcmur af hálfu mcirihlutamanna sjútvn. i nál. 
þeirra, að þcir Icggja of litið upp úr |>cirri hjálp, 
scm skuldaskilin munu vcita útvcgsmönnum. I>að 
cr, cins og samflokksmcnn minir hafa tckið fram. 
að þess þarf scrstaklcga með að hæta fyrir út- 
vcgsmönnum mcð því að Icíta nýrra markaða, 
cn cins og hv. þm. Snæf. tók fram. höfum \ ið 
gcrt okkar till. um það. scin þvi miður cr ckkcrt 
farið cftir. En hitt cr staðrevnd, sem ckki cr 
nægilcga viðurkcnnd við þcssar umr.. að cf út- 
vcgsmcnn fá skuldaskil, fá bcir mcð J>ví nýja 
og ákaflcga mikið bætta aðstöðu til þess að 
starfrækja sinn atvinnurckstur nicð von um arð- 
vænlcga útkomu. <>g það er vcgna þcss. að nú 
eins og ástandið cr, cr það háttur útvcgsmanna. 
a. m. k. hér á Suðurlandi, að þeir fá í vcrtiðar-
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byrjun rekstrarlán. Margir hvcrjir hinir snucrri 
útvcgsmcnn fá frá scx og upp í niu þús. kr. lán 
út á ófiskaðan afla, scm ncmur um 30 kr. á skip- 
pund, sc niiðað við 200 til 300 skippunda afla. 
I>að cr ætlazt til. að þcir vcrji þcssu láni til þcss 
að kaupa fyrir þarfir sinar i |>águ síns atvinnu- 
rckstrar, cn ]>vi cr af mörgum varið til annars. 
I>vi cr varið til ]>css að grciða gamla skuld, scm 
skuldarcigandi vitanlcga fagnar að fá greidda, 
cn þcirri grciðslu fylgir sú kvöð, að hlutaðcig- 
andi kaupsýslumaður vciti þcssum manni, scm 
skuldina grciddi, nýtt lán, og það lán cr i augum 
kaupsýslumannsins alvcg í sömu áhættunni og 
fyrra lánið. Af þcssu lciðir, að kaupsýslumað- 
urinn hækkar vcrðlagið á vörunni mcira cn þörf 
cr á. cf staðgrciðsla ætti sér stað. I>að vcrður 
þvi vcigamcsti þátturinn i afgrciðslu skuldaskila- 
sjóðsins, að cf skuldaskil vcrða framkvæmd, 
gcta útvcgsmcnn notað hið nýja rckstrarlán til 
|>css að kaupa sínar notaþarfir i þágu atvinnu- 
rckstrarins mcð hagkvæmara vcrði cn annars, af 
þcim eðlilcgu ásticðum, að kaupsýslumaðurinn 
gctur lækkað vcrðið á notaþörfunum þcgar stað- 
grciðsla á sér stað. Ég hygg því, að þcssi þáttur 
skuldaskilanna vcrði vcigamcsti þátturinn i við- 
rcisn sjávarútvcgsins, þvi að það vita allir, að 
cf þcssir hátar fá aðstöðu til þcss að kaupa öll 
sín vciðarficri, bcitu, oliu, salt o. fl., gcgn stað- 
grciðslu, fá þcir þcssar vörur fvrir 15—20cc 
lægra vcrð cn clla. bá fara að brcvtast horfurn- 
ar mcð útvcginn, frá að það var að vcrða von- 
laust um, að hann gicfi arðvænlcga útkomu, vfir 
i það, að likur cru til, að hann gcfi nokkurn hagn- 
að. I>ctta vildi cg láta koina skýrt frain áður 
cn þcssum umr. cr lokið, svo að cnginn misskiln- 
ingur þurfi um það að vera. Að öðru Icyti skal 
ég ckki gcra frv. cða rökst. dagskrána að um- 
ræðucfni; það hafa mínir flokksbncður gcrt 
svo rækilega. að ég hcfi cngu þar við að bæta.

Þorbergur Þorleifsson: I>ar scm saltvcrð á 
Hornafirði hcfir vcrið drcgið inn í þcssar umr. 
og inn i nál. mciri hl., skal cg gcta þcss, að ég 
hcfi aflað mér upplýsinga um vcrð á þessari 
vöru hjá framkvícmdarst jóra Kaupfélags A.- 
Skaftfellinga, Jóni ívarssyni. Hann gaf mcr þær 
upplýsingar, að kaupfélagið á Hornaf. hcfði á 
síðustu vcrtíð sclt salt til útgcrðarmanna fvrir 
47 kr. smálcstina, cn i nál. cr sagt, að smál. hafi 
vcrið scld á 00 kr.

Hvort saltvcrðið á Hornafirði hcfir cinhvcrn- 
tima vcrið 60 kr. smál., gct ég ckkcrt sagt um nú, 
og þó að svo hafi vcrið, þarf það ckki að hafa 
stafað af þvi, að um ncitt okur væri að ræða, 
hcídur vcgna þcss, að saltið hcfir á þciin tíma 
vcrið dýrara. En það vil ég og taka fram, að það 
cr crfiðara mcð aðflutninga til Hornafjarðar cn 
flcstra annara hafna á landinu og uppskipun oft 
dýr og crfið, vcgna þcss að stærri skip koinast 
ckki að bryggju, cins og ég hcfi áður tckið fram 
hér á hv. Alþ. Þcgar á allt þctta cr litið, cr ckki 
ócðlilcgt, þó að vorur kynnu að vcra þar i cin- 
staka tilfdlum citthvað dýrari hcldur cn annars- 
staðar.

Frsm. minui hl. (Sigurður Kristjánsson): Til 
þcss að fyrirbyggja allan misskilning. vil ég taka

það fram, að það cr ckki rétt. að i nál. mþn. í 
sjávarútvcgsmálum sé ncitt skýrt frá saltvcrði 
á Hornafirði. (ÞorbÞ: Ég var að tala um nál. 
mciri hl. sjútvn. Xd.). I>á skal ég vikja orðum 
minum á rétta lcið. En cinmitt í þcssu nál. mciri 
hl., þar sem talað cr um saltvcrðið á Hornafirði. 
cr vitnað í nál. mþn. í sjávarútvcgsmálum. En 
það vcrður að gcta þcss, að það, scm stcndur þar 
um saltvcrðið á Hornafirði, cr ekki frá n., þvi að 
um það cr gctið í fylgiskjölum, scm prentuð cru 
mcð nál., scm cr bréf frá fiskifulltrúa íslands á 
Spáni. Xm. cr ckki kunnugt um saltvcrðið á þcss- 
um stað og gcta þvi cnga ábyrgð á því borið, cn 
ég gcri ráð fvrir, að fiskifulltrúinn hafi skýrt 
rétt frá, cn það má vcra, að saltvcrðið sé annað 
nú. En það cina, scm nm. hafa um þctta sagt, 
hcfi ég sagt hér í þingræðu, og það var ckki til 
þcss að fullyrða, að þctta væri rctt hcrmt, hcld- 
ur sagði ég það, að mér þætti ckki undarlcgt. 
þó að saltvcrðið vtcri hærra á svo afskekktum 
stað, þar scm þarf að kosta flutning mcð scr- 
stökum bátum cða bifrciðum, hcldur cn á aðal- 
höínum, scm hafa góðar samgöngur. Ég vil ckki, 
að það standi fyrir minn rcikning cða nm. ncin 
fullyrðing um það, hvað saltvcrðið hcfir vcrið, 
cn það cr álit mþn., að nauðsvnlcgt sc að gcra 
ráðstafanir til þcss, að mcnn á svo afskckktum 
stöðum gcti haft cinhvcr samtök um kaup á út- 
gcrðarvörum, þannig að þær komi á ódýrari 
hátt hcim til þcirra cn nú cr, incðan hvcr cin- 
stakur vcrður að sjá fyrir flutningi sinnar út- 
gcrðarvöru út af fyrir sig.

Thor Thors: bað cru aðcins nokkur orð út af 
ræðu hv. þm. ísaf. Hv. ]>m. vildi ckki viður- 
kcnna, að örlög þcirra mála, scm Sjálfstfl. bæri 
fram hér á þingi, vivru yfirlcitt fyrirfram ákvcð- 
in. En þingtíðindin og þingskjölin sanna það.

Hv. þm. ísaf. sagði, að frv. um fiskimatsstjóra. 
scm sjálfstæðismcnn báru fram, hcfði náð fram 
að ganga. Það mál fékk að lifa ]>rátt fvrir það. 
að Sjálfstfl. bar það fram, og var það m. a. af 
]>vi, að fiskifulltrúinn á Spáni upplýsti það fyrir 
flokksmönnum sinuni, að ckki mætti blanda sam- 
an fiskimatsstjóra hcimn á fslandi og fiskífull- 
trúa á Spáni.

Hv. þm. sagðist vcra þvi hlynntur, að ríki og 
bæjarfclög yrðu til þcss að cndurrcisa útgcrðina. 
I>að hafa nú vcrið gcrðar tilraunir mcð það, 
bæði á ísafirði og í Hafnarfirði. Ég ætla á cng- 
an hátt að ásaka þcssa útgcrð, cn ég vil aðcins 
bcnda á, að hún hcfir á cngan hátt brcytt um 
til batnaðar frá því, scm cr í rckstri cinstak- 
linga, hcldur fctar hún alvcg í fótspor cinstak- 
lingsrckstrarins, sarna kaupgjald cr borgað, fisk- 
urinn cr vcrkaður og scldur á sama hátt og hjá 
cinstaklinguin, og vfirlcitt cr allt cins hjá þcss- 
uin fyrirtækjum og hjá cinstaklingum.

I>á sagði hv. þm. cnnfrcmur, að það vau’i ckki 
að marka, þó að Alþfl.mcnn hefðu ckki bcitt sér 
fyrir að kaupa togara fyrir Hcykjavikurbíc, af 
þvi að þcir hefðu ckki mciri liluta í luvjarstj. 
Hvíkur. Eg vil bcnda hv. þm. á, að hann sjálfur 
flutti hér á þingi í fyrra frv., ásamt flokksbræðr- 
um sinum, um sérstaka rikisábyrgð fyrir Hcvkja- 
vikurbæ til þcss að kaupa 10 nýja togara. Þctta 
frv. cr ckki borið fram á þinginu nú í ár. Af
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hvcrju? I’að cr af því, að cf frv. hcfði komið 
fram frá niciri hl. sjútvn. og stjórnarliðinu, hcfði 
það átt visan framgang, cn þcir kæra sig bara 
ckkcrt um, að það nái fram að ganga. Hv. þm. 
ísaf. sagði, að það liorfði öðruvísi við nú cn 
i fyrra, þvi að nú væri takmarkaður innflutn- 
ingur á fiski til Spánar. En það var öllum ljóst. 
scin citthvað fcngust við afurðasölu, að þctta 
var vfirvofandi i fyrra, og cg vil bcnda á, að í 
útvarpsumr. fvrir bæjarstjórnarkosningarnar hcr 
i Rvik í fyrra, þar scm þctta mál var mikið rætt, 
varð það mitt hlutskipti að bcnda á, hvcrt svcrð 
vofði vfir höfðum okkar. scm sc takmörkun á 
innflutningi fiskjar til markaðslandanna, vcgna 
þcirrar almennu reglu, scm gildir um gagnkvæm 
viðskipti. En þá vildu sósialistar tclja þctta 
flcipur eitt eður hrakspár.

I>á sagði hv. þm„ að cg hcfði gcrt sér grciða 
nicð þvi að hcnda á, að rckstur cinstakra skipa 
væri ódýrari hjá stórum fyrirtækjum cn smáum. 
Eg skal fúslcga játa, að cg cr hlynntur stór- 
rckstri á vissum sviðum at vinnulífsins og vil, að 
þar sé ákvcðið fyrirkomulag, cr trvggi samvinnu 
vcrkamanna og vinnuvcitcnda, cn ég vil bcnda 
hv. þm. ísaf. á, að sá mikli munur cr á milli 
okkar skoðana, að hann cr hlynntur bæjar- og 
ríkisrckstri, cn ég cr hlvnntur á cinstaka svið- 
uin þeiin stórrckstri, scm cinstaklingar standa að. 
Hcr grcinir svo mikið á milli, að cnginn tími 
cr til að rökræða um það hér, cnda cr þcssi skoð- 
anamunur öllum kunnur. Af þeim ástæðum cr 
hann sósíalisti, en ég cr sjálfstæðismaður.

Hv. þm. var að gcra samanburð á rckstri tog- 
ara erlendis og hér. Ég vil bcnda hv. þm. á þann 
mikla inun, scm cr á þessum rekstri hjá ná- 
grannaþjóðum okkar og hér. Hjá nágrannaþjóð- 
uin okkar cr því oftast þannig fyrir komið, að 
togararnir sclja aflann strax og þcir cru komnir 
i höfn, en hér cr aflinn verkaður af útgcrðar- 
mönnum sjálfum, og sér þvi hv. þm., livað 
miklu meiri áhætta cr hjá útgerðarmönnum hér 
á landi heldur cn hjá útgerðarmönnum i ná- 
grannalöndum okkar.

Þá var hv. þm. að scgja, að það væri Jiæpin 
rökscmdafærsla að halda þvi fram, að ef rckst- 
ur einhvers fvrirtækis væri of dýr, lenti það á 
hluthöfum þcss. Eg vil bcnda á, að töpin lcnda 
fyrst og frcmst á þcim mönnum, scm bafa lagt 
alla sína fjármuni í þann atvinnurckstur.

Vm þau töp, sem lenda á ríkinu, cf atvinnu- 
rcksturinn gcngur illa, skal ég ckki fjölyrða, ég 
er því svo ókunnugur, cn ég cfast ekki um, að 
hv. þm. ísaf. gcti uin það talað, af þvi að hann 
hcfir rcynsli’. í þcim cfnuni og cr þcssu miklu 
kunnugri hcldur cn ég.

Ólafur Thors: Ég vil lcvfa mér að bera fram 
brtt. við rökst. dagskrána frá niciri hl. sjútvn. 
Hún hljóðar þannig:

„l’pphaf dagskrártill. orðist þannig: „Þar eð 
umsagnir frá bankastjórum kandsbanka íslands 
og Útvegsbanka íslands b f um, að eigi þurfi" 
o. s. frv.“

Mín till. gcngur út á, að úr lökst. dagskránni 
falli þcssi orð: „Þar cð vandræði sjávarútvegs- 
ins yrðu ekki lcyst ncma að mjög litlu lcyti mcð 
afgreiðslu frv. þessa og —“.

Alþt. 1934. C. (48. löggjafarþing).

Rökst. dagskráin yrði þá svo hljóðandi, cf min 
brtt. vcrður samþ., mcð lcyfi hæstv. forscta:

„Þar eð fyrir liggja umsagnir frá bankastjór- 
um kandsbanka íslands og Útvegsbanka íslands 
h f um, að cigi þurfi að óttast stöðvun á útgerð 
landsmanna cða cigcndaskipti umfram vcnju, 
vcgna skulda, fyrir næstu vcrtið, og cnnfrcmur 
að skuldaskil kæmu cigi heldur til frainkvæmda 
fyrir vcrtiðina, þó frv. næði fram að ganga, og i 
trausti þcss, að rikisstjórnin lcggi fyrir næsta 
þing framhaldandi tillögur um viðrcisn sjávar- 
útvcgsins, þar á mcðal tillögur um aðstoð ríkis- 
ins til skuldaskila vélbátaútvcgsins, cr fram fari 
á næsta ári, tckur dcildin fyrir næsta mál á dag- 
skrá.“

Mcð þcssu vil ég forða hæstv. Alþingi frá að 
kvcða upp þann dóm, að vandræði sjávarútvcgs- 
ins vcrði ckki ncma að mjög litlu leyti lcvst mcð 
þessu frv. Ég hcld, að ckki sé rétt að gefa nciii- 
ar yfirlýsingar um, að skuldaskilin létti ckki 
vandræðunum af sjávarútvcginum. Eg hcld cin- 
mitt, að |):iu muni þvcrt á móti miða mikið til 
bóta, og þá skoðun mina rökstuddi ég áðan með 
þvi að sýna fram á, að cinmitt skuldaskilin 
væru skilyrði fyrir þvi, að verðið á notaþörfum 
útvegsins lækkaði.

Ef þessi brtt. min vcrður samþ., skal ég fyrir 
mitt lcyti samþ. rökst. dagskrána úr því sem 
koinið cr.

Forseti (JörB): Mér hcfir borizt skriflcg brtt. 
við rökst. dagskrána á þskj. 739, og hcfir hv. flin. 
brtt. lesið hana upp, svo að ég tcl ckki þörf á að 
endurtaka hana, cn til þess að hún nicgi koma 
til atkv., þarf tvennskonar afbrigði.

ATKVGR.
Afbrigðin lcvfð og samþ. mcð 17 slilj. atkv.

Frsm. meiri hl. (Finnur Jónsson): Eg býst við, 
að atkvgr. um málið verði frcstað, og þá gefst 
tækifæri til að athuga brtt. þangað til atkvgr. fer 
fram.

linr. (atkvgr.) frestað.

Á 611. fundi í Nd„ lá. dcs., var cnn fram haldið 
2. umr. um frv.

Frsm. mciri hl. (Finnur Jónsson): Eg vil lýsa 
þvi yfir f. b. meiri hl. sjútvn., að hann fcllst á 
brtt. frá hv. form. Sjálfstfl., þar scm liann licfir 
lýst því yfir f. h. flokksmanna sinna, að þeir 
muni þá greiða dagskrártill. atkv.

ATKV.GR.
Rrtt. við till. til rökst. dagskrár i nál. frá 

inciri hl. sjútvn. samþ. mcð 25:1 atkv.
Dagskrártilk, svo brcytt, samþ. mcð 18:1 atkv.

5. Opinber ákærandi.
Á 5. fundi í Nd., ‘J. okt„ var útbýtt:
Frv, til 1. um opinberan ákæranda (þmfrv.. A.

ó3).
Á 8. fundi i Xd., 12. okt., var frv. tekið til 1. 

uinr.
12

ATKV.GR
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Flm. (Gunnar Thoroddsen): l’að frv., sem hér 
liggur fyrir, feiur í sér þá hrevt. á réttarfars- 
löggjöfinni, að taka ákivruvaldið úr höndum 
dómsinálaráðuneytisins og fá það opinbcrum á- 
kívranda.

Ákæruvaldið er réttur rikisvaldsins til þess að 
kivra manii til refsingar fvrir ólöglegar athafnir 
hans. Að visu hefir hver einstakur borgari, sem 
þykist vera órétti beittur, eða hefir komiz.t að 
refsiverðu athæfi, rétt tii þess að kæra þann, sein 
brotlegur hefir orðið, og heiinta að málið sé 
rannsakað. En þessi kæruréttur einstaklinganna 
er ekki það ákæruvald, setn hér er átt við. Á- 
kæiuvaldið táknar það, hvaða yfirvald í land- 
inu hafi heimild til þess að ákveða, hvort opin- 
ber rannsókn skuli fara fram og hvort máls- 
höfðun skuli eiga sér stað.

hetta ákæruvald er einkum í hönduin þriggja 
aðilja: Alþingis, sýsluinanna og dómsmálaráð- 
herra. Alþingi eitt hefir vald til að ákæra ráð- 
herra fyrir cinbættisrekstur þeirra og stefna þeim 
fyrir landsdóm. t’m ákivruvald sýslumanna er 
það að segja, að þegar um smávægileg brot er 
að ræða, eða augljóst, hver hinn seki er. geta 
þeir upp á sitt cindæmi höfðað mál. En það er 
ákivruvald dómsmálaráðuneytisins, sem mestu 
máli skiptir, því að í flestöllum opinberum mál- 
um, sem fyrir koma, er það þetta ráðuneyti, sem 
tekur ákvörðun um, hvort rannsókn skuli fara 
fram og mál höfða.

I>að hefir geysimikla þýðingu, i hverra hönd- 
um ákæruvaldið er og hvernig með það er farið. 
I>að er hin mesta nauðsvn, að það sé í höndum 
góðra og réttsýnna manna og að því sé beitt 
með fullu réttlæti. í meðferð þess er tvenns að 
gada. Annarsvegar, að því sé beitt gegn öllum 
þeim, sem glæpi hafa drýgt. og hinsvegar, að 
þvi sé ekki beitt gegn saklausum mönnum. I>að 
getur haft gcigvænlcg áhrif, ef maður er á- 
kærður fvrir afbrot, sem hann er alsaklaus af, 
jafnvel þótt hann verði sýknaður að lokum. 
Akæran ein, með öllum þcim réttarhölduin, vitna- 
leiðslum, varðhaldi, yfirheyrslum og umtali 
manna í milli, sem sakamálarannsókn eru sam- 
fara. getur gert honum slíkt tjón, bæði andlega 
og efnalega, að hann híði þess seint bætur. En 
jafnnauðsynlegt og það er. að cnginn maður sé 
að þarflausu eltur með sakamálarannsókn og 
málshöfðun, þá er hitt ekki siður hin rikasta 
nauðsyn, að refsivöndur laganna sé aldrei lntinn 
hvila, þegar lögbrot er framið. Vanræksla á því 
að draga seka mcnn til ábyrgðar fyrir verk sin 
hlýtur að veikja stórlega réttaröryggið i land- 
inu og hrjóta niður virðingu manna fyrir Jög- 
um og rétti.

I>að ætti nú að vera ljóst hverjum inanni. að 
það fyrirkomulag er stórgallað, að ákivruvaldið. 
þetta víðtæka vald yfir ivru inanna og mannorði. 
hvíli i höndum pólitískra ráðherra. Rá'ðherrar 
eru valdir af þeim stjórnmálaflokki eða stjórn- 
málaflokkum. sem eiga meiri hluta á Alþingi, og 
þeir standa sjálfir í eldi stjórnmálaharáttunnar. 
I>egar jafnviðkvæmt mál og ákæruvaldið hland- 
ast inn i heiftúðugar stjórnmáladeilur. þá er 
niikil hætta á misbeitingu þess. I>á gctur vel svo 
farið, að gengið sé á svig við það, sem rétt er og 
löglegt, og ákæruvaldið notað til ofsóknar gegn

pólitiskum andstæðingum, eða til þess að hilina 
yfir með samherjum. ()g þessi hætta verður þvi 
meiri, sem flokkadeilurnar harðna og baráttan 
um stjórnmálin verður óvægnari.

Keynslan hefír líka staðfest þetta með dómi 
sinum svo óvéfengjanlega, að um það verður ekki 
deilt. Á undanförnum árum hefir ákaruvaldinu 
hvað cftir annað verið beitt á þá lund, að það 
er fullkomið hneyksli. I>að hafa borið við dæmi 
þess, að andstæðingar rikisstjórnar hafa verið 
vltir og ofsóttir með röngum ákærum og saka- 
málshöfðunum, í pólitískum tilgangi cinum sam- 
an. Og dæmi hins eru líka mörg. að þegar sam- 
herjar ráðherra hafa gerzt sekir um lögbrot. 
hefir verið dregin fjöður vfir og refsivendi lag- 
anna leyft að hvílast.

Frv. það, seni hér liggur fyrir, er tilraun til 
þess að bæta úr gölluin þessa ástands. Megin- 
efni þess er í fáum orðuin á þá leið, að ákæru- 
valdið verði tekið úr höndum dómsmálaráðu- 
nevtisins og falið sérstökum embættismanni, op- 
inberum áka*randa, sem ætlazt er til. að standi 
utan við stjórnmálabaráttuna, eftir þvi sem unnt 
er. I>essi maður verður að vera lögherður, en auk 
þess er ætlazt til, að hann fullmegi þeim skil- 
yrðum, sem sett eru til þcss að \ cra málflutn- 
ingsmaður fyrir hæstarétti. Sú krafa stafar m. a. 
af því, að hinn opinberi ákærandi á að sivkja 
opinber mál í hæstarétti. I>etta felur i sér það. 
að hann þarf að hafa starfað i 3 ár við tiltek- 
in h'Igfræðistörf, svo að hann hafi öðlazt þá 
reynslu, sem nauðsynlcg er talin. Auk þess þurfa 
hæstaréttarmálfærslumenn að hafa staðizt prót'- 
raun, sem er í þvi fólgin. að þeir sýni hæfni 
sina til starfsins mcð flutningi fjögurra niála í 
luvstarétti. En nú kynni einhver að sækja um 
starfið, sem ekki væri hæstaréttarmálflutnings- 
maður, og hefði þvi ekki gengið undir þessa próf- 
raun. Til þess að veitingin þurfi ekki að drag- 
ast um of, ineðan verið er að reyna slika um- 
sækjendur, er þvi svo ákveðið i frv., að nægilegt 
sé, að þeir flytji 2 opinber mál. í stað þeirra 4 
ínála, sem annars er krafizt.

Ég tel nauðsyn á að bafa ströng skilyrði fyrir 
þvi að geta fengið þetta starf. til þess að tryggt 
sé, að ekki veljist í það nema færustu menn.

l’m veitingu embætta gildir yfirleitt sú regla. 
að konungur, eða ráðherra réttara sagt, veitir 
þau og velur í þau menn að eigin vild. En þessi 
aðferð getur ekki átt við bér. Ein aðalástæðan 
fyrir stofnun þessa starfs er sú, að ákæruvald- 
inu er ekki vel borgið i böndum ráðherra. bess 
\ egna verður einnig að koma í veg fvrir, að sá 
ráðherra, sem kynni að veita þetta embætii. gæti 
valið i það eftir eigin geðþótta, flokksbróður og 
fylgismann. því að þá givti svo farið. að þessi 1. 
mvðu ekki tilgangi sinuin. Káðherrann gæti eftir 
sem áður haft öll ráð vfir ákæruvaldinu, þegar 
hann hefði skipað einhvern þægan þjón sinn iil 
þessa starfs.

I>að er þ\ i óhják\ æmilegt, ef þessi löggjöf á 
að verða að einhverjuin notum, að leggja hömlur 
á veitingarvald ráðherra. I’að má gera með þeim 
luvtti að láta einhverja stofnun, t. d. lagadeild 
háskólans eða æðsta dóm þjóðarinnar, gera till. 
um manninn, og kveða svo á, að stj. sé hundin 
við þær till. I>að hefir nú orðið ofan á í þessu
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frv. að binda vcitinguna við till. ha'.starcttar. 
Virðist það vera eðlileg lcið, m. a. af þeirri á- 
stæðu, að starf hins opinbcra ákæranda vcrður 
að talsverðu leyti bundið við þann dómstól.

Verkefni hins opinbcra ákæranda vcrður fvrst 
og fremst það, að taka ákvörðun um, livenær op- 
inber rannsókn skuli fara fram og livcnær mál 
skuli höfðað. í öðru lagi á hann að ákvcða. hvori 
dómi skuli áfrýjað, sem gcngið hefir fyrir und- 
irrétti í opinberu máli. í þessu hvorutvcggja tck- 
ur hann við þeiin störfum, scm hingað til liafa 
hevrt undir dóinsniálaráðuncytið. Og liaiin á í 
þessu starfi sinu að hafa það hvorttveggja fyrir 
augum, að sekir menn séu látnir sæta ábyrgð og 
að málssókn gcgn saklausum mönnum cigi sér 
ekki stað.

Eniifrcmur á það að vera cmbættisskylda hins 
opinbcra ákæranda að sækja fyrir hæstarétti öll 
opinber mál. sem þangað er skotið. Nú er tilhög- 
unin sú, að hæstaréttarmálflutningsmcnnirnir 
cru til skiptis skipaðir til að vera sækjcndur 
opinbcrra mála þar og fá þóknun fyrir hvcrt 
inál. í öðruin lönduin, þar sem opinberir ákær- 
endur eru, annast þeir sókn þessara mála fyrir 
dómstólunum, og hér á landi vrði starf liins 
opinbera ákæranda tæplcga nægilegt, ef þetta 
væri ekki cinnig falið honum. Hinsvegar cr það 
álit kunnugustu nianna, að með þvi verksviði, 
sem honuni cr inarkað i þcssu frv., sé lionuni 
fengið fullt starf í heiidur.

Eftir að ég licfi nú rakið efni frv. i inegin- 
dráttum, skal ég vikja nokkrum orðuin að kostn- 
aðarhlið málsins. I>ær raddir munu hevrast, að 
ckki sé tiltækilegt að leggja út í kostnað við 
stofnun nýs embættis. En ég vil vekja athvgli 
á þvi, að á nióti þcim kostnaði, scm þetta frv. 
hefir í för mcð sér, kemur beinn sparnaður, sem 
Iíklegt er, að nemi svipaðri uppliæð og útgjöldin.

Til þcss cr ætlazt, að hinn opinberi ákærandi 
hafi sömu lauii og hæstaréttardómendur, m. a. 
vcgna þess, að honum cr hannað að hafa á hendi 
önnur lauiiuð störf. Laun hæstaréttardómara eru 
á þessu ári 8690 kr. að meðtalinni dýrtíðarupp- 
bót, en i fjárlfrv. ríkisstj. fyrir næsta ár eru þau 
áætluð 800(1 kr. Auk Iauna ákærandaiis vcrður 
einhvcr skrifstofukostnaður. Hinsvegar leiðir af 
þcssu tvennskonar sparnað. Sú þóknun, sem 
hæstaréttarniálflutningsnienn hafa liingað til 
fengið fvrir sókn opinbcrra mála, á nú að rcnna 
i ríkissjóð samkvæmt þessu frv„ vcgna þcss að 
þetta vcrkcfni vcrður embættisskylda hins opin- 
bera ákæranda, scni hann fa-r enga aukaþóknun 
fyrir. I’essi upphæð nani 1933 4400 kr., og fer hún 
síhækkandi ár frá ári. A þcssu ætti ríkissjóður 
þvi á næstu árum að græða árlcga um 5000 kr. 
að minnsta kosti. I öðru Iagi kcmur sparnaður 
í dómsmálaráðuneytinu. Nú gciigur mikill timi 
hjá starfsniöiinum þar til þessara niála, og þcg- 
ar þau vcrða tckin þaðan burtu, hljóta að spar- 
ast þar talsvcrðir starfskraftar. I’ví miður er 
crfitt að áælla þcssa upphæð, en vissa er fyrir 
því, að hún mun ncma þó nokkru.

Kostnaðarhliðin ætti þvi ckki að fæla nokk- 
urn mnnn frá því að fylgja þessu þarflcga máli.

Fyrir þcssu þingi liggja mörg frv. um fjármál, 
skattamál og atvinnulif þjóðarinnar. Vitaskuld 
er þess að vænta, að í þessuni þýðingarmiklu

cfnahagsmáluni takist að finna liinar licilla- 
drýgstu úrlausnir. En það eru til flciri mál en 
cfnahagsniálin ein. I>að cru til önnur vcröimeti, 
cins og æra og mannorð, scni cru dýnnætari eu 
svo, að i tölum vcrði talin, og óhætanlcg i augum 
liciðvirðra niannu. I’etta frv. liggur sérstaklcga á 
því sviði. l>að á að vcrða vörn gcgn röngum 
ákærum, um lcið og það á að trvggja, að haldið 
sé uppi lögum gegn hverjum, sein i lilut á. í 
þeirri von, að þetta frv. mitt megi vcrða citt 
sporið í þá átt að tryggja réttla'ti í nicðfcrð þess- 
ara inála, hefi ég borið það frani. Og í trausti 
þcss, að það mæti velvild og skilningi hjá hv. 
þm., lcvfi ég mér að leggja til, að þvi vcrði 
vísað til 2. unir. og liv. allslin.

Forsrh. (Hermann Jónasson) óyfirl. : Eg ætla 
ckki á þessu stigi málsins að lcngja umr. um frv. 
Eg vil aðeins láta i ljós þá skoðun niína, að 
stefnt sé i rétta átt mcð þessu frv„ a. m. k. að 
vissu leyti. Enginn vafi cr á því, að það væri 
framför frá því, scm vcrið hcfir, cf svo væri 
ináluni skipað, að ákæruvaldið vieri í hönduni 
manns, cr ekki kæmi nálægt stjórnmálum, cf 
hægt cr annars að fá slikan niann.

1 grg. cr þess getið, að þær mótbárur kunni að 
koma fram, að rétt sé að frcsta þessu máli, þar 
til hin nýja réttarfarslöggjöf komist á i hcild, 
sem nú stendur fyrir dyrum, I því sambandi vil 
ég gcta þcss, að fyrir liggja drög að frv. um 
þessi efni frá fyrrv. dómsmrh., en það frv. nær 
aðcins til meðfcrðar einkamála. Hcfi ég þvi 
liugsað mér að fara frain á það við Alþingi, að 
það hcimili mér að skipa 3 inanna 11., cr taki 
réttarfarsmálin til rannsóknnr, bæði að því, cr 
siicrtir opinber mál og cinkamál, ásamt flciru. 
cr réttarfariiiu viðvíkur.

Ég tcl það varhugavcrt að taka eitt inál út úr 
hcildinni á þennan hátt, sem hér er farið fram á. 
Jlin afstaða niarkast af þvi, að ég álít, að þessi 
mál beri að taka til mcðfcrðar í heild. Hitt cr 
rétt, að réttarfarslöggjöf okkar er svo gömul og 
úrclt, hæði um meðferð einkamála og opinbcrra, 
að ekki má dragast, að úr verði bætt. Og sumt 
viðvikjandi réttarfarslöggjöfinni cr þó cnn mcira 
aðkallandi en jafnvel þetta. Má þar t. d. henda 
á ineðferð cinkaniála úti um laiid. Slikur mála- 
rekstur cr nú svo dýr, að oft liorgar sig ekki 
fyrir mann. scni á 3—49(1 kr. útistandandi, að 
láta innhcinita það fé, þvi að málskostnaður 
getur vel orðið hærri cn þcssi upphæð.

Að þvi er opinber mál siicrtir, vil ég bcnda á 
það, að við búum nú við dómaskipun, scni hvergi 
cr til lcngur i Evrópu, þó að eitthvað skylt megi 
finna i svo scm 3 löndum. Við hölduni hér i lir- 
clt fyrirkomulag, scm ckki er Icngur við un- 
andi. Býst ég þvi við, að inín afstaða niarkist 
af þvi, að málið þurfi að taka til alnicnnrar 
rannsóknar.

Stcfán Jóh. Stefánsson: Eyrir siðustu kosn- 
ingar lagði Alþfl. fram stcfnuskrá sína fyrir 
mcstu 4 ár. I>cssi stcfnuskrá, 4-ára áætlunin. 
tckur fram þau mál, cr flokkurinn lclur nauð- 
synlcgt, að leyst verði á þcssu kjörtimabili. Eitt 
þcssara mála var skipun opinbcrs ákæranda. Að 
þessu leyti ga'ti Alþfl. fagnað frv. því, scni hér
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liggur fvrir, þar sem það fjallar um mál, sem 
hann hefir fyrstur tekið á stcfnuskrá sína. En 
siðan hefir Alþfl. gengið til st jórnarinvndunar 
ineð ErainsfL, og var þá gerður samningur um 
nokkur mál, er stj. skyldi kouia fram, en þar á 
meðal var hreyting á réttarfarslöggjöfinni. bæði 
í einkamálum og opinberum inálum.

Hér ræðir nú um eina breyt. á þessari löggjöf, 
sem æskilegt er, að komist sem fvrst til fram- 
kvæmda og er í sjálfu sér nokkurs virði. En cg 
tel það vafa bundið, hvort ásta'ða er til að taka 
þetta eina atriði út úr, því að ef þessi stj. situr 
áfram, mun hún að sjálfsögðu láta fram fara 
endurskoðun á réttarfarslöggjöfinni. Mvndi þá 
ákvæðið um opinberan ákæranda koma þar fil 
greina.

Ég álít sjálfsagt að vísa frv. til 2. umr. <>g 
allshn., þó að ég finni ckki ástæðu til að taka 
þetta atriði út úr heildinni og afgreiða það á 
þessu þingi. Held ég því, að ekki sé tímalnert að 
ræða frv. i einstökum atriðum, cnda þótt ég vildi 
hafa sum atriðin öðruvísi. T. d. þykir mér á- 
stæðulaust að setja sérreglur um veitingu þessa 
embættis fremur en annara.

Flm. (Gunnar Thoroddsen): t’m það munu 
allir sainmála, að gagngerðrar endurskoðunar 
þurfi við á meðferð einkamála og opinberra 
mála. Mér þvkir vænt um, að hæstv. forsrh. 
sagðist mundu leggja 'til, að sér vrði falið að 
skipa 3 manna n. til undirhúnings málinu. Mér 
var og kunnugt um, að fyrrv. dómsmrh. hafði 
lagt drög að rannsókn og undirbúningi málsins. 
Hitt er mér óskiljanlegt, hvers vegna hæstv. 
dómsmrh. og hv. 1. landsk. vilja fresta afgreiðslu 
þessa frv^ þó að í vændum sé endurskoðun á 
réttarfarslöggjöfinni í lieild. í nágrannalöndum 
vorum hcfir slik endurskoðun tekið mörg ár, og 
hver nefndin tekið við af annari til undirhún- 
ings. Eftir að málið hefir verið lagt fyrir þing- 
in, hefir það tekið nokkur ár að koma því íil 
framkvæmda. Held ég, að eins hljóti að fara hér. 
að nokkur ár muni líða áður en málið er að 
fullu levst, ef vel á að vera frá öllu gengið.

Ég hafði ástæðu til að ætla, að allir flokkar 
ga‘tu orðið sammála um skipun opinbers ákær- 
anda. Hæstv. forsrh. tók t. d. málið til með- 
ferðar á siðasta flokksþingi framsóknarmanna og 
taldi þetta þá nauðsynlegt. í 4-ára áætlun Alþfl. 
er því líka lýst yfir sem einu stefnuskráratriðiiui. 
I>ó er það ekki rétt, sem hv. 1. landsk. sagði, að 
Alþfl. hafi fyrstur tekið upp þetta mál. I>ví var 
1931 lýst seni einu stefnuskráratriði ungra sjálf- 
stæðismanna, en ekki tekið upp af Alþfl. fyrr en 
í vor. Ég vil hér nota tækifa*ríð til að leiðrétta 
þessa villu.

Hæstv. forsrh. sagði, að önnur atriði réttarfars- 
löggjafarinnar væru meira aðkallandi en þetta, en 
það getuv ekki verið frambærileg ástæða fyrir 
þvi. að frestað sé þessu nauðsynjamáli, sem allir 
virðast sammála um. Eg veit ekki, hvort skilja 
ber ummæli þcssara tveggja hv. þm. þannig, að 
málinu skuli frcsta, af því að þeirra flokkar hafa 
nú dómsmálin í sinum höndum, þar sem þeim 
var þetta svo mikið áhugamál áður, á meðan 
andstæðingar þeirra höfðu þau til meðferðar. 
Mér þykir einkcnnilegt, ef fara á að svæfa niál-

ið á þessu þingi, ineira að segja án þess að fram 
komi aths. við frv. Hinsvcgar get ég lýst vfir 
])vi. að ef fram koma till., sem horfa til bóta á 
frv., þá mun ég þegar fallast á þær.

Garðar borsteinsson óyfirl/ : Mér komu und- 
arlega fyrir sjónir ummæli hæstv. forsrh. þar 
sem hann segist munu leggja til, að sér verði 
hcimilað að skipa 3 manna n. til athugunar þess- 
um máluin. I>etta á að vera milliþn.. sem taki 
réttarfarsmálin yfirleitt til meðferðar. I>etta þyk- 
ir mér næsta undarlcgt, því að ég veit ekki bet- 
ur en að fyrrv. stjórnir hafi komið þessu máli 
þó nokkuð áleiðis. í fjárl. hafa verið áætlaðar 
upphæðir til málanna, og úr rikissjóði hefir verið 
greitt fé þeirra. Er nokkuð siðan skipaðir voru 
menn til að undirbúa breytingar á hegningarl. 
og jafnframt á meðferð sakamála. Veit ég, að 
tveir menn hafa mikið starfað að þessu, og einn 
inaður hefir haft föst iaun a. m. k. i 2 ár, að 
ég held til þess að semja hreytingar og koma 
með frv. um endurhætur á hegningarl. Veit ég 
ekki, hvað þess um málum er langt komið, og 
þa*tti mér þvi vænt um, ef hæstv. dómsmrh. vildi 
skýra frá þvi, hvað þeim liður.

A undanförnum þingum hefir verið veitt fé til 
að semja ný 1. um meðferð einkamála. Hefir einn 
dómaranna i hæstarétti, Einar Arnórsson, verið 
erlendis til að semja frv. þess cfnis, og hefir 
hann nú sent það stj. Hefði að sjálfsögðu átt að 
Ifggja þetta frv. fram á Alþingi. En í stað þess að 
Ivggjn fram þetta frv. og ýta undir þá inenn. 
sem þcgið h.ifa fé til þess að starfa að endur- 
bótum á refsilöggjöfinni, lýsir hæstv. dómsmrh. 
vfir því, að hann ætli að fara frain á heimild íil 
að mega skipa 3 inanna n. til að vinna þetta. Ef 
slikrar n. þyrfti við, þá held ég, að Alþingi sé 
skipað svo mörgum mönnum, að það gæti sjálft 
kosið slíka nefnd.

Ég skil ekki, hverskonar skollaleik hér er verið 
að leika, hvers vegna stj. vill ekki byggja á þeim 
grundvelli, sem fyriv er, heldur fá nýja menn iil 
að vinna þetta. Pegar svo þessi stj. fer frá, skip- 
ar vientanlega næsta stj. aðra menn til að :it- 
huga það saina <>g þessir 3 menn hafa gert.

I>á er það ekkert aðalatriði að tvinna málin 
samaii, eins <>g hæstv. dómsmrh. vill. Einka- 
mál og opinber mál eru svo fjarskyld, að hvorn 
flokkinn má taka til meðferðar í sínu frv.

<>g þó að allt væri rétt, sem hæstv. dómsmrh. 
og hv. 1. landsk. sögðu, þá má henda á það, að 
þetta frv. snertir sérstaklega Iöggjöf, sem til er, 
sem sé löggjöfina um hæstarélt. Held ég, iið sú 
löggjöf sé ekki svo mjög á eftir timanuui, að 
ekki sé hivgt að samþ. þetta frv. Starf bins opin- 
bcra ákæranda verður við hæstarétt, og hljóta 
þvi ákvæði n um hann að tvinnasl inn í |>á lög- 
gjöf, eða að vera sérstök lög.

Ég vil vænta þess, að hæstv. dómsmrh. leggi 
fvrir þingið áðurnefnt frv., og gefi auk þess 
skýrslu um það, hvers vænta megi af starfi þeirra 
nianna, seni undanfarið hafa unnið íið endurbót- 
um refsilöggjafarinnar.

Forsrh. (Hermann Jónasson) óyfirl. : Hv. 11. 
landsk. lét þau orð falla viðvíkjandi frv. þessu, 
að endurskoðun réttarfarslöggjafarinnar væri svo
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inikið verk. að það væri ekki iiklegt. að henni 
yrði lokið á fáum árum. En það kvað við annan 
tón hjá hv. 8. landsk. Hann áleit, að hægt væri 
að framkvæma hana á stuttum tíma. Hvorugur 
þessara hv. þm. hefir rétt fyrir sér. i’að, sem 
rétt er í þessu máli, er að fara milliveginn.

Ég skal geta þess í sambandi við þetta frv.. 
að þegar einkamáialöggjöfin verður tekin til 
meðferðar, þá er það ekki rétt hjá hv. 8. landsk.. 
að hana megi taka sérstaklega. I’að verður ekki 
hægt að komast hjá þvi að rannsaka um leið 
dómaskipunina. I>að er tvímælalaust rangt, að 
hægt sé að taka meðferð einkamála út úr, án 
þess að allt sé athugað i hcild.

Eins og ég hefi getið um áður, þá er þetta inál 
ekki meir aðkallandi en ýmislegt annað.

I>að er ekki rétt hjá hv. 11. landsk., að það 
muni taka mörg ár að rannsaka réttarfarslög- 
gjöfina. I>vi er þannig háttað, að nágranna- 
þjóðirnar hafa byggt upp réttarfarslöggjöf sína 
á undanförnum áruin. Við getum notfært okkur 
reynslu þeirra.

I>að hefir verið unnið að þvi að rannsaka ineð- 
ferð einkamála, og mun því verða lokið scinni 
hluta vetrar. En ég álít það rangt, að einn mað- 
ur gangi frá því máli, án þess að aðrir komi þar 
nálægt. Ég álít t. d. ekki rétt að ganga frambja 
Eélagi inálflutningsmanna.

I>að, sein hv. 8. landsk. sagði, að hivgt væri að 
leggja málið nú fyrir Alþ., er rangt. I>að er ekki 
hægt að taka það þannig út úr.

Hv. 8. landsk. spurðist fyrir uin það. hvað 
Iiefði verið gert í refsilöggjöfinni. Hún hefir nú 
verið til athugunar tvö undanfarin ár. En þeiin 
undirbúningi er ekki lokið enn. Strax og ég iók 
við starfi ininu sein dómsnirh., bauð ég að hraða 
undirbúningi málsins. Ég get sagt það, að það 
hcfir verið unnið kappsamlega að undirbúningi 
refsilöggjafarinnar. I>að er því von til þess, að 
hægt verði að leggja fvrir mvsta þing frv. til 1. 
um breyt. á rcfsilöggjöfinni,

Eins og ég gat um i upphafi, þá þarf málið 
ekki eins langan undirbúning og hv. 11. landsk. 
álítur, en þó frekari rannsókn en hv. 8. landsk. 
vill vera láta.

I>að, sem rétt er í þessu máli, er það, að skipa 
3 manna nefnd til að undirhúa málið. bá fæst 
i einni heild samræmi i meðferð opinberra mála 
og einkamála, og þá madti um leið taka dóma- 
skipunina til athugunar. I>á mætti taka til fvrir- 
mvndar ýms atriði úr löggjöfinni í norðurhluta 
S\ íþjóðar, og öðrum löndum, þar sem strjál- 
býli er. En ef nú væri gengið frá einkamálalög- 
gjöfinni, þarf e. t. v. að brevta benni fljótt aftur.

Enn er eitt atriði, sem þarf að athuga, og það 
er, bvort hinn opinberi ákærandi á aðeins að 
flytja mál fyrir hæstarétti, eða fylgjast líka 
með málunum frá upphafi fvrir undirrétti. I>etta 
þarf að taka til athugunar, en það er ekki hægi 
nema málið sé allt tekið um leið. En það eru 
nægileg rök fvrir þvi að fresta málinu, að það er 
ekki meir aðkallandi en annað. betta á að koma 
til athugunar, þegar þessi mál eru afgr. í heild.

Eg vænti þess, að hv. Alþ. fallist á að skipa 3 
manna n. til að athuga inálið. I>að hefir þegar 
verið varið fé til að rannsaka þessi mál. Er- 
lendis hefir verið varið stórfé til þess. Hjá Dön-

um hafa t. d. 4 nefndir haft málið til rannsóknar. 
Ég býst við, að Alþ. fallist á það, að skipa 3 
manna n. til að athuga þessi mál. I>að hefði lít- 
inn kostnað í för með sér í samanburði við það, 
sem aðrar þjóðir hafa varið til þessa.

Garðar Þorsteinsson óyfirl.’ : Ég þvkist vita. 
að hæstv. dómsmrh. sé það ljóst. að þó að þessi 
mál komi undir hið sameiginlega nafn réttar- 
farslöggjöf, þá eru þessi mál svo aðgreind og að- 
greinileg, að auðvelt er að semja bálka um ein- 
staka hluti án þess að taka þau öll til með- 
ferðar. I>að má semja bæði frv. um meðferð 
einkamála og sakamála án þess að breytingar séu 
um leið gcrðar á hegningarlöggjöfinni.

Ég veit, að hæstv. dómsmrh. er það ljóst, að 
sá maður, sem hann á við, hefir unnið að brevt- 
ingu á hegningarlöggjöfinni, en litið að sjálfu 
réttarfarinu í sakamálum. Sá undirbúningur hef- 
ir aðeins verið gerður vegna breytinga á hegn- 
ingarlöggjöfinni. I>að er ekkert þvi til fyrir- 
stöðu að koma með frv. uin meðferð einkamála 
og sakamála án þess að koma með .breytingu á 
hegningarlöggjöfinni. Ef hæstv. dómsmrh. vill 
endilega tvinna þetta allt saman, þá verður það 
ekki lagf:ert á næstunni. I>að þarf auðvitað 
lengsfan tima til þess að undirbúa refsilöggjöf- 
ina.

I>ó að i frv. sé gert ráð fyrir, að starf liins 
opinbera ákieranda sé eingöngu gagnvart hæsta- 
rétti, þá get ég ekki séð, að það útiloki það, að 
löggjöfin geti gert einbverjar breytingar á þess- 
um I. þannig, að starf bins opinbera ákivranda 
verði gert viðtækara.

I>að má vel vera. að þessi frv. eigi að ganga til 
annara til umsagnar. t. d. Eélags málfærslu- 
maima. En ég sé þó ekkert því til fyrirstöðu, 
að stj. beri fram frv. um meðferð einkamála, 
sem er undirbúið af hinum langhæfasta manni 
til að semja svona frv. Ég geri ráð fyrir. að þó 
að málíð væri Iátið ganga til Fél. málfl.manna 
til athugunar, þá yrði það ekki lengur að atbuga 
það en n. í þinginu. I>að er ekki ástæða til að 
senda öllum hlutaðeigendum frv. áður en það 
kemur til Alþ.

Ég veit, að hæstv. dómsmrh. viðurkennir, að 
þó að sá maður, sem nú vinnur að hegningar- 
löggjöfinni, vinni með atorku og dugnaði til 
mvsta þings, þá verður sú löggjöf ekki fyllilega 
undirbúin. I>að er ekki rétt að balda því frain. 
að breytingar á hegningarlöggjöfinni og breyt- 
ingar á tneðferð einkamála og sakamála þurfi 
endilega að fara saman. Ég veit, að bó að margir 
óski þess, að bæstv. núv. dómsinrh. verði sem 
lengst í ráðberrastóli. þá muni honum kannske 
auðnast að fá samþ. 1. um breytingar á löggjöf- 
inni um meðferð einkamála og sakamála, en 1. 
um breytingar á hegningarlöggjöfinni er stærra 
mál en svo, að honum muni auðnast að fá það 
samþ. svo viðunandi sé. Eg veit, að ef hæstv. 
dómsmrh. vill láta mig njóta sannmælis. þá verð- 
ur hann að viðurkenna, að ég fari hér með rétt 
mál, en hann rangt.

Flm. (Gunnar Thoroddsen) : Aðalástæðan gcgn 
þvi, að fresta þessu máli, er sú. að endurskoðun 
réttarfarsmálanna tekur svo langan tíma. Eg
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hvfi gelið þcss, að reynsla annara þjóða bendir 
í þá átt. Hæstv. dómsmrh. viðurkcnnir, að frv. 
Einars Arnórssonar þurfi að leggja fyrir ýmsa 
menn til athugunar. áður cn það verður lagt 
fyrir þingið. Ég vil benda hæstv. dómsmrh. á 
það, að sú n., sem hefir unnið að undirbúningi 
hegningarlöggjafarinnar. hefir nú starfað í 4 ár, 
og enn ekki skilað áliti sínu. I>ó að núv. stj. þyk- 
ist slórvirk, þá mun hún samt ekki geta fram- 
kvæint endurskoðun þessara mála á skömmum 
t ima.

Ein ástieða hæstv. dómsmrh. fyrir því að draga 
málið á langinn er sú, að ekki megi taka það 
út úr réttarfarslöggjöfinni í heild. í því sam- 
bandi má benda á. að í vændum mun vera ný 
löggjöf um fátækrainálin. Samt sem áður flytur 
hæstv. rikisstj. á þessu þingi frv. um afnám fá- 
tækraflutnings og tekur þannig þetta eina atriði 
út úr heildarlöggjöfinni. Stj. sjálf fvlgir þvi 
ekki þessu lögmáli, sem hæstv. forsrh. vill láta 
gilda hér.

Forsrh. (Hermann Jónasson) óyfirl. : Eg ætla 
ekki að tefja umr. lengi. Ég vildi leiðrétta þann 
misskilning, sem kom fram hjá hv. 8. landsk.. 
að ég hafi sett það í samband hvað við annað, 
að réttarfarslöggjofinni og hegningarlöggjöfinni 
mætti ekki Ijúka hvorri út af fyrir sig. I>að sagði 
ég aldrei. En ég sagði, að frv. um meðferð cinka- 
mála og meðferð opinberra mála vrði að taka i 
einni lieild. Hv. 8. landsk. álítur, að það þurfi 
sérstaklega langan tíina til þess að undirbúa 
hegningarlöggjöfina, en miklu minni tíma til 
þess að undirbúa réttarfarslöggjöfina. En þetta 
er á misskilningi byggt. I>að er nær sanni, sem 
hv. 11. landsk. hélt fram, að það þvrfti langan 
tíma til þess að undirbúa löggjöfina urn meðferð 
einkamala. I>elta skal ég rökstvðja nánar. Allar 
nágrannaþjóðirnar hafa þegar varið mikiuni tíma 
til þess að rannsaka hegningarlöggjöfina. I>að 
er því gefið mál, að þeir, sem hafa það mál til 
meðferðar, þurfa ekki annað en fara í gegnum 
þær rannsóknir. Við stöndum á svipuðu menn- 
ingarstigi og þessar þjóðir, og er okkur þvi í 
lófa lagið að taka upp þessa löggjöf eftir þeim.

I>að er rétt hjá hv. 11. Iandsk., að meðferð 
opinberra mála og einkamála er inikið vanda- 
verk. En það stangast aftur alveg við álit hv. 8. 
landsk., að frv. uin það mál megi fleygja inn í 
þingið án undirbúnings. Sannleikurinn er sá, að 
með góðri vinnu má ljúka máiinu á næsta þingi. 
Þetta frv. gctur því vel beðið eftir því.

I>að er eitt atriði, seni þarf að athuga m. a., 
og það er, hvort lögmaðurinn eigi að vera dóm- 
ari í opinberum niálum eða lögreglustjórinn.

Eg vil leiðrétta þann misskilning, sem kom 
fram hjá hv. 11. landsk. að ég hafi sagt, að liinn 
opinbcri ákivrandi hjá öðruni þjóðum sækti 
ekki mál fvrir hæstarétti. Ég sagði, að hann sækti 
bæði mál fvrir undirrctti og hæstarétti. Hann 
fylgist með rannsókninni frá upphafi. Erv., sem 
hér liggur fyrir, kemur að sáralitlu gagni, því 
það hefir e. j. v. mesta þýðingu að fvtgjast með 
málinu frá upphafi. I undirrétti er grundvöllur- 
inn lagður, og það hefir því afarniikla þýðingu 
að fvlgjast með rannsókn málsins þar. I>etta er 
stórvivgilegt atriði, sem þarf að athuga vel.

Garðar Þorsteinsson: I>að er aðeins örstutt 
aths. Hæstv. dómsmrh. sagði í fyrri ræðu sinni, 
að það tæki lengri tíma að endurskoða hegn- 
ingarlöggjöfina heldur en réttarfarslöggjöfina. 
En i síðari ræðunni sagði hann, að það tæki 
lcngri tima að endurskoða réttarfarslöggjöfina. 
vegna þess- að hegningarlöggjöfina mætti þýða. 
Eg vii nú benda liæstv. dómsmrh. á það, að starf- 
að hefir verið að hegningarlöggjöfinni í 4 ár, og 
er hún þó ekki enn tilbúin.

ATKVGK.
Frv. visað til 2. umr. nieð 23 shlj. atkv. og til 

allshn. með 24 slilj. atkv.

Á 46., 47., 48., 56., 57., 58. <>g 59. fundi i Xd„ 27., 
28. og 29. nóv., 11., 12., 13. og 14. (les.. var frv. 
tekið til 2. uinr.

l'orseti tók n>:ilið af (lagskrá.
A 63. fundi í Xd., 18. des., var frv. enn tekið 

til 2. umr. (A. 53, n. 156 og 418k

Frsm. meiri hl. (Stefán Jóh. Stefánsson): Kins 
og nál. á ]>skj. 1 56 ber með sér, ]>á hefir ineiri hl. 
allshn. lagt það til, að þetta mál verði afgr. ineð 
rökst. dagskrá, ineð tilvitnun til ]>ess, að með 
samningi ]>eim, sem meiri hl. núv. alþin. hafa 
gert sin á milli, er gert ráð fyrir ]>vi, að fvrir 
þingið 1935 skuli leggja gagngerða endurskoðun 
á réttarfarslöggjöfinni, hæði í einkamáluin og 
opinbcrum málum. Meiri hl. n. trevstir þvi, að 
stj. muni þegar á mvsta þingi, ef unnt er, leggja 
frain slíka nákvæma endurskoðun réttarfarslög- 
gjafarinnar, og sér þvi ekki ástivðu til þess að 
afgreiða þetta frv.

Eftir að lagt var til, að málið yrði afgr. á 
þessa lund, seni felst í hinni rökstuddu dag- 
skrá, hefir það þar að auki gerzt á þinginu, að 
það hefir verið afgr. þáltill. i S|>. um að skipa 3 
lögfræðinga í n., er hafi með höndum að starfa 
að endurskoðun réttarfarslöggjafarinnar, en ár- 
angur þeirrar starfsemi á svo að leggja fyrir 
þingið. I>að er einnig upplýst, að talsverð vinna 
hefir nú þegar verið lögð í þessa cndurskoðun. 
og hæstaréttardóniari Einar Arnórsson hefir 
þegar samið frv. til 1. uin meðferð einkamála i 
héraði, seni liggur hjá stj. ()g má gera ráð fvrir, 
að þetta niuni allniikið létta undir með þeim 
mönnuin, sem hafa það með höndum að starfa 
að endurskoðun réttarfarslöggjafarinnar. Og 
þeim mun nieiri likur eru til þess að n. fái, áður 
en langt uin liður, skilað því starfi, sem henni 
ei’ ætlað að vinna, og geti komið með tilk, sein 
miða til gagngerðra endurbóta á réttarfarslög- 
gjöfinni, jafnt i einka- sem opinberum málum.

Xú er það lagt til með þessu frv., sem liér 
liggur fvrir, að tekinn sé út úr einn þáttur 
þess hluta réttarfarslöggjafarinnar, er fjallar 
um opinber mál, og að það nýinæli verði lög- 
fest, að skipaður verði opinber ákærandi. Eins 
og ég gat um við 1. uinr. þessa niáls, þá er sú 
hugmynd, seni felst í frv., mjög góð, og það eru 
likur til þess, að allir flokkar hér á Alþ. geti 
verið sanimála uni það, að eitt af mörgu, sem 
þarf að endurbæta í réttarfarslöggjöfinni, ekki 
hvað sízt i hinni opinberu réttarfarslöggjöf, það
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sé að skipa opinberan ákæranda. Hinsvegar virð- 
ist mér, og okkur í meiri hl. allshn.. ekki vera 
nein knýjandi nauðsyn til þess. að Jiessi eini 
þáttur sé nú tekinn út úr á þessu þingi og af- 
greiddur, þar sem til þess er ætlazt, að báðir 
höfuðþættir réttarfarslöggjafarinnar verði end- 
urskoðaðir og endurbættir nú á næsta ári. l>ó 
að segja mætti, að það væri frainkvæmanlegt að 
taka þennan eina þátt út úr, þá má að sjálfsögðu 
segja það saina um marga aðra einstaka þætti. 
bæði hinnar opinberu réttarfarslöggjafar og 
einkaréttarfarslöggjafarinnar, að það inætti taka 
þá út úr <>g afgreiða þá nú á þessu þingi. En 
það eru engin sérstök vinnuvisindi i þvi fólgin 
að taka svona örlítinn þátt út úr þvi stóra máli, 
sem hér um rivðir.

Hv. minni hl. allshn., sem hefir lagt það iil. 
að frv. verði samþ. með nokkrum breyt. og 
vitnar í unnnæli lagadeildar háskólans, þar sem 
mælt er með frv., með þeim breyt.. sem minni 
hl. leggur til að á þvi verði gerðar. Eg skal um 
leið geta þess, út af þeim breyt., sem minni hl. 
allshn. vill gera á frv., að ég álít þær alveg nauð- 
syn legar, ef málið yrði samþ., þvi að engin á- 
stæða er til þess frá minu sjónarmiði að gera sér- 
staka undan þágu um skipun þessara embættis- 
manna, frekar en annara. En auk þess, að minni 
hl. n. leggur það til, að þessu sé breytt, þá legg- 
ur hann það til. að frv. verði samþ. nú á þessu 
þingi, og eins og ég hefi áður sagt, vitnar iil 
ummæla lagadeildar háskólans. bó að lagadeild- 
in taki það fram, að það þurfi ekki að fresta 
stofnun þessa embættis vegna þess, að alls- 
herjarendurbætur séu bráðlega væntanlegar, þá 
er það út af fyrir sig engin röksemd fyrir því. 
að það sé knýjandi ástæða til þess að taka þenn- 
an eina þátt út tir, því að eins og ég hefi áður 
tekið fram, þá má segja það ‘sama uin marga 
aðra þætti réttarfarslöggjafarinnar, sem ákaf- 
lega brýn þörf cr á að endurbæta. Og þó að mál- 
ið sé þannig, sem i frv. felst, að það sé til bóta. 
þá finnst okkur, sem erum i nieiri hl. í allshn., 
af þeim ástæðum, sem ég hefi lýst, engin sér- 
stök né knýjandi ástæða til þess að taka það eitt 
út úr og afgr. á þessu þin gi. Við leggju m þess 
vegna til, að þetta mál verði afgr. með þeirri 
rökst. dagskrá, sem ég minntist á, þar sem gert 
er ráð fyrir, að á Alþ. 1935 muni fram koma frv. 
til 1. um allsherjarendurbivtur á islenzkri réttar- 
farslöggjöf.

Frsm. minni hl. (Thor Thors): Eins og hv. 
síðasti ræðumaður tók fram, hefir mál þetta leg- 
ið fyrir allshn., og n. hefir klofnað um afgreiðslu 
þess, eins og raunar flestra mála, sem fvrir 
henni hafa legið. Meiri hl. n. vill leggja það til. 
að málinu verði frestað, og her fram sérstaka 
rökst. dagskrá um þetta efni, og mun ég koina 
að því siðar. En minni hl. n., hv. 8. landsk. og 
ég, er þeirrar skoðunar, að þetta mál sé nvtja- 
mál og horfi til umbóta á réttarfarslöggjöf þjóð- 
arinnar, og þess vegna sé rétt, að það nái l'ram 
að ganga. Frv. felur það í sér, að ákæruvaldið 
sé tekið úr höndum f ramkvæmdavaldsins og 
falið sérstökum ópólitískum embættismanni. I>að 
er tvinuvlalaust til bóta, ef sú skipun verður 
tekin upp, og þar með ætti það að vera tryggt.

að ákíeruvaldið yrði eingöngu notað til þess að 
koma frain refsingu gegn þeim, sem brotlegir 
hafa orðið við landslögin, en að því yrði ekki 
misbeitt í pólitiskum tilgangi, til ofsókna á póli- 
tíska andstæðinga, eins og því miður stundum 
hefir komið fram með þjóð vorri.

Meiri hl. allshn. heldur því fram, að þar sem 
nú sé búið að skipa lögfræðinganefnd, sem á að 
endurskoða réttarfarslöggjöfina í heild, þá sé 
rétt, að þetta atriði biði eftir niðurstöðum n. 
þeirrar. Ég verð nú að telja, að það sé mjög tví- 
sýnt, hvenær þessari rannsókn verði lokið hjá 
þessari lögfræðingan., og i öðru lagi hvenær 
málið verði afgr. af þinginu. bað er vitanlegt. 
að þetta er ákaflega mikið starf, sem n. á að 
framkvæma, og hún hefir verið skipuð fyrir fá- 
um dögum og er því ekki farin að taka neitt iil 
starfa ennþá, þar sein 2 nm. eru alþm. og hafa 
til þessa tíma verið bundnir við þingstörfin. Og 
ef þingið á að koma saman eftir nokkra mán- 
uði, eins og virðist ráðgert af hendi stjórnar- 
flokkanna, þá tel ég mjög litlar líkur til þess, 
að n. hafi lokið rannsókn sinni fvrir næsta þing, 
og enda þótt svo yrði, þá er þetta svo yfirgrips- 
inikið verk og þýðingarmikið, að þess má vænta, 
að þingið þurfi að athuga og ræða það mál mjög 
gaumgæfilega. I>að bendir því allt til þess, að 
hinar væntanlegu till. n. nái eigi fram að ganga 
á næsta þingi.

Eins og hv. frsm. meiri hl. n. tók fram, þá hef- 
ir minni hl. n. leitað álits lagadeildar háskólans 
um þetta frv., og það er cinróma álit prófessora 
lagadeildarinnar, að þetta mál eigi nú að ná fram 
að ganga, en engin ástæða sé til þess að fresta 
því. I>að segir svo í þessari áiitsgerð háskólans, 
með leyfi hæstv. forseta:

„I.agadeildin telur, að það muni yfirleitt verða 
til bóta. og einkum til aukningar réttarörvggis 
i landinu, ef skipaður verður opinber ákærandi 
með þ\ í starfsviði, sem ákveðið er í frv. Vald 
hins opinhera ákæranda er að vísu nokkuð meira 
samkv. frv. en slikum embættismönnum er feng- 
ið sumstaðar annarsstaðar, en eftir þvi, sem iil 
háttar hér á landi, mundi embættið ekki koma 
að verulegu gagni, nema því sé fengið slikt vald, 
sem í frv. er ákveðið.

I>ar sem starf opinbers ákteranda samkv. frv. 
getur mætavel fallið inn í núgildandi réttar- 
far og hlýtur að verða mjög svipað. þótt rót- 
tækar endurbætur réttarfarsins verði lögleiddar. 
þá telur lagadeildin enga ástieðu til að fresta 
stofnun embættisins vegna þess, að slíkar alls- 
herjar endurbætur séu bráðlega væntanlegar. 
Enda hlýtur alllangur timi að liða þangað iil 
slíkar endurbætur komast i framkvæmd. ef þær 
eiga að vera svo viðtiekar sem nauðsvn er á.“

Hér staðhæfir þvi lagadeild háskólans, þ. e. a. 
s. allir prófessorar deildarinnar, sem ættu að 
hafa manna bezta þekkingu og vit á þessu máli. 
að það sé engin ástæða til þess að fresta fram- 
gangi þess. betta fellur að þeirra áliti mætavel 
inn í núgildandi réttarfarslöggjöf, og það mundi. 
þó að gagngerðar endurbætur yrðu framkvæmd- 
ar, einnig, að öllum likindum, geta fallið inn í 
þar.

Ég verð þvi að leggja ríka áherzlu á umsögn 
þessara manna um þetta mál og vivnta þess, að
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hv. þm. taki fvllsta tillit til þeirra í slíku máli 
sem þessu.

Minni hl. allshn. hefir gert nokkrar breyt. á 
frv., og eru þær í samriemi við álit lagadeildar- 
innar. Veigamesta brevt., sein við viljum láta 
gera, er sú, að konungur skipi þennan embættis- 
mann, eins og aðra slika embættismenn, en að 
það ákvæði 1. gr. frv. sé fcllt niður, að skipan 
þessa inanns fari frain eftir tillöguin hæstarétt- 
ar. Minni hl. allshn. getur algerlega fallizt á þá 
skoðun lagadeildarinnur, að það sé ekki rétt að 
láta hæstarétt ráða því, hvernig skipað skuli í 
þetta einbætti, og hann telur, að það gæti orðið 
til þess að veikja aðstöðu Invstaréttar, og auk 
þess liggur það eiginlega fyrir utan verksvið 
hæstaréttar að taka ákvörðun um slík mál.

Þetta er nú aðalbrevt., sem við viljum láta 
gera á fr\> en auk þess viljum við sameina öll 
ákvæðin um það, hvenær opinber ákærandi skuli 
ófær til þess að ákveða rannsókn, málshöfðun 
eða áfrýjun opinbers máls, og við viljum miða 
við þá reglu, að hann verði að víkja frá þessu 
starfi, þegar hann samkv. hæstaréttarl. vrði ó- 
fær til þess að dæma mál i hæstarétti, ef hann 
væri dómari þar.

Eg þarf ekki að fjölyrða miklu meira um þetta, 
en vil að lokum aðeins geta þess, að ég álit, að 
þessari rökst. dagskrá beri að vísa frá, þar sem 
hún virðist ekki hafa við nein veruleg rök að 
styðjast í málinu, og ég tel það mjög æskilegt, 
að Alþ. fari við afgreiðslu þessa ináls eftir því, 
sem lagadeild háskólans hefir lagt til, sérstak- 
lega þegar þcss er nú gætt, að það virðist í raun- 
inni ekki vera neinn ágreiningur um, að þetta 
mál eigi að ganga fram siðar. Eg hygg. að þetta 
sé eitt af stefnuskráratriðunum í 4 ára áætlun 
Alþfl., og það vill svo einkennilega til, að það 
mun vera tekið þangað upp úr stefnuskrá Heim- 
dalls, félags ungra sjálfstivðismanna í Heykjavík. 
Þetta ákvæði um opinberan ákæranda er eitt af 
stefnuskráratriðum Heimdalls. og er þaðan koin- 
ið inn i stefnuskrá Alþfl. ()g þegar svo er ástatt, 
að allir flokkar eru sammála um efnishlið ináls- 
ins, tel ég þvi síður ástæðu til að ganga fram- 
hjá þessu rökstudda áliti prófessoranna við laga- 
deild háskólans.

Gunnar Thoroddsen: Þetta frv. fer fram á, að 
ákæruvaldið sé tekið úr höndum dómsmrh. 
og fengið opinberuin ákæranda. sern standi ut- 
an við stjórnmáladeilurnar. Eg þarf ekki að 
fjölyrða um efni frv., þvi að gerð hefir verið 
grein fyrir því áður, enda virðast allir sammála 
um, að frv. fari í rétta átt og að þetta sé gagn- 
leg og nauðsynleg umbót á löggjöfinni. Hv. 
frsm. meiri hl. hefir fallizt á þetta, bivði nú og 
við 1. umr. Ágreiningurinn er aðeins um það, 
hvort lögleiða beri þetta skipulag nú þegar eða 
láta það bíða unz farið hefir fram heildarendur- 
skoðun á réttarfarslöggjöfinni. Meiri hl. n. vill, 
að inálinu verði frestað, en minni hl. vill, að 
frv. verði samþ. nú þegar. Eg þarf ekki að fara 
mikið út í rökstuðning hv. frsm. meiri hl. fvrir 
því að láta málið biða, því að hv. frsm. minni 
hl. hefir þegar gert það rækilega og stutt skoð- 
un sína m. a. við álit prófessoranna við laga- 
dcild háskólans. Eg skal aðeins taka það fram,
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að ég sé ekki minnstu ástæðu til að ætla, að 
heildarendurskoðun réttarfarslöggjafarinnar 
verði lokið fvrir næsta þing. Það keinur ekki 
til nokkurra mála, að nefndin geti lokið störf- 
um sinum fvrir 15. marz mestk., en þá er gert 
ráð fvrir, að þing komi saman. Þeir, sem þekkja 
til í nágrannalöndunum, vita, að slíkur undirbún- 
ingur hefir tekið þar inörg ár. Með dagskrá 
meiri hl. er farið fram á, að því sé slegið föstu. 
að þetta mál bíði endurskoðunar löggjafarinnar 
í heild, og er ekkert líklegra en að sú bið mundi 
þá vara um nokkur ár ennþá. Eg tel ekki neina 
nauðsyn á slíkuin fresti og get ekki fallizt á 
rökstuðning hv. frsm. nieiri hl. um það efni. 
Hv. frsm. minni hl. færði rök fyrir því, og 
sömuleiðis er það álit prófessoranna við laga- 
deild háskólans, að þessi brevt. geti vel fallið 
inn í núgildandi löggjöf, og cr því engin ástæða 
til að fresta málinu vegna þess, að það sam- 
rýmist ekki þeim lögum, sem fyrir eru.

Eg sé ekki ástæðu til að fjölyrða um þetta að 
þessu sinni. Ég legg ríka áherzlu á, að þetta sé 
tekið i lög sem fvrst, því að ég tel mjög vafa- 
samt að láta ákæruvaldið, þetta þýðingarmikla 
vald vfir æru og mannorði einstaklinganna, vera 
lengur í böndum pólitísks ráðherra.

Eg vil þakka hv. ininni hl. n. fyrir afgreiðslu 
hans á þessu rnáli, og ég get lýst því vfir, að 
ég er samþvkkur brtt. hans, nema þeirri fvrstu, 
um skipun í stöðuna. Er þar lagt til, að kon- 
ungur skipi í þetta embætti án þess að leitað sé 
tillagna hæstaréttar. Ég lit svo á, að til trygg- 
ingar því, að skipaður verði í þetta embætti ó- 
hlutdrægur maður, en ekki t. d. ákveðinn flokks- 
maður pólitísks ráðherra, sé nauðsynlegt, að til- 
lögur um val ínannsins komi frá hlutlausri stofn- 
un, annaðhvort hæstarétti eða lagadeild háskól- 
ans, og að ráðh. sé bundinn \ ið þær till. Ef skip- 
un þessa embættismanns væri alveg lögð á vald 
pólitísks ráðh., þá gæti stofnun embættisins í 
raun og veru orðið gagnslitil. Minni hl. n. held- 
ur þvi fram, að ekki sé ráðlegt að fela bæsta- 
rétti slik störf utan hans verkahrings, en ég sé 
ekki, að sú mótbára sé, að þvi er þetta atriði 
snertir, á verulegum rökum byggð. enda hefir 
hæstiréttur nú með höndum nokkur störf, sem 
ekki eru dómstörf, án þess að það komi að sök.

Eg vænti, að hv. d. fallist á það af þeim rök- 
um, sein fram eru komin, að ekki sé rétt að 
fresta málinu, og felli því hina rökst. dagskrá 
meiri hl. nefndarinnar.

Frsm. meiri hl. (Stefán Jóh. Stefánsson): Eg 
þarf ekki iniklu við að hæta til stuðnings þeirri 
rökst. dagskrá, sem meiri hl. allshn. hefir borið 
fram til afgreiðslu þessa máls. En út af því, sem 
hv. frsm. minni hl. n. sagði, að Alþfl. mundi hafa 
tekið í stefnuskrá sína tillögur um opinberan 
ákæranda eftir stefnuskrá Heimdallar, þá verð 
ég að tclja það fjarri öllum sanni, að flokkurinn 
bafi leitað þangað til heiinilda í 4 ára áætlun 
sina. En auðvitað gat það borið við, að stefnu- 
skrár Alþfl. og Heimdallar féllu saman í ein- 
stökum endurbótaatriðum. T. d. má benda á það, 
að þegar Heimdallur kom fyrst fram, hafði hann 
alþýðutrvggingar á stefnuskrá sinni, enda voru 
í þessari stefuuskrá Heimdallar, sem var félag
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ungra manna, talsvert frjálslegri ákvæði en lijá 
inóðurskipinu, íhaldsflokknuin. Ég skal geta þess, 
að í 4 ára áætlun Alþfl. er opinber ákærandi 
aðeins eitt atriði af mörguni, sein talið er, að 
þurfi að koina frain til unibóta. Skal ég, með 
levfi hæstv. forseta, lesa 34. lið, en hann hljóðar 
svo: ,.Að koma á nýrri og endurbættri réttarfars- 
og refsilöggjöf, þar sem málarekstur verði opin- 
her og málflutningur munnlegur, kviðdómar sett- 
ir á stofn í vissum refsimálum, opinber ákær- 
andi skipaður, þungar refsingar lagðar við fjár- 
svikum og inisbeitingu á trúnaðarstöðum, en 
vægum refsingum bcitt við aflirot, sem meðfram 
eiga rót sína að rekja til fátæktar, umkomuleys- 
is og vanþroska". — <)g í 35. gr. segir: ,.að 
tryggja öryggi æðsta dómstóls landsins, með þvi 
að ákveða með lögum, að aukadómarar verði til- 
kvaddir í vandasömum niálum. og að hver dóm- 
ari verði skyldaður til að gera opinhera grein 
fvrir dómsatkvæði sínu.“

í þessum tveimur liðum er gert ráð fyrir, að 
fram fari gagngerðar breytingar og endurbætur 
bæði á einkamála- og refsilöggjöfinni. Okkur 
kemur saman um, að þörf sé á að fá opinberan 
ákæranda. l'm það er aðeins deilt, bvort ástæða 
sé til að taka þetta atriði út úr á þessu þingi, 
þar sem þegar er bvrjuð endurskoðun á löggjöf- 
inni og fyrirhugað er að leggja fyrir Alþingi frv. 
til nýrrar réttarfarslöggjafar. Ég geri ráð fyrir, 
að bæði hv. frsm. minni bl. og hv. 11. landsk. 
geri of mikið úr þeiin drætti, sein á þessu þurfi 
að verða. Við íslendingar verðum vegna fá- 
tæktar og umkomuleysis að byggja á rannsókn- 
um annara þjóða um þetta efiii. Við verðum að 
leggja athuganir þeirra til grundvallar og færa 
síðan niðurstöðurnar til forms við okkar ha‘fi. 
Pannig hefir verið farið að i flestum löggjafar- 
málefnum. Pannig er itieð endurskoðun á með- 
ferð einkamála i héraði, að einunt manni var fal- 
ið að rannsaka það mál af fyrrv. stj. Eg geri ekki 
ráð fyrir, að það taki mjög langan tíma að fram- 
kvænta endurskoðun á réttarfarslöggjöfinni. 
Xefnd sú, sem nú hefir verið skipuð til þess að 
vinna að endurbótum á réttarfarslöggjöfinni, get- 
ur haft stuðning í starfi sínu af rannsóknum ná- 
grannalandanna, og þann grundvöll verðuin við 
að sjálfsögðu að nota, af ])vi að við höfum hvorki 
efni né ástæður til að kosta til slíkra rannsókna 
með svipuðum hætti og aðrar fjölmennari og efn- 
aðri þjóðir. Ég vænti, að framkvæmdir i þessu 
efni þurfi ekki að híða mjög lengi, og tel ég því 
óþarft að vera að kippa þessu atriði út úr nú. 
Eg mundi hafa revnt að vinna að smáhreytingum 
á réttarfarslöggjöfinni á þessu þingi, sem ég tel 
mjög aðkallandi, en ég hvarf frá því, af þvi 
að til stóð, að þessi allsherjar endurskoðun færi 
fram. É2g skal nefna t. d. opinbera atkvgr. við 
æðsta dómstól landsins og sérstakan kviðdóm i 
vissum refsimálum. Ég tel þetta hvorttveggja 
nauðsynlegar breytingar, en þó ekki svo aðkall- 
andi, að Jiær geti ekki beðið um stuttan tima 
eftir þessari allsherjar endurskoðun á löggjöf- 
inni. É2g lit svo á ákvæðið um opinberan ákær- 
anda, að það sé ekki nauðsynlegra en mörg önn- 
ur atriði í löggjöfinni, scm hægt væri að taka 
út úr og breyta til bóta nú þegar, og geti þvi yel 
heðið ekki síður enn annað.

Alþt. 1934. C. (43. löggiafarþing).

Frsm. minni hl. (Thor Thors): Pað eru iirfá 
atriði í ræðu hv. frsm. meiri hl., sem ég þarf að 
svara nokkrum orðum. E2g skal ckki karpa um 
það, hvort Alþfl. hafi tekið ákvæðið um opin- 
heran ákæranda úr stefnuskrá Heimdallar. En ég 
skal þó henda á það, að þetta atriði var tekið í 
stefnuskrá Heimdallar árið 1931, en í stefnu- 
skrá Alþfl. var það ekki tekið, opinherlega 
a. m. k., fyrr en núna rétt fyrir siðustu alþingis- 
kosningar. Mér fannst hv. þm. viðurkenna, að 
hin frjálslega stefnuskrá Heimdallar hefði vak- 
ið athygli, og ég get fullvissað hann um. að 
þau frjálslegu ákvæði, sem þar eru nú, eru full- 
koinið stefnumál allra í fél. og eru meir og meir 
að verða sameiginlegt stefnumál alls Sjálfstfl.

Viðvikjandi endurskoðun á löggjöfinni vil ég 
segja það, að ég sé ekki nokkrar líkur til. að 
árangur þess starfs, ef það á að verða að nokkru 
gagni, geti komið fyrir næsta þing, ef það á að 
koma saman 15. marz næstk. Bcynsla annara 
þjóða talar þar skýrt, því að alstaðar í nágranna- 
löndunum, þar sem slík endurskoðun hefir farið 
fram, hefir hún staðið yfir i mörg ár. Reynslan 
hér hefir sýnt það sama. og skal ég i því sam- 
handi benda á, að árið 1930 var Pórður Eyjólfs- 
son skipaður til að endurskoða hegningarlöggjöf- 
ina, og liann liefir haft það starf með höndum 
síðan. Ég hygg, að frátafir hans hafi ekki verið 
meiri en svo, að hann liafi starfað að þessu ó- 
slitið i 2 ár, og hefir mér þó lieyrzt á honum, 
að allmikið vantaði á, að þessu starfi væri lok- 
ið. Pað er vitanlegt, að þó að nágrannaþjóðirn- 
ar hafi leyst af hendi ýmsar rannsóknir í þessu 
efni, þá verður það ekki að fulltnn notum fyrir 
okkur, því að hér er viðhorfið i mörgum grein- 
um allt annað, og við verðum jafnan að fara 
eftir islenzkum staðháttum við setning löggjaf- 
arinnar. l'm dönsku löggjöfina er það að segja. 
að hún hefir fengið mjög rækilegan undirhún- 
ing. Sá undirhúningur hófst árið 1905 og var 
ekki lokið fvrr en árið 1930. En þó að þar komi 
margt til greina, sem við getum tckið upp, eru 
þar einnig ýms ákvæði, sem við getum ekki not- 
fært okkur, t. d. munu vera mörg refsiákvæði 
í dönsku lögunum, sem óvíst er, að við höfum 
ráð á að hafa hér, því að ég ætla, að þar sé gert 
ráð fyrir ýmsum tegundum fangahúsa. Svo er 
annað, sem verður að fara fram við þtssa rann- 
sókn, en það er að leita álits og tillagna revntl- 
ustu manna hér i þessuni efnum. Eg hýst við, að 
hv. frsm. meiri hl., sem sæti á í þeirri nefnd, 
sem á að rannsaka alla réttarfarslöggjöfina, 
fvndist það órökstuddar ásakanir, ef ég færi að 
ásaka nefndina fyrir það 15. marz næstk.,_að hún 
væri ekki búin að ljúka störfum síiiurn. Eg veil. 
að slíkt væri ómögulegt, og það væri í fyrsta lagi. 
að hægt væri að leggja þessi mál fyrir þingið 
1930, En ef fram koma tillögur til hóta á þessu 
sviði löggjafarinnar, þá finnst mér sjálfsagt að 
framkvæma þær endurbætur sem fyrst. I>að hefir 
verið sýnt, að sú breyt.. sem hér er um að ræða, 
getur vel samrýmzt núgildandi löggjöf og fellur 
inn í þann ranuna, sem upp verður tekinn við 
þessa endurskoðun. Ég kem ekki auga á neln 
sérstök rök, sem mæla með því að fresta þessu 
máli, cnda hvgg ég, að sá frestur gæti orðið um 
ófyrirsjáanlegan tima.

13
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Út af því, sem hv. 11. landsk. sagöi uin brtt. 
okkar viÖvíkjandi skipun í embættiÖ, verÖ ég aö 
segja eins og ég hefi áÖur tekiÖ fram. aÖ ég íel ó- 
heppilegt fvrir hiestarétt aÖ taka á sig ]>ann 
vanda, sein þessu er sainfara. Mér finnst, aö 
nóg hafi veriÖ uin árásir á luvstarétt, |>ó aö 
ekki sé veriÖ aö freista þess aö koina honum i 
nýjan vanda.

ATKVGB.
Hökst. dagskráin i nál. á þskj. 156, frá meiri 

hl. allshn., sainj). ineÖ 17:14 atkv., aö viöhöföu 
nafnakalli, og sögöu
já: St.ISt, I»orbl>, B.I, BÁ, BB. Em.I, Eyst.I, E.L 

(iG, HV, JG, MT, PZ, PI», SigfJ. SE, JörB.
nei: SK, TT1), GI», (iSv, GÍ, GTh, HannJ, JakM. 

JÓl, JónP, JS, ()Th, PHalld, PO.
Tveir þm. (ÁÁ, J.Iós) fjarstaddir.

6. Lýðskóli með skylduvinnu nemenda.
Á 4(1. fundi í Nd., 19. nóv., var útbýtt:
Frv. til 1. um heimild fyrir sýslu- og bæjarfé-

lög til að starfrækja lýðskóla með skylduvinnu 
nemenda gegn skólaréttindum (þmfrv., A. 591).

Á 46. fundi í Nd., 27. nóv., var frv. tekiÖ ii! 
1. umr.

Erv. of seint fram komiÖ. — Deildin levföi meö 
17 shlj. atkv., aÖ þaÖ yröi tekiÖ ti! meöferöar.

Enginn tók til ináls.

ATKVGB.
Erv. vísaÖ til 2. umr. meÖ 18:1 atkv. og iil 

inenntinn. meÖ 19:1 atkv.

A 65. fundi í Nd., ‘29. des., var frv. tekiÖ ti! 2. 
uinr. (A. 591, n. 996).

()f skainint var liÖiÖ frá útbýtingu nál. — Af- 
brigÖi leyfö og samþ. ineö 18:5 atkv.

Frsm. (Gunnar Thoroddsen): Menntmn. hefir 
nú athugaÖ ]>etta frv. og oröiö ásátt um af- 
greiöslu ]>ess. Ég sé ekki ástieðu til aö fara 
mörguin oröum uin efni þess, þvi aö flestum hv. 
]>dm. mun þaÖ kunnugt. Ég skal aÖeins geta 
þess, aÖ frv. felur í sér heiinild fyrir hæjar- og 
sveitarfélög til aÖ starfrækja lýÖskóla meÖ því 
inóti, aÖ ungir menn í héraöinu fái þar skóla- 
vist gegn nokkurri skylduvinnu. I»etta er þvi 
a. n. 1. gamla hugmyndin um þegnskylduvinn- 
una, sem aÖ mörgu levti var góÖ og gagnleg. í 
samhandi viö skvlduvinnuna imvtti konia aö 
vinnukennslu, sem mörgum unglingum gieti kom- 
iÖ vel. — Eg skal svo ekki fara fleiri orÖuin um 
efni frv. Menntmn. hefir oröiö sammála um aö 
lcggja til, aÖ málinu verÖi vísaÖ til stj. til athug- 
unar fyrir næsta þing, þar sem nú er orÖiÖ svo

1) TTsEg er þessu máli fylgjandi, eins og ég heti áður getiö 
um, en ég fæ ekki séð, hvernig þeir hv. þm., sem vilja hefta 
framgang þessa máls, geta samþ. þessa rökst. dagskrá, þar sem 
sýnilegt er, að ekki er hægt að Ijúka undirbúningi fyrir næsta þing.

áliöiö þings, aö ekki er Invgt aö koma þvi i 
gegn á þessu þingi. N. leggur því til. aÖ máliö 
verÖi aö þessu sinni afgr. ineö rökst. dagskrá. 
sem prentuÖ er á þskj. 996. Vænti ég þess. aö 
liv. þdm. fallist á þessa afgreiÖslu. þar sem 
menntmn. stendur óskipt aö henni.

Stefán Jóh. Stefánsson: Eg hefi flutt brtt. viö 
rökst. dagskrá hv. menntmn.. svo hljóÖandi: 
„OrÖin „fyrir næsta þing“ í dagskrártiH. falli 
niÖur.“ — Eg geri ráÖ fyrir því, aö mál þelta 
þurfi mikillar athugunar, og þvi sé ekki rétt aö 
binda ríkisstj. viö aÖ hafa þaÖ fullbúiö fvrir 
luvsta þing. Ég legg því til, aö sú takmörkun 
falli niöur, svo aÖ víst sé, aÖ stj. geti haft nægan 
tíma ti! athugunar málsins og undirbúnings.

Pétur Ottesen óyfirl. : I»aÖ er tvennt, sem ég 
vildi benda á i sambandi viÖ þetta mál; i fvrsta 
lagi finnst mér, aö meÖ því aÖ taka þaÖ á dag- 
skrá nú, þá liti ekki út fyrir, aÖ tiininn sé eins 
naumur og af er látiö, og i öÖru lagi þegar ]>m. 
er haldiÖ þreyttum og svefnlitlum vfir þrálát- 
um fundahöldum langt fram á nætur, væri nær 
aÖ nota betur hábjartan daginn en aÖ þvæla um 
annan eins hégóma og þetta frv. I»aÖ ætti held- 
ur aö nota hádegisstundina og birtuna, því þaÖ 
gæti þá fremur veriÖ einhver vitglóra iil staÖ- 
ar. heldur en þegar menn eru búnir aÖ hanga á 
fundum fram á nætur. Ég vildi beina því til 
hæstv. forseta. hvort ekki væru þarfari mál 
óafgr., sem meiri ástivÖa væri aÖ taka fyrir.

Hitt er annaÖ mál, aö þaÖ sýnir sig átakanlega 
Ijóst, aÖ frv. er flutt af einskærri hræsni. þegar 
flm. leggja sjálfir til aö ganga af því dauöu.

E2g held, aÖ hér liggi nú fýrir nokkurnveginn 
afhjúpuö öll sú hra'sni og sá yfirdrepskapur. 
sem alltaf hefir fvlgt málinu. frá því fyrst aÖ þaö 
kom fyrir þingiÖ.

Forseti (JörB): Eg bjóst viÖ, aö máliÖ gengi 
fram án verulegra umr., en veröi fariÖ aÖ tevgja 
umr.. mun ég taka málið út af dagskrá.

Frsm. (Gunnar Thoroddsen): Út af brtt. hv. 1. 
landsk. vil ég taka þaÖ fram, aÖ ég er henni al- 
gerlega mótfallinn. Hv. þm. talaÖi uin, aÖ máliÖ 
þyrfti svo mikinn undirbúning, aö ekki væri 
nógu langur tímí fyrir mvsta þing. Ég yil aöeins 
benda á, aö sami hv. þm. hefir taliÖ nægan ííina 
til þess aö endurskoÖa alla réttarfarslöggjöfina 
fvrir mvsta þing, og ivtti þaÖ þó ekki aö vera 
minna verk. ÉZg vil því eindregiÖ leggja til, aÖ 
brtt. sé felld.

l»á var hv. þm. Borgf. aÖ hnýta í okkur flm. 
þessa frv. fyrir aÖ þaÖ væri flutt af tómum flátt- 
skap og hræsni, og heföi alltaf veriÖ ]>a'Ö. Mér 
er aö visu ekki kunnugt, hvernig veriÖ hefir áöur 
um flutning þess, þvi aö ég hefi ekki átt sæti hér 
á þingi fyrr; en ég vil ákveÖiÖ mótnuvla fyrir 
mina hönd og meÖflm.. a'Ö þaÖ sé ekki flutt af 
fullri alvöru. Annars ætti hv. þm. aö skilja, aö 
nú. þegar komiö er aÖ þinglokum. er betri af- 
greiÖsla á málinu aÖ visa þvi til stj., til undir- 
búnings undir næsta þing. en aÖ láta þaÖ falla 
alveg niÖur. Eru þvi ummæli hv. þm. ekki annaö 
en fleipur. Mér þykir einkennilegt, aÖ þessi hv.
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þui., seni áður hefir fylgt frv. í ineginatriðuni, 
skuli nú risa upp til andnnela og vera að tefja 
inálið með málþófi, því að mér finnst neða hans 
alveg óþörf. Eg vil því leggja til, að umr. verði 
stvttar og gengið til atkv.

Pétur Ottesen óyfirlý : Mér finnst liafa 
komið hér frain enn ný sönnun i málinu, um 
hve inikil alvara er á bak við flutning þess. 
þegar flm. telja hezt, að ekki sé á það ininnzt.

Hv. frsm. sagði, að ég hefði vcrið stuðnings- 
maður þessa máls á undanfarandi þingum. Eg 
revndi þá að koma málinu inn á rétta hraut, með 
því að veita Rangárvallasýslu heimild til slikra 
framkvæmda. Málið er þar fætt og sýslumanni 
Rangæinga bezt treystandi til að koina því íil 
framkvæmda, og mér er ekki kunnugt, að fvrir 
utan þá sýslu hafi það fengið nokkrar undir- 
tektir eða fvlgi, sem nokkur alvara hefir verið 
á bak við, og ég efast um, að í Rangárvallasýslu 
hafi fundizt nema einn maður, sem hefir stað- 
ið á bak við frv. Ég vil þvi endurtaka það, sem 
ég sagði áðan, að frv. er ekki visað til stj. til 
þess, að hún greiði fvrir málinu, heldur komi þar 
fram hjá flm., að þeir þurfi að nota hræsni, og 
þeir geta alltaf falið hræsnina á bak við það, að 
málið sé komið i hendur stj. og þvi sé ekki á- 
stæða til þess að taka það upp á ný. Ætli þetta sé 
ckki ástæðan?

Frsm. (Gunnar Thoroddsen): Hv. þm. Rorgf. 
viðurkenndi, að hann hefði fylgt ináliuu áður, 
a. in. k. viljað veita Rangæingum heimild til að 
starfrækja svona skóla, enda er vitanlegt, að þeir 
mur.du verða fyrstir manna til þess að nota slika 
heimild.

Aiinars verð ég að segja, að mér þykir þuð 
dálítið cinkennilegt af hv. þm. Borgf. að risa hér 
upp og ásaka flm. frv. fyrir hræsni og aðrar 
illar hvatir, en minnast ekki á sjálft efni frv. 
Eg skal svo ekki lengja frekar þessar umr.

ATKVGR.
Brtt. 1. landsk. þm. við dagskrártill. á þskj. ÍIIKi 

felld með 14:14 atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og 
sögðu
já: HV, JS, JG, MT, PZ, PI>, SE. StJSt. B.I, BB, 

EystJ, FJ, GÍ, JörB.
nei: JakM, JónP, ÓTh, PHalld, PO'), SigfJ, SK, 

TT, I>orbl>, ÁÁ, BÁ, GI>, GSv, GTh.
Em.I, GG greiddu ekki ajkv.
I’rír þm. (HannJ, JJós, JÓl) fjarstaddir.
Rökst. dagskróin á þskj. 9IÍ6, frá menntinn., 

samþ. með 17:9 atkv., að viðhöfðu nafnakalli, 
og sögðu
já: TT, ÁÁ, BJ, BÁ, EmJ, Eyst.I, GI>, GG, GSv, 

GÍ, GTh, JakM, JónP, JG, ÓTh, I’Halld, SK. 
nei: I>orbl>, BB, FJ, HV, PI>, PO, SE, StJSt, JörB.

,IS, MT, PZ, SigfJ greiddu ekki atkv.
I>rír þm. (Hann.I, JJós, .101) fjarstaddir.

1) PO: Mig langaði til þess að fa skýrt fram afstöðu þm. lil 
þessa máls, meö tilliti tit frv. þesi, sem hér liggur fyrir um 
samkomudag Alþingis. t>að hefir m. a. verið borið fram sem 
ástæða fyrir þvf, að færa samkomudaginn aflur fyrir 15. febr., 
að sá tfmi væri allt of stuttur til undirbúnings þingmála fyrir 
stj. Nú vildi ég gjarnan fá að vifa, hvernig þm. líta á þetta; 
bvort þeir álíta, að búið sé að hlaða nógu á stj. eða ekki, því 
ég býst ekki við, að þm. ætlist til, að færa þurfi samkomudag 
Alþingis vegna þessa frv. Þaö er því gaman að heyra álit þm. 
um þetta áður en ákveðinn er samkomudagur Alþingis. Ég mun 
greiða atkv. á móti brft. og vitanlega móti dagskránni líka, því 
ég tel, að stj. hafi nóg á sinni könnu.
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1. Ríkisútgáfa skólabóka.

A 3. fundi í Xd., 6. okt., var útbýtt:
Frv. til I. um ríkisútgáfu skólabóka ístjfrv..

A. 20).

Á 5., 6. og 10. fundi í Xd., 9., 10. og 15. okt.. 
var trv. tekið til 1. umr.

Eorseti tók málið af dagskrá.
.4 11. fundi í Xd.. 16. okt., var frv. enn tekið 

til 1. unir.

Fjmrh. (Eysteinn Jónsson): Frv. þetta er svip- 
að frv. uin sama efni, sein legið hefir fyrir und- 
anförnuni þingum. Sanikv. því er ætlazt til, að 
biekur þær, sein löggiltar eru til kennslu i barna- 
skóluin. séu frainleiddar og seldar af rikinu. Er 
það gert i þeim tilgangi, að hækurnar geti orðið 
sem ódýrastar. Að því miðar einnig ákvieði 5. gr.. 
þar sem sú kvöð er lögð á skólastjóra barnaskól- 
anna, að þeir sjái um útsölu námshókunna hver 
í sínum skóla fyrir 10f< þóknun.

Eg sé ekki ástæðu til að fara fleiri orðum um 
frv. að svo stöddu, en legg til, að þvi verði visað 
til menntmn. að lokinni umr.

Pétur Halldórsson: I>að má e. t. v. segja. að 
þetta frv. sé ekki mjög stórviegilegt i sjálfu sér. 
af því að þier biekur, sem bér er um að ræða. 
eru ekki ákaflega stór liður i búskap þjóðarinnar 
né hvers heimilis i landinu. En þó er það svo. að 
með því er gert, ef að lögum verður, töluvert 
rask á því sviði, sem það nær yfir. og ég held, að 
það hefði i för með sér ýmsar afleiðingar, sein 
ekki verða fyllilega séðar á yfirborðinu. I>ó ;ið 
þeir verði e. t. v. ekki margir, sem verða fyrir 
erfiðkikum i viðskiptum sinutn vegna ákvæða 
frv., þá ber að sjálfsögðu að taka það til at- 
bugunar um leið og n. fer sínum höndum um 
inálið, hverjar þær afleiðingar yrðu.

Pað er tvennt, sem frv. fer frani á. í fyrsta lagi, 
að útgáfa námsbóka í barnaskólum, og sennilega 
einnig í æðri skólum samkv. 7. gr., verði lögð í 
hendur ríkinu. ()g í öðru lagi, að þessar Jnekur 
verði hafðar til sölu í skólunum af skólastjóra 
eða þeim, sem hann skipar til þess. betta á að 
vera með það fyrir augum, að hókakostur nem- 
enda verði sem ódýrastur, og er það réttmæt og 
cðlileg höfuðástieða, ef líklegt þykir, að þeim 
árangri yrði náð. Vm það atriði út af fyrir sig 
er ekki hægt að neða við 1. umr.

Eg hýst ekki við að tefja hv. d. mikið við

þessa umr., þar sem hæstv. fjmrh. lagði til, að 
inálinu yrði vísað til menntmn. Eg á sæti í þeirri 
n. og gefst því þar tækifæri til að koina frani 
með mínar aths. En ég vil strax benda á það, að 
þó sá heimur sé lítill, sem hér á að taka iil 
„skipulagningar46, þá er hann dálítið merkilegt at- 
riði í þjóðlifi voru, og mér þykja talsverðar 
likur benda til, að ef þessi hluti bóka er tek- 
inn frá þeim, sem nú lara með bóksölu í land- 
inu, þá geti það baft óheppilegar afleiðingar. 
]>að má óneitanlega segja, að hér sé um að ræða 
þann hluta af þeirri vöru, sem bóksalarnir verzla 
ineð, sem trvggast er, að einhvern ágóða gefi. Eg 
á hér sizt við aðstöðu bókaverzlana hér i Bevkja- 
vik, en ég álít, að ef taka á sölu kennslubók- 
anna af bóksölum úti um land, þá geti e. t. v. 
orðið erfitt að fá menn til þess að selja aðrar 
bækur. I>að er t. d. eitt atriðið, sem búast má við, 
að af þessum ráðstöfunum geti leit--

Fjmrh. (Eysteinn Jónsson) : Eg tel sjálfsagt. 
að hv. menntmn. athugi það, sem hv. 5. þm. 
Beykv. hefir hent á. Til þess er einmitt ætlazi 
af nefndum, að þær athugi siikt. En ég tel rétt 
að henda á, að í 8. gr. frv. er gert ráð fyrir, að 
þeiin bókaútgefendum, sem eiga hirgðir af lög- 
giltum kennslubókum nú, sé gefinn hæfilegur 
frestur til þess að selja þær. þannig að þeim sé 
ekki bakað tjón að óþörfu.

ATKVíiB.
Erv. visað til 2. umr. ineð 17 shlj. alkv. og til 

menntmn. ineð 20 shlj. atkv.

Á 34., 35., 36., 37., 39., 40.. 41. og 42. fundi í 
Xd., 12., 13., 14., 15., 17., 19., 20. og 21. nóv., var 
frv. tekið til 2. umr.

Eorseti tók inálið af dagskrá.
Á 43. fundi í Xd., 22. nóv., var frv. enn tekið 

til 2. uinr. íA. 20, n. 351 og 366).

Frsm. meiri hl. (Ásgeir Ásgeirsson) óyfirl. ■ : 
Eins og nál. meiri bl. ber með sér, leggur meiri 
hl. til, að frv. verði samþ. með nokkrum hrevt- 
ingum. Aðalbrtt. er sú, að smásala er ekki tekin 
af bóksölum, en að þeim séu greidd 20cr sölu- 
laun. I>egar ríkisforlagið hefir heildsöluna, þótti 
ekki ástæða til að svipta bóksalana sinásölunni. 
enda hefir það engin lirslitaáhrif á verð hókanna. 
X. telur, að með ríkisútgáfu og föstu skipulagi, 
að öllu óbreyttu, gæðum og tilhúningi, iettu hiek-
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urnar að geta orðið um 40% ódýrari en nú, eða 
frá 30—59%. að jafnaði. — Ég skal svo ekki fara 
fleiri orðum um þctfa að sinni, en geyma mér 
rétt til að svara útásetninguni minni hl„ þegar 
þær eru komnar fram.

Frsm. minni hl. (Pétur Haltdórsson) 'óyfirl. : 
Herra forseti! Þetta frv., sem hér liggur fyrir, er 
nú ekki nýtt að því levti, að það hefir legið fyrir 
undanfarandi þingum og verið tekið tit meðferð- 
ar. Einkum urðu umr. um það á þingi 1932, og 
var þá afgr. frá þessari hv. d. með rökst. dagskrá, 
á þeim grundvelli, að fræðslumálastjóra var fal- 
ið að hlutast til um, að skipti skólabóka yrðu 
ekki um of og verð ekki óhóflega hátt.

Erv. þetta liggur hér fyrir seiu stjfrv. Er niargt 
einkennilegt við frv., og þó einkum grg. Ef hv. 
þdm. hafa lesið grg., hafa þeir sjálfsagt tekið 
eftir þvi, að þar er slegið fram margskonar full- 
yrðinguni um þá hlið málsins, að nauðsynlegt sé. 
að rikið taki að sér bókaútgáfuna, en ekki reynt 
að sýna fram á með rökum, að þessi leið sé sú 
rétta. I>ar er sagt, að skólabækurnar séu dýrar, 
frágangur óvandaður og í þriðja lagi að hagn- 
aður þeirra, sem fyrir útgáfunni standa, sé ó- 
hæfitega mikill o. s. frv. Ennfremur að sölulaun 
til þeirra, sein bækurnar selja, séu óhæfilega há 
úti um land. I>á er þar fullyrt, að mikill hluti fá- 
tækra barna eignist aldrei nauðsynlegan bóka- 
kost, og sumstaðar sé svo óskaplega ástatt. að 
kennaranrir verði að kaupa sjálfir bækurnar og 
gefa börnunum, svo að þau fái þann bókakost, 
sein þau þurfa. Allt er þetta sagt án þess að 
benda á dæmi. Ennfremur er sagt. að i nágranna- 
löndunum, þar sem menningin sé ineiri, sé þessu 
svo skipað, að bæir og borgir hafi tekið út- 
gáfuna í sínar hendur. Ekkert er þetta rökstutt, 
og að svo miklu leyti sem ég þekki, er það ýmist 
mjög sjaldgæft eða ekki til. I>á er það enn. að hér 
sé á það að líta, að annarsstaðar sé skólabók- 
um útbýtt ókeypis til skólaharna, en þvi sé ekki 
að heiísa hér á landi. En þetta er „positivt“ 
rangt; a. in. k. veit ég, að það er gert hér i 
Bevkjavík. Ég held, að svo sé fyrir mælt i lögum, 
að fátæk börn, sem ekki geta kevpt nauðsyn- 
legar bækur, skuli fá þær endurgjaldslaust; a. 
m. k. er þetta gert hér í Bevkjavík, og mun 
vera gert einnig annarsstaðar hér á landi, þar 
sem það er skýrt tekið frain, að það sé laga- 
leg skylda. Að þessu leyti er þvi alveg rangt frá 
skýrt i grg. frv. Svo er sagt, að bækurnar séu 
seldar allt of háu verði. Verðið liggi í óþarfa 
útgáfum, óhóflegum kostnaði og ólnvfilegum 
gróða útgefendanna. Að þessu eru engin rök 
færð, en allt staðlausir stafir og fullvrðingar 
út í hláinn, sem sýnir tilfinnanlega, að sumar 
eru gerðar til að hafa áhrif á afstöðu þm. til 
þessa máls.

Ég verð þvi fyrst og fremst að seg.ja, að mér 
finnst frv. og sérstaklega grg. ósköp óvandað 
að frágangi, og inun þvi inega fullkomlega segja 
það, seni ég hefi nú sagt. Eigi raunverulega að 
upplýsa þm. um þetta mál, sem hér er um að 
ræða, verður a. m. k. að nefna einhverjar tölur — 
einhverjar stærðir —, sem hægt er að iniða við. 
Eins og hv. þdm. vita, er nú svo ástatt, að til eru 
lög frá 1928 uin eftirlit af ríkisins hálfu með út-

gáfu skólabóka. þar sem rikisvaldið á að lög- 
gilda nefndar bækur. I>að mun þvi vera litið svo 
á, að þeir, sem fara með þetta umboð ríkisvalds- 
ins, eigi fyrst og fremst að bafa eftirlit með oll- 
um innri frágangi bókanna, bvernig þa*r eru 
samdar. að ekki sé þar rangt frá skýrt o. s. frv. 
I>að mætti að sjálfsögðu einnig setja ákveðna 
kosli um frágang og verð, ef þurfa þykir. Sýnist 
nú hv. þm. mögulegt, að þetta sé allt í eins 
slæmu lagi og af er látið, jafnvel og séð er fyrir 
iblutun ríkisvaldsins i þessum efnuin? ()g þvi ?r 
ekki að neita, að það er eðlilegt og sjálfsagt, 
að ríkisvaldið hafí þar nokkur afskipti, en það 
getur skapazt nægilega öruggt með löggikiingu 
bókanna, þ. e. a. s., að fái bókin mcfynæli um- 
boðsmanna rikisvaldsins um, að bún sé góð 
og nothæf kennslubók, þá verði hún gefin út. — 
Ég skal svo ekki fara fleiri orðum um grg. frv., 
en vil endurtaka það, að mér sýnist margt fullyrt 
i grg. til þess að hafa áhrif á afstöðu þin. í 
þessu efni, sem ekki er viðeigandi að fylgi frv., 
sem stj. hefir lagt frain.

Xú er að lita á efni frv. sjálfs. Aðalatriðið er 
fyrst og fremst það, hvort líkur eru til. að segja 
megi, að svo illa sé frá þessu gengið i höndum 
þeirra, sem nú gefa hækurnar út og seJja. að 
nauðsvn — eða brýna nauðsyn — beri til að láta 
ríkið taka þetta í sínar hendur og hanna öðr- 
um að hafa það með höndum. í nál. minni hh 
er ekki litið svo á.

Ég heyrði á frsm. ineiri hl., að hann taldi 
likur til, að hægt vieri að lækka verð á skóla- 
bókum um 49%, svo að selja megi þær bækur, 
sein nú kosta kr. 2.59, á kr. 1.59, þó greidd séu 
29% sölulaun úti á landi. hetta eru að sjálf- 
sögðu aðalrök fyrir því, að löggjafarvaldið taki 
útgáfuna i sinar hendur. I öðru lagi inun eiga að 
líta betur eftir, að bækurnar séu vel samdar og 
betur gerðar en nú á sér stað. Eg beld. að fj rra 
atriðið, að lækka verð bókanna eins og hv. frsm. 
sagði um 49%, geti enginn hv. þm. gengið út frá. 
að sé rétt. Vm síðara atriðið, frágang bóka — 
innibald og ytri frágang — vil ég segja það, sem 
ég hefi áður sagt, að það mundi ekki verða betra, 
þó ríkið tæki útgáfuna i sinar hendur, heldur 
en með þeirri íhlutun, sem rikisvaldið getur haft 
með þvi að skipa n. til eftirlits. — Ég þarf ekki 
að fara fjarska mörguin orðuin um verð skóla- 
bókanna, vegna þess, að í nál. ininni hl. á þskj. 
366 er rækilega koinið inn á þessi atriði. Vil ég 
biðja hv. þdm. að kynna sér það. þvi þar eru 
ýnisar upplýsingar i tölum.

Ég skal geta þess, að skýrsla sú um verð og 
útgáfukostnað, sem form. menntmn. lagði fram 
á fyrsta fundi n„ er rétt, að svo miklu leyti sein 
ég þekki til. En þar sein skýrslan er fyllt út 
með tölum, sem er allt of langt niál til að Ivsa 
hér upp, vil ég hiðja hv. þdm. að kynna sér 
hana vel. Hinsvegar vil ég henda á, að ef skýrsl- 
an er rétt uin prentun, pappír, útgáfukostnað 
o. fl„ keinur i ljós — tekið sein divmi — að verð 
er 3 kr. Eftir nál. er gert ráð fvrir, að verðið 
geti lækkað niður í kr. 1.89.

l>egar reiknað er nettóverð — þ. e. a. s. að frá- 
dregnum 29% sölulaunum, sem ekki er deilt um 
— er meðalverð til útgefanda (nettóverð) nú kr. 
2.49, en áietlað að það geti verið kr. 1.45. ef bæk-
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urnar væru gefnar út af ríkinu og seldar án 
hagnaðar. Er það álit minni hl., að þetta geti 
alls ckki staðizt. I.iggur |>að fyrst <>g fremst í 
þvi, að kostnaður af forlaginu heima fyrir er 
iniklu nieiri en gert er ráð fyrir i skýrslunni. I 
nál. er kostnaður forlagsins áætlaður á%, að frá- 
töldum sölulaunum, en hann er hér eitt aðalat- 
riði, sein reynslan sýnir, að er iniklu ineiri. En 
ég vil líka bæta því við, að hv. frsin. viðurkenndi 
eftir að skýrslan koin út, að 5% inundi vera of 
lágt. og hann ætlaði að breyta þvi i 10rc.

I’etta er nokkuð stórt atriði og því fvrirsjá- 
anlegt, að kostnaður verður óhjákvæinilega miklu 
ineiri en 5 eða 10%. eins og gert er ráð fyrir. 
I>að hefir að vísu mikla þýðingu í þessu tilfelli, 
hvað inikið selst. I>vi meiri verður kostnaðurinn, 
sem bækurnar eru færri á ári. Eftir því scin 
kost naðurinn dreifist á fleiri liði, verður hann 
tvímælalaust hlutfallslega lægri % af liverri 
seldri bók.

Eg vil fullyrða, ineð tilvisun til manns, sein 
hefir mjög góða þekkingu i þessum efnum, að 
kostnaður mviidi verða ákaflega nærri því, sem 
nál. gerir ráð fyrir, en aldrei minni en 18% — 
yfirleitt 18—25% eða ineira —, sjaldnast undir 
25%, og oft ineiri. I>ví minna sem sclst, því 
meiri er kostnaðurinn hlutfallslega. En ef kostn- 
aður heima fvrir er rétt reiknaður ineð þeiin 
hundraðshluta, held ég inegi fullyrða, að ekki 
þurfi að reikna ininna, þó ríkissjóður taki út- 
gáfuna í sínar liendur. En það er engin sönnun 
fyrir þvi, að opinberir aðilar viðurkenni að fela 
bóksölum söluna með 40% sölulaunum, en það 
er einmitt það, seni ég hefi talið nærri sanni í 
nál. ininni hi. I>ar er gert ráð fyrir vissri sölu 
á ári, eða um 000 eint. sölu. Ég held af eigin 
reynslu og af viðtali við aðra, seni vit hafa á, 
að það sé líkleg meðalsala eftir að fyrstu sölu er 
lokið. I>að er ofurlítið meira þá, en þetta mun 
fara nærri, ei' bvggja iná á revnslu síðustu 10— 
15 ára. Ef reiknað er með, að rikisútgáfan eigi 
við svipuð gjöhl að búa við framleiðslu bókanna 
og nú er, kemur i ljós, að inunurinn verður cigi 
niikill á verði hókanna frá því, sem nú er. Eitt- 
hvað má lækka þær, því neita ég ekki, en munur- 
inn er ekki svo mikill, að hann réttheti það, að 
bækurnar séu teknar úr hönduin núv. útgcfenda. 
Segjum, að rikisútgáfan gæfi aðeins út eina hók 
í liverri grein, þá mætti lækka verðið frá þvi, 
seni nú er, en hitt er annað mál, hvort hentugt 
er fyrir þjóðfélagið, að aðeins sé ein kennslubók 
i hverri grein. Ef ríkið tekur þetta starf að sér, 
verður likt um og þegar tóhakseinkasalan komst 
á. Evrir eru birgðir i landinu af bókum, mvnda- 
inótuin o. s. frv., sem yrði að bæta þeim, sem 
nú eiga það, en eigi láta það afskiptalaust, að 
þar Iiggi verðlaust mikið verðgildi.

I>á verður að taka tillit til þeirra kennslu- 
bóka, cr fvrii' eru í landinu, og kaupa þær af eig- 
enduni fvrir kostnaðarverð. Er ekki sanngjarnt 
annað en fyrri eigenduin sé haldið skaðlausum, 
þótt þeir hinsvegar hagnist ekki neitt á sölunni. 
\f þcssu verður kostnaður í upphafi, og veit ég 
ekki, hve miklu hann kann að nema. Ef um rík- 
isútgáfu er að ræða um lengri tíina, cr þetta 
náttúrlega ckkert aðalatriði, en samt atriði, scm 
levsa þarf á viðunandi hátt. I>að má náttúrlega. ef

rikisútgáfan verður í sambandi við „Gutenberg“, 
leyna hinum raunverulega kostnaði með því að 
færa hann yfir á aðra liði. En það væri ekki 
sanngjarnt né réttlátt gagnvart þeim, sem vilja 
reyna að finna hinn raunverulega kostnað. Ivostn- 
aðurinn hverfur ckki fvrir það, kemur aðeins 
fram sein kostnaður annars fyrirtækis.

Ég sé yfirleitt ekki, að hægt sé að vera með 
þessu frv. eins og það liggur fyrir. I>að eitt er 
stórt atriði, að allar likur benda til þess, að ekki 
verði nema ein bók gefin út i livcrju fagi. l’að 
er rétt að athuga þetta vel, því að það er citt. 
sem kvartað hefir verið vfir, að kennarar geri 
sér leik að því að skipta um bækur, og þær verði 
þvi dýrari. I>að er ekki vitað, hve mikil hrögð 
eru að þessu, cn hitt er vitað, að niargir kennar- 
ar vilja helzt kenna einhverja ákveðna bók. Nýr 
kennari vill nota nýja bók. I>etta er ólieppilegur 
kostnaðarauki í bili, en oft er það svo, að fleira 
en eitt barn er frá hverju heimili, og tckur þá 
eitt við hókinni af öðru. Annars sé ég eigi, að 
gott sé að færa þetta sem ástæðu fvrir rikisút- 
gáfu skólabóka. I>að er of einfalt að leysa þetta 
nieð því að hafa aðeins eina kennslubók í hverri 
grein. Ég held, að það sé reynslan, að kennurum 
sé ekki sama, hvaða bók þeir kenna. I’eir ná betri 
árangri með einni frekar en annari, þvi að eng- 
inn kennari gerir sér þetta að leik. Við þessu má 
sjá með eftirliti fræðslunefndar; hún getur at- 
liugað þetta og fræðslumálastjórn komið þessu 
i heppilegra horf. Ég held a. m. k„ að frá sjón- 
ariniði árangurs af kennslu og upp á framför 
sé það ekki gott að takmarka þægindi og frelsi 
kennara og nemenda um of i þessu efni. enda þótt 
bækurnar kynnu að verða eitthvað ódýrari. Ég 
hygg, að þetta sé fremur afturför en framför, 
og ekki kaupandi fyrir dálitla verðlækkun.

í grg. frv. er sagt, að verð hóka þeirra, er einu 
barni er ætlað að nota öll skólaárin, sé nú allt 
að 70 kr., og þessi fjárhæð vaxi til muna við 
niðurfærslu skólaskyldunnar. Ef þetta er rétt. 
deilist þessi tala með 5 eða tí, ef maður vill 
finna árlegan kostnað við bókakaup, og virðast 
þau þá vera um 12—14 kr. ]>egar þess er gætt, 
að þetta er aðalkostnaðarliðurinn, þar sem 
kennslan er ókeypis, sömuleiðis matur, mjólk 
og lýsi veitt ókevpis þeim, cr vilja, þá virðist 
þessi kostnaður nú ekki vera óviðráðanlegur, og 
það því fremur, að viða eru þeiin fátækustu 
gefnar bækurnar af sveitarsjóði. I>á held ég, að 
hókakostnaður vaxi ekki við niðurfærslu skóla- 
skyldunnar, þvi að jafnhliða má búast við, að 
styttur verði timinn, bæði hvað hvern dag snert- 
ir og allt árið. I>á er sú stefna uppi nú, að nota 
minna bækur við námið en verið hefir.

f nál. minni hl. n. er nettósala fimintán bóka 
gerð 16200 kr. á ári. I>etta er þvi ckki stórt fjár- 
spursmál, en það er svo margt i sambandi við 
það, sem athugunarvert er, að mér hcfir ekki 
gefizt tækifæri til þess að minna á það nærri allt. 
En ég skal þó hlífa hæstv. forseta við frekari 
umr. um þetta að sinni.

Frsm. meiri hl. (Ásgeir Ásgeirsson) óyfirl." : 
Hv. frsm. minni hl. hefir nú haldið hér langa 
ræðu, og mun ég aðeins drepa á aðalatriðin. 
Hann taldi grg. frv. ónákvæma. Við höfum talið,
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að kennslubækur væru dýrar, og ég bygg, að það 
komi fram í nál. ininni hl., að þær geti verið 
40% ódýrari. I>á höfum við talið, að bækurnar 
væru óvandaðri cn æskilegt væri. Útgefnndinn 
gefur nú út i óvissu og veit ekki, hve niikið 
hann má leggja í kostnað né hve slórt upplagið 
megi vera. Samkeppni rikir og á þessum svið- 
um. P2f ríkisútgáfa yrði á skólabókum, gætu upp- 
lögin orðið stór og öryggið meira um söluna. I>á 
iná og verja meiru i kostnað, hafa handritin 
betri og borga betri ritlaun. Yfirleitt mun það 
gefa mörg skilyrði fyrir vandaðra efni og frá- 
gangi.

Pað er rétt, að það er að nokkru mishermt, 
að i nágrannalöndunum sé orðin rikisútgáfa á 
skólabókum. En í sumum þessara landa befir 
þróunin orðið sú, að rikisútgáfa hefði orðið eins 
góð. I Sviþjóð t. d..eru tvö forlög búin að sölsa 
undir sig alla útgáfu skólabóka í ríkiuu. bessi 
forlög sáu, að ef þau stóðu hvert gegn öðru. 
gaf það ekki eins góðan árangur og ef aðeins væri 
eitt forlag, og fyrir 4—á árum slóu þau sér 
saman og stofnuðu eitt hlutafélag, með 6 millj. 
kr. hlutafé, til þess að sjá fyrir útgáfu allra 
skóJabóka. betta forlag hefir næstum öll völd 
á þessu sviði, og álít ég, að sú þróunin sé betri, 
að rikið taki þetta að sér, eins og ríkið og bie- 
irnir reka t. d. skólana. (HannJ: Er ekki rétt að 
hafa rikisframleiðslu á börnum?). I>að verður 
vist lengst af einstaklingsframtakið, sem þar 
ræður. En enda þótt einstaklingarnir geti börn- 
in, þá lætur þjóðfélagið þau eigi afskiptalaus. 
bessar aths. eru þvi útúrsnúningar, þvi að rikið 
á að hlutast til um uppeldi barna.

I>að má taka símann til hliðsjónar við ríkis- 
útgáfuna. Bíkið rekur sitnann og skyldar menn 
til þess að Jána bjá sér símatækin og borga fyr- 
ir. I>að hnevkslast enginn á þessu og menn íaka 
ekki eftir þvi, því að það er orðið svo venjulegt. 
.Menri tclja það eðlilegt, sem þeir eru orðnir 
vanir, en breytingar telja þeir óeðlilegar meðan 
þeir eru að venjast þeim. Svo er a. m. k. um 
afturhaldssamari inenn.

I>ví er haldið fram í grg., að bækurnar séu of 
dýrar vegna öryggisleysis útgefenda og sam- 
keppninnar sem riki. Ctgeíendur eru svo örvgg- 
islitlir um útgáfur sinar, að þeir geta ekki haft 
upplögin nógu stór, og þess vegna verður oft að 
selja bækurnar með þreföldu verði á við fram- 
leiðslukostnað. I>að er rétt hjá hv. frsm. minni 
hl., að nokkur tök má hafa á þessum ínálum með 
núv. löggildingu kennsJubóka, en það verður 
aldrei nóg til þess að hafa full tök á því, hvernig 
bækurnar eru gerðar úr garði. I>að er svo um 
eldri bækur, að fræðslumálastjórn er allaf að 
nokkru bundin við, bvernig útgefendur gera bæk- 
urnar úr garði. I>að er ekki hægt að koma á 
góðu hókaeftirliii fyrr en hægt er að starfa með 
höfundinum og vera í ráðum með honum um 
það, hvernig hækurnar skuli samdar og gerðar 
úr garði, og fræðslunefnd og utgáfustjórn getur 
haft sem nánast samstarf við kennarastéttina 
um það, hverjar breytingar og endurbætur þurfi 
að gera. I>etta er frr. um ríkisútgáfu skólabóka. 
en ekki um það, að ríkið eigi að semja skóla- 
bækur, eins og hv. frstn. minni hl. virðist álita. 
Löggildingin ein gefur ekki nægilega tryggingu

fyrir gæðum bókanna, af þvi að hun nær iil 
þeirra bóka, sem kannske cr búið að nota lengi 
og geta þess vegna verið bundnar orðnar af for- 
tíðinni. Löggildingin gefur ekki tilefni til end- 
urbóta á kennslubókunum á við það, að frieðslu- 
málastjórn hafi vald vfir útgáfunni frá upphafi.

I>á Viir hv. þm. að bera brigður á það, að sú 
áætlun, sein ég hefi hér borið fram fyrir bönd 
meiri hl. menntmn., geti staðizt. I>ó var það ekki 
nema eitt atriði, sem hann gerði aths. við, og það 
var kostnaður við heildsoluna. Heildsölukostn- 
aðurinn er áætlaður 5%. Eins og hv. þin. tók 
frani, lýsti ég því yfir i n., að hann mundi vera 
fulllágur. Ég hefi samt ekki séð ástæðu til að 
brevta þeirri áætlun, vegna þess, að ég tel full- 
víst, að sumir kostnaðarliðirnir séu fullhátt 
áætlaðir, t. d. bókhandið. Ég hefi síðan fengið 
skýrslu um þann lið frá bókbindarafélagi hér i 
bænum, þar sem þessi kostnaður er talinn 4(1 aur. 
á bók, en i áietluninni er hann talinn 50 aurar. 
Einnig mun áætlunin vera fullhá á ritlaunum og 
invndainótuin, |>ví þeir 1 iðir eru í áætluninni 
settir á fvrstu útgáfu. En vitanlegt er, þegar um 
tvær eða flciri útgáfur er að ræða, að þá getur 
þessi kostnaður jafnazt á útgáfurnar, þó vitan- 
lega sé sjálfsagt, að höfundar bóka njóti cin- 
hverrar aukaborgunar, ef bækur þeirra ganga 
lengi. I>að rnætti vitanlega nefna flciri liði á:vtl- 
unarinnar, sem væru of háir, en ég játa, að ef ætti 
að ganga betur frá bókunum en tíðkazt hefir. 
þó mætti áætla einhverja viðbót fvrir þeini end- 
urbótum. En þó að útsöluverðið hækkaði fvrir 
það úr kr. 1.05 upp í kr. 2.00, þá yrði það þó 33% 
lægra en það er á verri hókum nú, sem kosta kr. 
3.00. og er það talsverður sparnaðar frá þvi, 
sem nú er. Eg vil lika geta þess, að eftir skýrsl- 
unni er miklu meiri lækkun á sumuin bókutn en 
þetta, eins og t. d. landafræði Karls Finnboga- 
sonar. Sú bók getur kannske lækkað saina sem 
uin belining, ur kr. 4.25 í kr. 2.15. (I’Halld: I>að 
er sjálfsagt betra að segja kannskek Ég hika 
ekki við að segja kannske, því hvorki ég eða hv. 
frsm. minni hl. n. getur fullyrt neitt svo ákveð- 
ið um þetta, að ekki geti munað 10 eða 15 til 20 
aurum. Ég hefi rivtt um heildsölukost naðinn \ ið 
ríkisprentsmiðjuna, og hefir hún talið sig geta 
án aukins kostnaðar annazt útsendingu bókanna. 
Hinsvegar mun ekki verða komizt hjá einhverj- 
um innheimtukostnaði, en hann yrði aldrei mik- 
ill. Eg geri ráð fyrir, að innheimtuna mætti fela 
manni. sem ekki þvrfti að hafa hana fyrir aðal- 
atvinnu. I>að ætti að vera auðveJt fyrir einhvern 
duglegan og góðan kennara að hafa hana sem 
aukastarf. I>ar sem þvi rikisprentsmiðjan gæti 
annazt geymslu upplagsins og út.scndingu án 
kostnaðar, eru likur til, að heildsölukostnaður- 
inn verði minni en hann nú er. I>að bendir einnig 
til þess, að heildsölukostnaður nú sé ócðlilega 
hár, að inargir þeirra, sem nú skrifa kennslu- 
ba'kur, gefa þíer út sjálfir, til þess að komast 
hjá heildsöluálagningunni. Eg hygg, að riflega 
helmingur af núgildandi kennslubókum sé ekki 
gefinn út af bókatorlögum, heldur af einstök- 
um mönnum og kennurum, sem hafa samið þær. 
Hv. þm. ræddi um það í n. og einnig nú, að það 
þyrfti að gera þá menn, sem nú hefðu útgáfur 
i gangi, skaðlausa, en hvorki ])á eða nú ketnur



207 bagafriimvörp ckki útrædd. 208
Ríkisútgáfa skólabóka.

okkur sainan um, á bvcrn bátt þeir cru skað- 
lausir. Mdri hl. n. telur, að 8. gr. frv. sc full- 
nægjandi i því cfni, þar scin svo cr fyrir imvlt, 
að útgáfustjórn, cftir að iiafa rannsakað, hvcr 
cr meðalsala hvcrrar löggiltrar kcnnslubókar, 
skal ákvcða, hvc langan tíma cigendur slikra 
upplaga incgi sclja bækurnar. Mcð þcssuin ákvæð- 
um 8. gr. cr bóksölunum tryggður sami rcttur 
og þeir nú hafa. cr þcir halda söinu sölumögu- 
lcikum og þcir hafa nú, cins og grcinilega kcin- 
ur fram í grg, frv. Að sjálfsögðu hafa þcir á- 
hættuna af þvi, að yngri bickur, scm kunna að 
vcrða gcfnar út, útrýini þeiin ddri, cn sú áluctta 
cr alltaf fyrir hcndi, og mun i vcrðlagi þcirra 
hóka hafa vcrið gcrt fullkomlcga fyrir áhætt- 
unni. Eg hygg þvi, að mcð góðri framkvæmd 
þcssara 1. sc hóksöluin gcrt svo hátt undir höfði 
scm sanngjarnt cr. Eg hcld, að þctta fyrirkoinu- 
lag sc farsælla hcldur cn hitt, að yfirtaka göinlu 
upplögin, svo skólabókaútgáfan sc laus við þær 
bivkur, scm sízt eru útgcngilcgar og undir öll- 
um kringumstæðum vcrður tap á. Er þctta sjálf- 
sagt lika vcgna þess* að flcstar útgáfur þær, 
scm nú cru notaðar, cru allgamlar, frá árunum 
1927 til 1930. Munu ckki vcra til ncma tvær út- 
gáfur, siðan 1930, scm hvorug cr cign bóksala, 
heldur cru þær báðar gcfnar út af kennurum. 
Viðvikjandi þvi, að það cigi að gcra útgcfcnd- 
urna skaðlausa af þvi, scm þcir nú ciga, þá finnst 
mcr, cftir þcirri skrá, scm cg hcfi hér fyrir fram- 
an mig, að svo liljóti að vcra, að útgáfurnar séu 
búnar að horga allan kostnað, bæði myndamót 
og annað. Ég gct t. d. ncfnt náttúrufræði Bjarna 
Sæinundssonav, scm búið cr að nota í áratugi; 
hún cr árciðanlcga búin að borga sig, og svo 
bivtist við sá timi, scm heimilt vcrður að sclja 
þcssa bók cins og bvcrja aðra skólabók, scm 
nú cr í gangi.

Hv. þm. virtist ckki vilja gcra mikið úr því, 
þó að fleiri bívkur séu notaðar í sömu náms- 
grcin, og taldi það jafnvcl kost. að hægt væri að 
vclja á inilli þcssara bóka. Eg hygg þó, að auð- 
velt sé að scgja um það, þar scm tvær cða flciri 
bækur cru i einni og sömu námsgrcin, hvcr þcirra 
sé bczt, og ástæða fyrir því. að kcnnarar noti 
ckki allir sömu bókina, sé sú. að þcir bafi vanið 
sig á að nota vissar bækur. Vaninn cr votdugur 
drottinn á þcssu sviði scm öðrum, og bcfir 
löngum mikið að scgja. Ég hvgg, að ríkisútgáfan 
hafi svn mikið bctri skilyrði til þcss að gcra 
bækurnar betur úr garði bcldur cn nú cr gcrt, að 
það vcgi mcir cn fullkomlcga móti þcim galla. 
scm hv. þm. tclur vcra, að ckki vcrður um að 
vclja á markaðinum ncma cina hók í hvcrju fagi. 
Hinsvcgar tc! ég það cinmitt kost, því foreldrar 
þola það illa að þurfa ár cftir ár að kaupa nýjar 
bivkur, cftir þvi scm kcnnarar hafa vanið sig 
á að nota. Eoreldrar vilja miklu bcldur, að notuð 
sé cin bók í hvcrju fagi, scm cr valin cins vcl og 
hægt cr, og cr auk þcss ódýrari cn hækur hafa 
vcrið ti! þcssa. I>að má náttúrlcga scgja, að það 
sé ckki mikið, 1691)0 kr. á ári fyrir skólabækur, 
miðað við sumar aðrar upphæðir, cins og t. d. 
bcrkla\arnakostnað, scm cr 1 inillj. kr. Engu að 
siður cr þctta tilfinnanlcgur skattur fvrir fátæk 
hcimili, og hcyrist oft vfir þ\ í kvartað, að for- 
chlrum sé hann crfið \ iðbót \ ið annan kostnað.

I>að, hvc mikið cigi að gcfa fátækum hcimilum 
af skólabókuin, kcinur ckki við þcssu máli. Hér 
cr aðcins um að ræða ríkisútgáfu skólabóka, cn 
ckki hitt, hvc miklu fé svcitar- og bæjarfclög 
cigi að vcrja til þcss að stvrkja kaup skólabóka. 
Eg hygg, að það cigi að ganga lcngra í þ\ í cn 
gcrt hcfir vcrið að gcfa cða styrkja fátæk barna- 
hcimili til kaupa á skólabólíuin. þó ckki liggi 
fyrir till. um það nú. Ég cr viss um það, að 
mcð því fvrirkomulagi, scm lagt cr til mcð fr\.. 
má gcra bækurnar bctur úr garði, bæði bvað stíl 
sncrtir og ytri frágang, hddur cn rcvnslan bcfir 
sýnt að gert hcfir vcrið bingað til, þar scm 
færustu mönnum vcrður nú falið að semja 
bækurnar og vclja. Eg álít æskilegt, að bækurnar 
séu gcrðar bctur úr garði í rikisútgáfu hcldur cn 
luvgt cr að ætlast til. að þær vcrði hjá þcim, scm 
gcfa þær út í óvissu. Loks vil ég bcnda á það 
hér, þó það sé ckki bcint svar \ ið hinni hóg- 
vjvru ræðu hv. 5. þm. Bcykv., að hér cr ckki 
um niikið hagsmunamál að ræða fvrir bóksal- 
ana, því útgáfur þcirra cru flcstar gainlar og hafa 
gcngið og ganga á cðlilcgan hátt cftir fyrir- 
mæluiu frv., og cf ég ætti að ncfna þann mann. 
scm búast má við, að yrði fyrir incstuin halla við 
samþ. þcssa frv., þá cr það ckki cinn af bóksöl- 
unum, hddur cr það Jónas Jónsson, hv. þm. 
S.-P., scm hcfir gcfið út 4 bækur, 2 hcfti af ís- 
landssögu og 2 hcfti af dýrafræði. Nú cr cg ckki 
að scgja, að ckki sé hugsanlcgt, að rikið noti 
þcssar bivkur, cn á þctta \ ildi cg bcnda, til þcss 
að sýna, að það cru ckki fyrst og frcmst bók- 
salarnir, scm halla líða. Stcingrimur Arason bcfir 
sjálfur gcfið út sínar bækur, og sömulciðis Elias 
Bjarnason og flciri, scm mætti tclja. Ég hcld það 
séu ckki ncma 4 bívkur, scm gcfnar cru út af 
bókaforlögum, cn það cru biblíusögur Klavcncs 
og náttúrufræði Bjarna Sæmundssonar. sem 
gcfnar cru út af bókavcrzlun Sigfúsar Eymunds- 
sonar, og Icsbókin og barnabiblian af bókafor- 
lagi ísafoldarprcntsmiðju. Mér finnst rétt að 
benda á þctta, þcgar verið cr að taka upp nýja 
tilbögun á útgáfu skólabóka cftir óskum skóla 
og kcnnara, tilbögun, scm mictti kalla ríkis- 
rckstur, þá cr rétt að sýna íram á það, að litið 
hcfir vcrið á bagsmuni bóksala við sainningu 
þcssa frv. bctta kcmur töluvert niálinu við, þ\ í 
það cr jafnan viðkvæmt mál, cr sliknr ráðstaf- 
anir koma i bága við bagsmuni cinstakra manna.

Eg ætla svo ckki að cyða flciri orðum að þcssu 
sinni, cn það vil ég taka fram. að það cr mikils- 
vcrt. að bækurnar, scm börnin ciga að læra af. 
séu \ cl úr garði gcrðar. I>að muna allir síðan 
þcir voru börn, hvc mikið var varið i góða 
bók og \ cl gcrðar invndir, cn skólabækurnar má 
gcra iniklu'frcmri að gæðum en hingað tíl bcfir 
vcrið. Hingað til hcfir cnginn haft ncinar skyldur 
i þcssu cfni, cn mcð þ\ í fr\ ., scm hér liggur 
fvrir, cr stcfnt að þ\ í, að riki og þjóð gcti haft 
mcira gagn cn vcrið hcfir af því mikla fc, scm 
ríkið lcggur til þcssara mála.

Sigurður Eínarsson óyfirl. : begar um það cr 
að i’ivða, hvort hctra sé að gcfa skólabækur út 
af ríkinu cða incð þciin hætti, scm hingað til 
bcfir viðgcngizt, þá cru það nokkur atriði, scm 
gcra vcrður upp, mcð bvoru fyrirkomulaginu
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náist betri árangur. Eg vil ckki ganga fratnhjá 
þvi, að höfuðmarkmiðið cr, að nægilega mikið 
og nægilega vel samið les- og námsefni sé fvrir 
hendi handa skólunum að fjalla um. Nú er það 
vitað mál. að það er ekki á færi annara en a’fðra 
kennara að velja slíkt efni og skera úr um það, 
hverju eigi að hæta við eða breyta i nýrri út- 
gáfu af einhverri bók. Ég vil benda á i þessu 
sambandi, að þegar öll skólastarfsemi er að taka 
stakkaskiptum og koniast af frumstiginu hér hjá 
okkur, þá er það vitanlega fjarstæða, ef það ætti 
að vera koinið undir geðþótta bókaútgefenda, 
hvaða bækur væri kostur á að nota. Einstaklingar 
mundu ekki taka sig fram um neinar nýjungar á 
þessu sviði, heldur nota þær útgáfur, sem þcgar 
eru til, meðan þær entust. Ef rikið hefði þetta 
á hendi, va*ri öðru máli að gegna, þá mumii 
yfirstjórn fræðslumálanna sjá um, að til væru 
hinar beztu bækur í hverju fagi. Ég man ekki 
eftir því, að í nokkur ár hafi komið út bók hjá 
bóksala í nýjum námsgreinum, sem í raun og 
veru var ekki undirbúin af kennara. í sumum 
námsgreinum, sem teknar hafa verið fvrir í 
barnaskólunum, eru jafnvel engar bækur til, t. d. 
í átthagafræði, sem nú er farið að kenna í barna- 
skólum. I>ar er ekki önnur kennslubók til cn 
lítill leiðarvísir fyrir kennara, sem einn kennari 
var fenginn til að taka saman. Pannig er aug- 
Ijóst, að þessum málum er betur borgið í hönd- 
um rikisins en höndum bóksalanna.

I>á er það annað atriði, sem skiptir miklu og 
búið er að ræða nokkuð um hér, en það er frá- 
gangur bókanna. I>að atriði skiptir ekki siður 
rniklu máli um þessar bækur, sem daglega cru 
notaðar, og það af börnum, sem ekki kunna að 
fara með þær. Og þó að hv. 5. þm. Kevkv. tali 
ókunnuglega um þetta, þá er það vitað mál, að 
til eru kennslubækur, sein er ákaflega mikið á- 
bótavant í þessu efni. Ég minnist sérstaklega 
tveggja bóka í þessu efni, sem mjög eru lélegar 
að frágangi. Þær eru ekki útgefnar af forlagi, 
heldur af einstökum mönnum, sem sýnilega hafa 
ekki haft efni á að gera þær betur úr garði, 
sem eðlilegt er. I>vi verður ekki neitað, að þann- 
ig cr ástatt með allmikinn hluta þessara bóka. 
Hitt dettur mér vitanlega ekki i hug að segja, 
að svo sé um allar skólabækur, sem löggiltar 
eru. því það nær vitanlega ekki nokkurri átt.

Ég skal játa. að löggilding skólabóka getur 
að vísu haft áhrif á það, hvaða bækur eru gefn- 
ar út, en hún getur ekki eins og er haft frum- 
kvæði að útgáfu þeirra. Menn koma með handrit 
og óska að fá þau löggilt, og þegar ekki er vitað 
um, að von sé á öðru betra, þá þvkir það hart, 
ef synjað er um löggildingu. þó menn séu ekki 
allskostar ánægðir með hana, en það cr ekki á 
betra völ, eins og löggildingunni er fyrir komið.

I>egar um það er að ræða, hvort ríkisútgáfa sé 
heppileg eða ekki, þá er vcrð bókanna vitanlega 
eitt af því, sem skiptir miklu ináli. I>að er aug- 
Ijóst af þeim gögnum, sem fyrir liggja í mál- 
inu, að það er hægt að selja bækur í fyrstu út- 
gáfu ódýrar heldur en nú er gert, og með hag- 
kvannari nýtingu en tiðkazt hefir. Eins og á 
stendur nú, þá þarf hvert barn hvað eftir annað 
að skipta um bækur, ef það fer milli deilda, eða 
þó ekki sé nema skipt sé um kennara, þá er for-
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eldrum boðið að leggja til nýjar bæ’kur. kannske 
oft á vetri, kannske aðeins fyrir það, að kenn- 
arinn felli sig betur við að nota aðra bók. I>etta 
getur verið i einstökuin tilfellum. En hitt rieð- 
ur engu siður, eins og tekið var fram af hv. þm. 
V.-ísf., að menn eru vanir einhverjum vissum 
bókum og vilja ekki draga fjöður yfir það.

Inn í þennan eltingarleik um það, hvaða bækur 
eigi að kaupa. geta einnig komið bcinlínis hags- 
munalegar „interessur“. Það eru til skólar hér 
á landi, sem eru áskrifendur að vissum hókum 
af hagsmunalegum ástæðum. Og það eru til kenn- 
arar, sem „agitera“ fyrir og nota vissar bækur 
af svipuðum ástæðum. I>essi togstreita, sem að 
visu er um mjög smávægilega hagsmuni, en 
keinur þó greinilega fram, bitnar á börnunum og 
foreldruin þeirra, og hún dettur algerlega úr 
sögunni, þegar ekki er um annað að ra'ða heldur 
en að nota ríkisútgáfubækurnar. I>að eru tals- 
verð brögð að þessu, og það er leiðinlegt og veld- 
ur mikilli óánægju. Eólki sárnar eðlitega að 
þurfa að tvíkaupa bækur í sömu námsgrein, án 
þess sjáanlegar ástæður séu til. I>ó næst liggi 
hverjum kennara að nota þá bók, sem hann fyrst 
hefir lagt til grundvallar við kennslu sína i 
hverri grcin, þá ætti fæstum að vera ofætlun að 
skipta um. Og engum myndi finnast, að nokkru 
væri tapað, þó einungis væri um ríkisútgáfu- 
bivkurnar að ræða. I>egar alls er gætt, eru það 
ekki þægindi kennaranna né hagsmunir útgef- 
enda, heldur fólksins og barnanna, scm á að taka 
tillit til.

Viðvikjandi bókaskorti barna og bókagjöfum 
kennara til þeirra vil ég taka þetta fram: Ég 
ímvnda mér, að hv. 5. þm. Beykv. viti það vel, 
þar sem hann hefir lengi verið i skólanefnd hér, 
að frameftin vetri kcmur hér í skólana hópur af 
börnum bókalaus. I>eim -er skipað að kaupa bækur 
og áminnt um það hvað eftir annað, en samt 
dregst það fram eftir öllum vetri. Annaðhvort 
hafa þau enga aura til fyrir bækurnar, eða um 
er að kenna kæruleysi foreldra eða barna. Oig 
það eru dæmi til þess, að kennurum hefir gram- 
izt svo þetta bókalevsi, að þeir hafa sjálfir látið 
af hendi fé til bókakaupa. Ég veit að visu, að til 
eru í lögum ákvæði um ráðstafanir, sem eiga að 
koma í veg fyrir, að börn þurfi að vera bóka- 
laus fyrir fátæktar sakir, cn það er einhvernveg- 
inn svo um framkvæmd þeirra ákvæða, hvernig 
sem á þvi stcndur, að þessarar aðstoðar leita 
færri en þyrftu. Hvort sem það er af þvi, að 
tregða sé á að fá þetta, eða að almenningur 
veit ekki um rétt sinn i þessu efni, þá leyfi cg 
mér að fullyrða, að þessi lagaheimild sé minna 
notuð en skvldi, og það hitnar á skólastarfinu 
og þeim kennurum, sem eru of áhugasamir til 
þess að láta sér á sama standa, hvort börnin 
hafa bækur eða ekki.

Hv. 5. þm. Keykv. taldi, að foreldrum væri 
ekki þungur baggi bundinn með bókakaupum 
eins og nú er, svo þeirra hluta vegna væri ekki 
ástæða til að gera mikla byltingu hvað löggjöf 
um bókaútgáfu snertir, og taldi til í þvi sam- 
bandi ýms framlög önnur, sem hið opinbera léti 
í té til ókeypis kennslu, matgjafa o. fl. l>að cr 
rétt, að hið opinbera ber ærinn kostnað af skóla- 
haldi barna. En slikt getur aldrei réttlætt það, ef
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kostur væri að hafa ba*kur ódýrari beldur en þær 
eru, að það sé eigi gert. Og þótt ekki sé um meiri 
kostnað en þetta að ræða, þá er það þó svo, að 
kennslubókakaupin eru fátækum og barnmörgum 
heimiluin talsvert þungur skattur. Svo vill það 
nú ganga þannig, að auk námshókanna er ýms 
annar kostnaður i sambandi við skólagöngu barn- 
anna. I’au biðja um aura til eins og annars. fólk- 
inu leiðist, ef ekki er hægt að láta það eftir og 
börnin taka það oft nærri sér. bað eru til skólar 
bér á landi, þar sem stéttamunurinn er það mik- 
ill. að börnin finna vel til þess, bver eru illa 
sett i lífinu og bver eru betur sett. Og því er á- 
stæðulaust, þrátt fvrir ókeypis kennslu, inatgjafir 
og lýsisgjafir, að bera á móti því, að æskilegt 
væri að lækka bókaverðið.

I’að er ekkert til að bæla sér af, þó bið opin- 
bera beri allþungar byrðar af uppfræð^lu og 
skólabaldi barna. bað er talin skvlda þjóðfélags- 
ins að sjá föngum fvrir viðurværi, svo þeir séu 
óskennndir af þegar þeir sleppa úr fangelsi. 
Með lögum eru börnin skylduð til að inna af 
bendi visst starf ár eftir ár i þágu þjóðfélagsins. 
Og námið, sein á börnin er lagt, er það mikil 
þrekraun, að það er margviðurkennd skylda 
þjóðfélagsins að sjá þeim fvrir nægilegu og 
hæfilegu viðurværi á meðan þau l'ást við það. 
bað er a. m. k. slæm „forretning“ að gera það 
ekki.

Hv. á. þm. Beykv. talaði um, að bér væri ekki 
um mikið efnahagsspursinál að r;vða. bað er 
rétt, að það eru ekki stórar fúlgur, sem kaup 
og sala þessara bóka veltur á. En það var nú 
samt að heyra á þessum sama bv. þm. við fvrri 
umr. málsins, að þetta væri svo mikið fjárbags- 
atriði, að búast mætti við, að atvinna ýmsra 
bóksala legðist í rústir, ef frv. kæuii til fram- 
kvæmda. Einkaútgáfa skólabókanna er lika ljós- 
astur vottur um það, að mönnum finnst þeir 
hagnast á henni. Menn vita og hafa reynslu fyrir 
því, að margt er óefnilegra en að gefa út kennslu- 
bók. Allt að belmingur þeirra kennslubóka, sem 
nú eru notaðar, eru gefnar út af „privat“ mönn-
um, vitanlega ekki þeim til tjóns, beldur þvert á 
móti.

Vilji menn balda þvi fram, að núv. ástand á 
þessu sviði skapi fjölbrevtni og mikið úrval af 
bókum í sömu grein, þá vil ég benda á, að ]>að 
eru ekki margar bliðstæðar og álíka góðar 
kennslubækur, sem við þurfum að fá, beldur mik- 
ið og gott lesefni í bverri grein, bvort sem nú 
heppilegra þykir að gefa það út í einni bók eða 
fleiri heftum. Takmarkið er ekki tvær Islands- 
sögur, sem hvorug ber at' annari, heldur ein, sem 
hefir allt inni að halda, sem bæfilegt þykir, að 
barnið nemi í þeirri grein. Og þvi takmarki er 
auðveldast að ná með rikisútgáfu.

bá langar mig til að víkja að brtt. á þskj. 351. 
Mér skilst, að samkv. 4. brtt. eigi yfirleitt að fela 
bóksölum útsölu kennslubókanna gegn 20% þókn-
un, en skólastjórar hafi hana aðeins með hönd- 
um, ef nauðsyn krefur. Ég get sætt mig við, að 
þóknunin fyrir söluna sé þetta — það er ekki 
nema hóflega í lagt —, en að ákveða, að bók- 
salar hafi útsöluna þar, sem þvi verður við koin- 
ið, þótt jafnvel skólastjóri kynni að óska eftir 
að hafa hana, það finnst mér of hart að orði

kveðið. Ég vildi beldur snúa þessu við, þannig 
að skólastjórar annist útsöluna að jafnaði, en 
beimilt sé að fela hana bóksölum gegn þessari 
þóknun.

bá er 7. brtt. þess efnis, að kennslubækur 
barnaskóla skuli jafnan ganga fyrir við útgáfu- 
starfsemina. bessi viðbót er ég ekki viss um, að 
sé til neinna bóta. bað má gera ráð fvrir, eins og 
högum er liáttað bjá okkur nú, að fyrst í stað 
yrðu aðallega gefnar út kennslubækur fyrir 
barnaskóla. En í vissuin nánisgreinum, sem 
kenndar eru i gagnfræða- og lýðskólum, er svo 
mikill börgull á sæmilcgum námsbókum, að ef 
það væri ekki bannað i 1., er ekki óliklegt. að 
beinlinis yrði farið fram á að vinda bráðan bug 
að því að bæta úr þeiin skorti. Sé ég ekkert á 
móti, að slíkum bókum væri skotið inn í. þegar 
nauðsvn þætti til. — Fleira sé ég svo ekki á- 
stæðu til að segja um þetta mál.

Frsm. minni hl. (Pétur Halldórsson) óyfirl. 
Herra forseti! Ég skal reyna að koniast bjá því 
að vera langorður, þó mörg séu atriðin, sem vert 
er að minnast á.

Ég beld þvi fram, að við í minni bl. menntmn. 
höfum sýnt fram á það með rökum, sein ekki 
bafa verið véfengd, að með ríkisútgáfu sé ekki 
bægt að lækka verð skólabókanna um þá pró- 
senttölu, sem bv. meiri bl. heldur fram. bað má 
náttúriega balda áfram að kasta fram þeim 
fullyrðingum, að bægt sé að lækka verðið um 
40%, en það befir ekki verið komið með neinar 
tölur eða nein d;emi, sem gera þá fullyrðingu 
sennilega. Ef sýnt væri fram á með fulluni rök- 
um, að þetta væri rétt, þá mundi niér ganga illa 
að mótmæla bér rikisútgáfu á skólabókum. En 
ég geri það vegna þess, að ég þykist liafa sýnt 
fram á, að það sé alls ekki bægt að lækka verðið 
eins og bér er baldið frani.

Hv. þm. sagði, að frágangur og band kennslu- 
bókanua v;eri óvandað, og sumar þeirra væru 
notaðar lengur en æskilegt væri, vegna þess að 
útgefendurnir vildu ekki endurnýja upplögin. 
l’m fyrra atriðið, að bjekurnar séu óvandaðar 
bvað band snertir, er það að segja, að þetta er 
ekki annað en ein af fullyrðingum bv. þm. Eg 
veit. að bókaútgefendur bafa gert miklar tilraun- 
ir til þess að vanda bandið á skólabókum sem 
mest. En það er annað en gaman að binda bækur 
þannig, að þær þoli aðra eins meðferð og 
kennslubækur í barnaskólum sæta oft og tið- 
um. Eins og menn kannast við, notar smáa 
fólkið b;ekurnar jafnvel sem vopn í bardögum 
og kastar þeim til og frá. Bókbindararnir segja, 
að það sé ekki fyrir mennska menn að binda 
bækur til að þola slíka meðferð eins lengi eins 
og maður mundi óska eftir. Einn útgefandi gerði 
þá tilraun til þess að koma i veg fvrir, að bæk- 
urnar losnuðu upp úr bandinu, að bann lét binda 
þ;er í gegnum kjölinn. I’að þótti ljótt og vont að 
opna bækurnar. I’að er ekki gamaii við þetta að 
fást, og það stafar ekki af því. að útgefendur 
timi ekki að ganga eins vel frá bókunum <>g 
kostur er, beldur af þeim tcknisku örðugleikuni, 
sem á því eru að binda bækur svo, að þær þoli 
alla meðferð. Pað þýðir ekki að ásaka útgef- 
endurna, þvi ég hvgg, að frágangur skólabóka
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hér sc yfirlcitt fyllilcga sambærilcgur við frá- 
gang slikra bóka erlcndis. Að visu er sinn sið- 
urinn í hvcrju landi og ckki hægt að gcra heild- 
arsamanburð i fáum setninguni. Hvað pappir og 
myndir snertir, þá cr vitanlcga cin bókin vcl 
gcrð að þessu Icyti og önnur aftur að liinu, og 
yfirleitt held ég, að ekki sé rétt að scgja, að það 
sé kastað höndunum til þcss að ganga cins vcl frá 
skólabókunum cins og kostur cr.

Hv. þm. hélt fram, að cf aðcins vwri cin bók 
i hvcrju fagi, þá mundi hún vcrða hetri að 
innihaldi hcldur cn cf þær væru margar. Ef ha-gt 
væri að gera scnnilcgt, að hækurnar vcrði hctri, 
cf aðcins cr um cina að ræða i hverju fagi, þá 
væru það vitanlcga inikil nicðmæli ineð þcssu 
frv. En ég hefi cnga trú á sliku. Eins og nú cr, 
cru kennslubækurnar samdar af framtakssöm- 
ustu mönnunum, kcnnuruin, scm finna hjá sér 
hvöt, og þá uin leið cinhvcrja hæfileika, til þcss 
vcrks. Kennari, sem tckur sér fyrir hcndur að 
seinja kennslubók, finnur bctur cn hinir, scin ckki 
gera það, þörfina fyrir nýja kcnnslubók; hann 
hefir a. m. k. fraiiitaksscniina frainyfir þá, og 
þá venjulega jafnframt citthvað flcira. Hinir 
kcnnararnir, scm síðan nota bókina, finna vitan- 
lega galla hennar og „kritisera" hana, cn þar 
fvrir er ckki sagt, að þeim hefði tckizt hctur. 
Og ég hefi enga trú á, að það incgi trcysta því, að 
handrit, sem rikisútgáfan pantar frá cinhverjuin 
sérstökum inaniii, cf hún telur ckki hcppilcgt 
það, scm fyrir hcndi cr, vcrði ncitt bctri.

Það cr rétt hjá hv. þm„ að nokkuð af þciin 
kennslubókum, sem nú cru notaðar, eru að vcrða 
gamlar og hafa gcngið af sér harnaskóna, og ég 
játa, að það cr sjálfsagt að gcfa út bækur i stað- 
inn fyrir þær, a. m. k. þegar cinhver höfundur 
kcmur incð handrit, scm tvímælalaust tckur þvi 
ganila fram. En hitt er rangt, að líkur séu til 
þcss, að hækurnar vcrði nokkuð bctri, þó handrit- 
in séu gcrð að tilhlutun fræðslumálancfndar.

Hv. þm. sagði, að þróunin nú á tinium væri sú, 
að mcnn væru farnir að álita rikisútgáfu skóla- 
hóka hcppilcgri cn cinstaklingsútgáfu. Studdi 
hann það mcð þvi, að tvö stór bókaforlög i Svi- 
þjóð hcfðu slcgið sér suinaii, og virtist hann 
tclja, að incð þvi væri i aðalatriðununi komin á 
cinkasala á kcnnslubókum i Sviþjóð. En það fcr 
fjarri þvi, að svo sé. Þó þctta væru stór forlög, 
þá gcfa þau ekki út ncma brot af þcim kcnnslu- 
bókum, sem notaðar cru i Sviþjóð, og þau hafa 
cngan cinkarétt cða stuðning frá rikisvaldinu, 
heldur gcfa út bækur sinar í sainkcppni við aðra 
útgcfcndur i landinu. Ég skal nefna litið dæmi 
um það, að þó að til séu injög stór forlög. þá cr 
langt frá því, að þau hafi nokkurt ofurvald í 
þeim löndum, þar scin cinstaklingsfranitakið 
ræður. Það kom þýzkur hóksölumaður til Dan- 
mcrkur i haust til þcss að kynna sér ástandið 
í danskri bókaverzlun, þó Þjóðvcrjar séu að 
visu lcngst koinnir á þvi sviði. Hann sá þar stórt 
og mikið forlag, scm Gyldcndal heitir og ailir 
kannast við. Þcgar hann koin licim, skrifaði hann 
ritgerð í „Börsenzcitung", þar scm hann scgir, 
að i Danmörku sé útgáfufvrirtækið Gyldcndal 
svo voldugt, að það bcri höfuð og hcrðar yfir 
alla aðra útgefendur, svo að á öðruni bcri ckk- 
ert. Sé það að verða eina útgáfufvrirtækið i Dan-

inörku, cða því scm nivst. Hann scgist ckki liafa 
séð i nokkru landi svo voldugt fvrirtivki i þcss- 
ari grcin. Hann sér þctta cina stóra tré, cn 
glcyinir sniágróðrinuni allt í kring. En kunnugir 
incnn hncykslast vitanlcga á svona upplýsing- 
um. Þctta cr að visu stórt fyrirtæki. cn það cr 
þó að loka augunuin fvrir aðalatriðum, að scgja 
svona frá, því að af 3000 rituni, scm árlcga cru 
gcfin út i Danniörku, gcfur þetta fyrirtæki ckki 
út ncnia 300. Það cr ckki neina 'in af bókaútgáfu 
Dana, þó að það líti út svona stórkostlcga i aug- 
um lítt kunnugs athuganda. Það niá ckki tclja 
fram scin rökscmd fyrir þcssu frv„ að þcssir 
tvcir miklu hókaútgcfcndur i Stockholni liafi 
slcgið sanian rcytum síuuni og stofnað sanicigin- 
lcgt skólabókaforlag. Þcir gcfa árciðanlcga út 
miklu mcira cn cina skólahók í hvcrju fagi og 
nicta sjálfir, hvaða bækur þcir gcfa út. Þar gcrir 
rikið ckki aðrar kröfur cn þær, að niatið á þcssu 
starfi sé i hönduni þeirra, scm þurfa að nota bæk- 
urnar. En því fcr fjarri, að þcssir tvcir útgcfcnd- 
ur sjái landinu fyrir öllum kcnnslubókum. Þcir 
cru aðcins liðir i þcirri útgáfu, c. t. v. niikill liður.

Hv. frsm. sagði, sínu máli til stuðnings, að 
ríkið hcfði nú eftirlit með uppcldi og fræðslu 
barna, m. a. með skólunum. Þetta cr rétt. En þar 
af leiðir ckki, að ríkið cigi að ráða því, livað 
börnuni er kcnnt í hvcrri grcin og hvað ckki. I 
livcrri grcin cr til niikill forði til að kcnna, en i 
livcrri kcnnslugrcin kemst ckki fyrir ncnia lítill 
hluti af þcim forða. Hér cr frani á það farið, að 
rikið ráði, hvað valið cr úr til að kcnna börn- 
unum. Þctta cr tilraun til að cinoka skoðanir. 
Hún kcniur aðcins frani í niildara forini að þvi 
lcyti, að hér cr aðcins talað um barnaskóla, og 

. cr liægt að scgja, að kcnnarar ráði, hvar þeir 
fara út fyrir hókina. Það cr, skuluin við scgja, 
nokkuð á valdi kcnnara, hvað valið cr til að 
kcnna hörnununi. En þctta cr þó cngu að síður 
niikilsvcrt atriði. — Hv. frsni. mciri hl. menntinn. 
og forni. n. sagði, að ríkið ætti að ráða kennslu- 
cfninu, eins og skólununi og cftirliti með fræðslu 
harna, og þá væntanlcga lika því, hvað kcnnarar 
kcnni hvcr uin sig. Ég skal játa, að það cr örð- 
ugt að cinoka þctta, þótt kcnnsluhækurnar vcrði 
cinokaðar, þar scm kcnnarar cru svo margir. En 
þó má komast langt í þcssu cfni mcð kcnnslu 
kcnnaracfna og þeirri aðstöðu, scni ríkið hcfir 
til að ráða útsýn kcnnara. ()g þctta cr koniið ciin 
lcngra álciðis, cf fræðslumálast jóri ásamt 2 
niöiinuni niá ákvcða, livað standa skuli í bókun- 
um. .4 þctta cr ckki minnzt í frv. cða grg. né 
hcldur i nál. mciri hl. En þctta cr þó mikið at- 
riði. Menn grcinir mjög á um þetta atriði við- 
ast livar um hcim. Það cru að visu til ríki i vcr- 
öldinni, þar scm ckki cr litið á annað cn skyldur 
og hciinildir ríkisvaldsins i þcssum cfnuni. En 
sú stcfna cr frcniur dcyjaiidi cn vaxandi, bæði
þar og annarsstaðar.

Hv. frsm. tókst illa til, þcgar liann rcyndi að 
bcra þctta sanian við siinatólin, scm ríkið Icigir 
niönnuni við þvi vcrði, scni þvi lízt. Mér finnst 
þetta líkjast ýnisu öðru í sanibandi við simann 
nicira cn siniatólununi. I'yrst og frcmst er sú 
lilið niálsins, scm sncrtir cfiii og innihald þcss, 
scm kunnugt cr, cngan vcgiim sanibærilcg við 
símatólin. Og svo er annað, scm síminn heimtar
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ekki cinokun á. l’að niá hver segja í símann það, 
seni honum lízt. Hér er ekki, svo að vitað sé, 
eensur á símtölum, þó að það eigi sér stað sum- 
staðar. ()g síminn einokar ekki pappír. Má af- 
hcndn símskeyti á hvaða pappirsblaði sem vera 
skal, og fæst það eins sent fvrir því.

Hv. frsm. sagði, að löggilding á skólabókum 
væri engan veginn nægileg til þess að rikið hefði 
óskoruð ráð að því, er bækurnar snerti. Hann 
sagði, að n. væri ekki einráð um bað, hvernig 
ba'kurnar væru búnar úr garði, hún gæti ekkert 
gert, fyrr en höfundur kæmi með handrit sitt og 
útgefandi með myndamót og annað. I’essu væri 
öllu búið að ráðstafa fyrirfram og ekkert fyrir n. 
að gera annað en segja já cða nei. Petta á ég 
bágt ineð að skilja. Eg er sannfærður um, að 
þetta er ekki rétt. Ef frieðsluniálastjóri léti þá 
ósk í ljós við höfund nýrrar bókar, að hann 
senidi nú verulcga góða bók í þessu fagi og lofaði 
því, að hún skyldi þá verða löggilt, ef hann tal- 
aði við útgefandann og segði, að ef hann veldi 
góð mvndamót og annað því um líkt. þá skyldi 
verða með henni mælt og hún verða í uppáhaldi, 
þá er ég sannfærður um, að bókin fengist gefin 
út, jafnvel þótt engin rikisútgáfa væri til. Ég er 
sannfærður um, að hann þarf ekki að bera það 
fyrir sig, að n. sé fyrirmunað að koma á fram- 
færi bók, sem hún telur nauðsynlega, og með þeim 
frágangi og ]>ví verði, sem hún sættir sig við. 
Hann svarar e. t. v., að eins og 1. er nú háttað, 
komi þetta hvorki fræðslumálast jóra eða n. 
við. En ég vil þá spyrja: Kemur þá sú skvlda, 
að fræðslumálan. og fræðslumálastjóri skipti sér 
af þessu, fyrst til, ef um ríkisútgáfu er að r:eða?

Hv. frsm. sagði, að heildsöluhagnaður væri 
nokkur á skólabókum, eins og sýndi sig á þvi, • 
að ýmsir kennarar gæfu þær sjálfir út til að 
komast hjá heildsöluálagningu útgefenda. I’að 
er rétt, að nokkuð af skólabókum er gefið út af 
oðrum en hinum eiginlegu litgefendum. Mönn- 
um er þetta frjálst, ef þeir vilja. Svo frjálslegt 
er okkar þjóðfélag. Ég sem bókaútgefandi fer 
ekki fram á annað en að þetta haldi áfram að 
vera frjálst. En þetta sannar ekki, að ágóði af 
bókaútgáfunni sé mikili, heldur hitt, að þeir, sem 
gefa út bækurnar, sjá, að meðan fyrirhöfn af 
þessu er ekki meiri en svo, að þeir geti bætt 
þessu við sín daglegu störf, þá gera þeir það, og 
er það eðlilegt, þvi að þannig hagnýta þeir sér 
fritima sinn. En þar með er ekkert upplýst um 
það, hver sá ágóði er. Mér er nær að halda, að 
hjá þeim, sem gefið hafa út stórar kennslubæk- 
ur undanfarin ár, hafi ekki orðið mikill hagnað- 
ur, ef allur kostnaður er nákvæmlega reiknaður. 
Auk þess kemur æðioft fvrir i þessu frjálsa fyrir- 
komulagi, að sá hagnaður, sem verður á einni 
bók. tapast aftur á annari. Svo að það er að 
miklu levti rétt, sem hv. frsm. talaði um, að það 
hefði mikla þýðingu fyrir rekstur stórra fyrir- 
ta’kja, að enga samkeppni væri um að ræða. En 
þar kemur þó annað á móti. — I’að má segja. 
að við séum aðallega ósammála um einn lið, sem 
er kostnaður forlagsins heima fyrir. Eg hefi á- 
ætlað hann % af nettóandvirði seldra bóka. Af 
þessuin % verður að kosta reikningshald, bók- 
færslu, húsnæði o. fl. ()g það vcrður ekki lítið 
húsnæði, sem með þarf, ef útgáfan á að vera í

þessu formi. I’að cr hvorki meira né minna en 
inörg hundruð tonn af pappír, seni geyma þarf. 
Skrifstofukost naður getur orðið ódýr. Aftur 
getur útsendingarkostnaður orðið talsverður. T. 
d. tekur Gutenberg hann að sér fyrir 10cc þókn- 
un. Ef reka á þetta fyrirtæki þannig, að kostnað- 
ur heima fyrir nemi ekki meiru en 10% af nettó- 
verði, þá verður það ekki gert með öðrum hætti 
en þeim að koma kostnaðinum fyrir á öðrum 
liðum. ()g é? er sannfærður um, að útsendingar- 
kostnaður verður ekki aðeins 10%, heldur miklu 
meiri. Gæti ég haldið, að sá kostnaður allur vrði 
ekki minni en 40% af þvi, sem selt er.

I>á vil ég benda á, að ekki verður hjá þvi kom- 
izt að reikna yfirstjórn þessa fvrirtækis. þrem 
inönnum, álika upphæð og þær, sem greiddar eru 
fvrir svipuð störf, segjum 1000 kr. á ári hverjum 
inanni. I’ann kostnað verður þá að telja með.
Erh/.

Vmr. frestað.

A 44. fundi i Nd., 23. nóv., var fram haldið 2. 
umr. um frv.

Frsm. minni hl. (Pétur Halldórsson) frh.': Eg 
skal þá taka til aftur þar, sem frá var horfið i 
gær, þegar fundi var slitið. Ég sé ekki, að kom- 
izt verði hjá þvi að taka tillit til þeirra manna. 
sem haft hafa útgáfu skólabóka á hendi, með 
þvi að gefa ekki út nýjar bækur fyrr en selt 
væri að mestu upplag hinna eldri bóka. sem nú 
eru i notkun, eða þá að ríkisútgáfan kevpti þau 
upplög, sem óseld væru, eins og t. d. tóbaks- 
einkasalan keypti birgðir þær, sem fyrir voru. 
þegar hún tók til starfa. Mér virðist það sið- 
ferðisleg skvlda að draga þannig úr tjóni þeirra 
inanna, sem hér eiga hlut að máli. Hv. frsm. 
sagði, að ekki væri réttlátt eða sanngjarnt, að 
ríkisútgáfan tæki við þeim bókum, sem konmar 
væru úr notkun. I’etta yrði vitanlega að vera 
samningsatriði, þar sem lagt væri til grundvallar 
það tjón, sem eigandi upplagsins biði í hverju 
tilfelli. Líkt er að segja um myndamótin. Hv. 
frsin. hélt því fram, að þau myndu þegar búin 
að borga sig. I’að kann að vera, að i sumum til- 
felluin séu þau orðin útgefanda lítils virði, en 
sum geta verið ný og útgefanda i fullu verði. 
og er auðsætt rétthvtismál, að slík niyndamót 
yrðu kevpt, þó að bókinni kynni að verða brevtt 
svo, að þau kiemu ekki að fullu gagni í nýrri 
útgáfu. I’etta þyrfti allt að meta á sanngjarnan 
hátt. Aðalatriðið er, að ríkið viðurkenni .þá 
skvldu, að bæta að einhverju leyti þeim mönn- 
um, sem biða tjón af þessari löggjöf.

Hv. frsm. minntist á fjölda skólabókanna og 
óánægju heiinilanna út af tiðum bókaskiptum. 
Hann hélt því fram, að það mundi frekar ráða ein- 
hver vani hjá kennurum, hvaða bók þeir notuðu, 
heldur en það, að þeiin fyndist betra að kenna 
eftir einni bók en annari. En ég held, að þessu sé 
ekki svo varið. Ég held, að kennslubækurnar séu 
miklu freinur margvislegar vegna þess, að kenn- 
ararnir séu ekki vanafastari en það, að þeir taki 
góða kennslubók fram vfir þá, sem fyrir er, ef 
hennar er kostur. Eg held, að það verði aðeins 
til tjóns að einskorða notkun bókanna eins og 
gert er ráð fyrir i frv. Ég get alls ekki fallizt
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á, að það sé vani, sem hér ræður hjá kennur- 
unum, heldur það, að þeir vilji jafnan nota þá 
bók, sem þeir álita bezta.

Ég hefi tekið það fram áður, að mér virðist 
kostnaðarhlið þessa máls ekki hafa verið sýnd 
svo ljóst sem skyldi, og ég er ósammála því, 
sem hv. frsm. sagði um heildsöluálagið. Hann 
sagði, að hægt mundi að koinast að samningum 
við Gutenberg um lægra gjald, en það sýnir þá 
bara, að prentsmiðjan vill taka á sig halla til 
þess að fá þetta i sínar hendur. í>að gæti verið 
búhnykkur fvrir prentsmiðjuna samt sem áður. 
Hann sagði um bókbandið, sem ég lýsti, að það 
væri misjafnlega af hendi leyst og misjafnlega 
dýrt og að hægt mundi vera að fá það fyrir 
hegra verð en ég gerði ráð fvrir. Ég efast ekki 
um, að þegar talað væri um, hvað bókbandið 
gæti verið ódýrast, þá myndi einhver svara, að 
hann gæti leyst af hendi fyrir 40 aura það, sem 
ég áætlaði 50 aura. En það er ekki líklegt, að það 
yrði vinsælt af bókbindurum, að þannig væri 
farið niður fvrir þeirra gjaldskrá, og óvist, hve 
heppilegt það væri fvrir ríkið að þrýsta verðinu 
svo Jangt niður, að hætta væri á, að vinnubrögð- 
in versnuðu. Kostnaðurinn fer mest eftir þvi, 
hvernig verkið er levst af hendi. I>að kostar 
inikið að binda vel, en lítið að binda illa. Yfir- 
leitt hefir ekkert koinið fram, sem bnekkir þeiin 
tölum um kostnaðarhliðina, sem tilfærðar eru 
í nál. minni hl. I>að þýðir ekkert að koma með 
fullyrðingar um það, að þetta eða hitt sé hægt 
að fá fvrir svona og svona litið án þess að sýna 
það með rökum og reikninguin. Ég vil spyrja 
hv. frsm. meiri hl., hvort hann hafi í raun og 
veru gert sér grein fyrir, hvað um var að ræða, 
þegar hann talaði við Gutenberg um heildsölu, 
geymslupláss o. s. frv. Ég held, að Gutenberg 
hafi ekkert húsnæði fyrir þetta, og byggi ég þar 
á minni reynslu um viðskipti við prentsmiðj- 
una. Hún givti vitanlega byggt geymslubús, en 
það mundi ekki kosta innan við 20 þús. kr., og 
það eykur ekki lítið kostnaðinn. I>að mundi 
auka kostnaðinn um 2000 kr. á ári, ef miðað væri 
við 10%, og um 1000 kr., ef miðað væri við 8%, 
og það væri ekki hægt að reikna með minna. 
I>að þarf ekkert smáræðis pláss fyrir pappirs- 
birgðir og upplög. Geymslan ein inuudi kosta 
mikið fé. Menn verða að gæta að því, að hér 
kemur margskonar kostnaður til greina, og þó að 
mönnum vaxi ekki í augum hver einstakur lið- 
ur, getur sunima þeirra orðið mikil og rekstrar- 
kostnaðurinn þungur baggi, þegar öll kurl koma 
til grafar.

I>á þykir mér óliklegt, þó að kennarar hafi 
góðan áhuga á þessum máluin, að þeir fáist til 
að vinna nokkuð að þeiin frítt eða ókeypis. Svo 
vofir sú hætta alltaf yfir, að beitt sé síðasta 
orði, jafnvel þó form. n. og frsrn., sjálfur fræðslu- 
inálastjórinn, hafi þar eftirlit.

Ég sagði, að þetta væri ekki niikið verzlunar- 
fvrirtæki, sem ekki hefði nema 10 þús. kr. á bak 
við sig sem ársveltufé. Mér fannst hv. þm. hafa 
inisskilið það, sem ég sagði. Ég hafði að visu 
bent á, að kostnaður mundi ekkí verða nieiri en 
10—12 kr. fvrir barn á ári, eða kannske lítið eitt 
meiri, og fannst það ekki tilfinnanlegt fyrir 
heimilin, þegar það er eini kostnaðurinn af

barnafra*ðslunni og mörgum börnunum gefinn 
inatur og jafnvel fatnaður. Hv. frsm. notaði 
þetta tilefni til þess að snúa þvi að mér, að ég 
væri af hagsmunaástæðum andstæður svona ráð- 
stöfunum, en það var tilefnislaust í'rá minni 
hálfu að ræða þar um. Hitt atriðið, að gæði bók- 
anna hljóti að aukast og betra snið að komast á 
allt saman, þegar það er komið undir vald kenn- 
arastéttarinnar, er í raun og veru bara blekking. 
Ég verð að segja, að ég tel ekki, að það sé kenn- 
arastéttin, sem semur bækurnar, gefur þær út og 
sér um sölu, bekiur verða það alltaf einstakir 
menn eftir sem áður, undir eftirliti fræðslumála- 
stjóra. I>að eftirlit á hann að hafa nú, og mætti 
herða á því, eftir því sem ástæða þætti til. Að 
bækurnar vrðu betur úr garði gerðar að prentun 
og ytri frágangi af fræðslumálastjóra og rikinu 
en i höndum einstaklinga, er hreínasta fjar- 
stieða. Ef nefnd sú, sem eftirlit hefði með út- 
gáfu bókanna, gerði ákveðnar kröfur um útlit 
og frágang, mun áreiðanlega orðið við þeiin. Eg 
vil undirstrika þetta, og það er því engin ástæða 
fyrir ríkið að leggja út í hókaútgáfu til þess að 
konia þvi í betra horf — á þvi er vissulega engin 
þörf.

I>að er að nokkru leyti satt, sem hv. frsm. 
meiri hl. sagði, að þetta er ekki mikið hags- 
munamál fvrir bókaútgefendur. I>að er heldur 
lítið af kennslubókum barnaskólanna á þeirra 
forlöguni. I>etta hefir færzt í það horf á síðustu 
árum. að margir kennarar hafa gefið hækur sín- 
ar út sjálfir, og hinsvegar ekki mikill hagnaður 
af því. I>að er alls ekki þess vegna, sem ég tala 
á nióti þessu máli, að þetta sé svo mikið hags- 
munamál fvrir bókaútgefendurna. J>að er alls 
ekki aðalatriði, þó að þeir eigi sama rétt og aðrir 
atvinnurekendur, að fá að stunda sína atvinnu. 
og að aðrir eigi ekki frekar kröfu til þess. I>að 
hala verið talin hér upp nöfn nokkurra manna 
i sambnndi við bókaútgáfuna, en ég mun ekki 
fara inn á að nefna nöfn, því mér finnst það 
ekki konia málinu við. Ef ínálið er rétt og gott 
og borfir til almennra nota og framfara, á það 
fram að ganga án tíllits til þess, hvort það veld- 
ur mér eða Öðrum einstaklingum óþægindum 
eða tjóni. En það má bæta þeim þann skaða, sem 
það veldur, á sanngjarnan hátt. Ef álitið er, að 
þetta sé til þjóðnvtja, á ekki að fara eftir þvi, 
hvað einum eða öðrum kemur bezt. En ég tel, að 
ríkisvaldið geti stuðlað að þessu á annan bátt 
betur en að taka á þvi rikisrekstur. Hv. frsm. 
sagði, að beimilin og skólarnir ættu kröfu um 
þetta á ríkið. I>á kröfu „respektera“ ég ekki og 
benni á ekki að sinna nema í samræmi við al- 
þjóðarvilja og alþjóðarhag. En ég neita því af- 
dráttarlaust, að svo sé hér.

Hv. 9. landsk. hafði ekki iniklu við að hivta 
það, sem frsm. meiri hl. sagði. I>ó var þar ýmis- 
legt, sem ég vildi minnast á. Hann sagði t. d., 
að skólastörfin væru að taka ærið miklum 
stakkaskiptum og að ekki væri líklegt, að bóka- 
útgefendur tækju þær nýjungar upp, sem tim- 
arnir krefðust. Ég veit nú ekki, hvaðan hv. þm. 
hefir þessa speki. Hann nefndi bók, sem ekki 
liefði fengizt, og hann hefði því þurft að nota 
aðra, sem honum likaði ekki. I>að er satt. að 
það er ekki hægt að fullnægja í öllum náms-
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greinum nenia ineð tjóni fyrir útgefendurna. Eg 
get t. d. búizt við. að erfitt sé að fá gefna út bók, 
sem aðeins er kennd i kennaraskólanum og selst 
í ca. 20 eint. á ári. I svona tilfellum á ríkið að 
hjálpa með góðuin og mikluin styrk, eða jafn- 
vel að gefa bækurnar út sjálft. I>etta finnst mér 
réttmætt, ef um sérstaka þört er að ræða. En ég 
vil í þessu samhandi benda á, að það er oft talin 
þörf, sem engin þörf er fvrir. A siðustu timum 
hefir komið upp sú stcfna, að koma út islenzk- 
um kennslubókum i sem flestuin námsgreinum, 
og munu nú vera til kennslubækur i flestum 
almennum fögum. Er ekki neina gott um það 
að segja, að þurfa ekki að nota bækur á erlend- 
um málum, og hefir ákafleg framför orðið i þvi 
á síðustu 10—20 árum. En ég tel sjálfsagt, að 
rikið sjái um útgáfu kennslubóka fyrir æðri 
skóla, t. <1. lærdómsdeild menntaskólanna. bá- 
skólann o. s. frv. I’essar bækur er ekki uin að 
ræða, að hókaútgefendur geti gefið út án styrks, 
og mætti því segja, að þar sé verkefni fyrir rik- 
isvaldið, en að það ætti ekki að skipta sér af 
þeim hlutanum, sem séð er fyrir, og því engin 
þörf fyrir íhlutun þess. Eg er viss um, að það 
Jiyrftí ekki aðeins 6—8 þúsund kr. á ári um 
næstu 6 ár, heldur miklu meira fé í svona fyrir- 
tæki. Og hvaða ástæða er fyrir ríkið að fara að 
gefa út bækur í þeim fögum, sem ekki er þörf á? 
]>að er ekki eins og það þurfi að vera afskipta- 
laust frá hálfu ríkisins eins og nú er. Eg beld, 
að framtak bókaútgefendanna vanti ekki. I>að 
hefir tckizt að fá gefnar út bækur, sein var ger- 
samlega vist, að aldrei borguðu kostnaðinn við 
útgáfuna. En þeir hafa brotizt i að gefa þessar 
bækur út vegna þarfar, Jió fyrirsjáanlegt væri, 
að það bæri sig ekki, en þvi aðeins var það mögu- 
legt, að útgáfa annara bóka bar sig betur. I’að 
er þvi óhætt að fullyrða, að framtakið cr nóg, 
og jafnvel fram úr þvi. En þar fyrir utan eru 
verkefni, sem ómögulegt er að fullnægja nema 
með aðstoð rikisins, og finnst mér, að það ætti 
þvi að snúa sér að þeim.

Hv. frsm. meiri hl. var að tala um efni bók- 
anna og frágang. Ef hann hefði hlustað á það, 
sem ég sagði um þá hluti i fyrri ræðu niinni, 
þá hefði hann getað sparað sér þau orð. Enda 
kom hann aðeins með venjulegar aðfinnsíur, en 
engin rök. Börnin fara yfirlcitt svo illa með 
hækurnar, að ómögulegt er að biuda þær svo, að 
dugi, þegar þær eru notaðar fyrir skotvopn og 
harefli, eins og ekki raun sjaldgæft i harnaskól- 
uin, og jafnvel lýðskólum.

Mér þótti gaman að hevra hv. frsm. segja, að 
löggildingarnefndin ætti ekki að hafa frum- 
kvæði að bókaútgáfu. Svona er það með þessar 
nefndir og ríkiseftirlit. En ég er búinn að segja, 
að ef nefndarmennirnir vildu eiga frumkvæðí að 
útgáfu ákveðinna bóka og' setja ákvcðin skilvrði 
um útlit og annað, þá fullvrði ég, að þeiin kröf- 
um mundi verða fullnægt. Hv. frsm. reyndi ekki 
að hrekja þetta, enda er það ekki hægt, þvi þessi 
fræðslumálanefnd hefir ekki átt frumkvæði að 
bókaútgáfu. X. sú, sem hefði eftirlit með lög- 
gihlingu, þyrfti að fylgjast vel með, og ef hún 
teldi ástæðu til, að eiga frumkvæði að útgáfu 
góðra og nauðsvnlegra bóka. En ég liefi enga 
trú á, að frumkvæði n. vakni sérstaklega við

það, að rikið taki að sér útgáfuna, þar sem bún 
hefir látið það undir höfuð leggjast meðan hún 
hafði eftirlitið. Ég hefi enga trú á, að þeir verði 
framkvæmdasamari, ]»ó að þeir verði forstöðu- 
menn fyrir rikisfyrirtæki.

Ég vil nú spvrja: Fyrst þessi n. var svona 
dauf og framkvæmdalítil, hvers vegna hafði þá 
ekki fræðslumálastjóri frumkvæði í þessum mál- 
um? Mér ]»ykir einkennilegt af frsm. og fræðslu- 
málastjóra að koma hér fram fvrir Alþingi og 
kvarta um hitt og þetta frá undanförnum ár- 
um, án þess að rökstyðja það á nokkurn hátt. 
En hvar er hans eftirlit, og livar er hans frum- 
kvæði? Ég hefi fullyrt og fullyrði enn, að hægt 
sé að fá gefna út hverja þá bók, sem fræðslu- 
málastjóri vill, án þess að rikið taki útgáfuna 
í sinar hendur. I>að er einkennilegt, að nú skuli 
allt i einu koma fram rödd um margar þarfir á 
þessu sviði, sem ekki hafi verið fullnægt, og 
heimta rikisútgáfu, án þess nokkur gangskör hafi 
verið gerð að því að fullnægja þeim á annan hátt. 
Hefði það verið gert, mundi rikisútgáfa ckki 
hafa verið talin nauðsynleg. I>etta hefir þvi verið 
rækt öðruvisi en skyldi. En sú setning hv. 9. 
landsk., að þessi fræðslumálanefnd og fræðslu- 
málastjóri ættu ekki að hafa fruinkvæði að út- 
gáfu skólabókanna, er svo merkileg og fróðleg, 
að ef svo á að verða i framtiðinni, mótmæli ég 
harðlega, að það sýni eða sanni, að þörf sé á 
þvi, að ríkið taki að sér útgáfu skólahókanna.

Af ]»vi allmikið hefir verið talað um, að skipti 
á kennsluhókum væru óþarflega tíð, vil ég hæta 
þvi við, að það er svo um þessi skipti, að 
þau eru ekki annað en það, að bók er keypt 
fvrr cn nauðsvnlega þyrfti, og miðast við það, að 
fleiri en eitt barn á að nota þær, og tekur þá 
eitt barnið við af öðru, því sem betur fer er það 
enn svo hér á landi, að á flestum heimilum eru 
fleiri en eitt eða tvö hörn, og nota þá oft mörg 
söiuu bókina. Oft er lika skipt um bók fvrr en 
ella mundi vegna þess, að ekki geðjast öllum að 
sömu bók. Mér leiddist sú fullyrðing, sem hér 
hefir komið frain, að ástæðan til bókaskiptanna 
væri oft hagsmunir kennaranna sjálfra. Að þeir 
gerðu samning við aðra kennara um að láta börn- 
in kaupa þær bækur, sem þeir gefa út. Ég hefi 
nú ekki trú á, að þetta sé satt, og fannst það 
koma úr hörðustu átt, frá kennara við kennara- 
skólann. En svona er þetta; þcgar kennararnir 
sjálfir gefa bækurnar út, þá gengur um það 
grunur og hvíslingar, að þeir geri það í eigin- 
hagsmunaskvni, og getur valdið óánægju og erf- 
iði meðal kcnnara. Flg verð að líta svo á, að ekki 
sé tilhlýðilegt að bera frain þessar ásakanir liér 
í þingsölunum, nema færa á þær fullar sönnur, 
sem hv. þm. hefir ekki gert, heldur kastar hann 
hér fram óverðskulduðum ásökunum á hendur 
kennara um, að þeir hafi sín á milli saniband 
um að auka bókakaup heimilanna. I’essu vil ég 
neita sem algerlega tilhæfulausum áhurði.

I>að var dálítið ósamræmi í einni setningu lijá 
hv. !). landsk. Hann sagði, að það væri fólkið, 
sem notaði hækurnar, sem ætti að ráða þvi. 
hvaða bækur það vildi hafa. Ég er nú frjáls- 
lyndur og demokrat, en þetta finnst mér þó of 
langt gengið, að láta foreldrana ráða um hverja 
bók. Þetta er því ómöguleg setning og óhæf til
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framkvæmcla, þó það styðjist við það, sem hann 
sagði að sjálfsagt væri vegna skólaskylclunnar. 
að rikið gæfi allar bækur til barnaskólanna. Eg 
verð nú að segja, að mér þykir skörin vera farin 
að færast upp í bekkinn, ef |>au réttinrii, sem 
ríkið skapar, eiga að fara að teljast skvldur á 
þeim, sem þiggja, sem þurfi að bæta fyrir með 
enn meiri friðindum. Ef rökstyðja á þetta þann- 
ig, að forelrirarnir eigi því meiri kröfu á ríkis- 
valdið, sem meira er gert fyrir börnin, þykir 
inér röksemdirnar fara að verða nokkuð eiu- 
kennilegar hér á þessu báa Alþingi. Vitanlega er 
skólaskylrian réttinrii lanrismanna. Þetta stenelur 
i grg. frv.. sem mig grunar. að bv. 9. lanrisk. 
hafi samiö, ef sainningu skylrii kalla, þvi að 
aðeins einni selningu befir verið brevtt frá því, 
þegar það var lagt fyrir þingið 1932, og þá var 
aðeins einni sctningu breytt frá þvi, sem áður 
var, 1931, þegar frv. var lagt fyrir þingið. Samt 
á svo að heita, að hv. þm. hafi samið þetta frv., 
til þess að leggja það fyrir þetta þing.

Hv. þm. segir til framlengingar á þessari full- 
vrðingu sinni í grg. frv., að börnin séu oft bóka- 
laus langt frain á vetur hér i Rvík, þvi að hann 
er aðallega kunnugur þessu hér. Svo enrii þetta 
venjulega með þvi, að kennarinn gefi barninu 
hókina. Hann segir, að þegar það sé upplýst, að 
fátæk börn geti ekki kevpt bækur, fái þau bæk- 
urnar ókeypis bjá sveitarsjóði. Þetta er gamla 
sagan, sem enriurtekur sig. Þetta er hugsunar- 
háttur þeirra sósialistanna. Það er ineiri upp- 
götvunin, að þau börn, sem eru svo fátæk, að 
þau geta ekki keypt hækur, fái ókeypis bækur! 
Það má mikið vera, ef ekki verður farið að öna 
inenn til þess að kaupa ekki bækur, þar sem 
rikið kostar börnin í skóla. Hv. þm. segir, að 
börnin geti ekki keypt bækur. Þetta er aðeins í 
samræmi við aðra málfærslu þeirra sósialist- 
anna. Fyrst og fremst get ég ekki trúað þvi, 
að mörg börn séu bókalaus langt fram á vetur, 
af því að forelrirar þeirra geta ekki kevpt bæk- 
ur. Eyrir getur þetta komið, þótt ekki sé öllum 
vel við að þurfa að sækja þetta í sveitarsjóð. 
frekar en aðrar nuuðsynjar sinar. En hv. þm. iná 
ekki gleyina því, að til er nokkuð, sem nefnt er 
trassaskapur. Þetta hókaleysi stafar ekki alltaf 
af fátækt. Trassaskapur er jafnvel tiðari. Hv. 
þm. talar þvi út í bláinn i þessu efni. Hann seg- 
ir með einni setningu það, sem þarf ef til vill 
lieilar bækur til þess að afsanna. Það er venju- 
lcga fljótlegra að fullyrða en að færa sönnur 
á það, sem fullvrt er. Þetta er eitt af mörgum 
atriðum grg., sem eru alveg ósönnuð.

Nú vil ég koma að þvi atriði, sem hv. þin. 
sneri alveg við sannleikanum i, og það var skóla- 
skylrian. Hann segir, að hún sé kvöð á mönnum, 
og á móti henni eigi helzt að koma einhver fríð- 
incii, t. <1. ókeypis hækur, matur og mjólk i skól- 
anum. Hann sagði að vísu, að það væru vissar 
þarfir, sein nauðsynlegt væri. að ríkissjóður 
tæki að sér i sambancli við skólana. Mér clatt i 
hug skófatnaður og annar fatnaður. Skólaskylri- 
an er ekki kvöð á landsbúum. Þvert á móti er 
hún réttinrii borgaranna. Þessi réttinrii voru 
svo dýrkeypt fyrst eftir að þessum inálum var 
komið í fast horf með löggjöf, að cingöngu 
sæmilega efnaðir menn gátu aflað sér menntun-

ar. Þá var fræðslan talin svo mikils virði. að sá, 
sem gat tileinkað sér hana, var talinn hafa sér- 
réttincli fram yfir aðra borgara þjóðfélagsins 
og betri lifsskilyrði en þeir, sem ekki höfðu efni 
á að eignast þessa menntun. Þegar skólaskylrian 
verður almenn. er þessu alveg snúið við. Þá er 
talið, að hún sé þvingun og bölvun, sem rikis- 
valriið þurfi að bæta upp með allskonar fríðind-
um. Það þarf ekki annað en að benria á þetta, 
til þess að sýna fram á, að þetta mál er rekið á 
rammskökkum grundvelli. Það er mér mikið 
unrirunarcfni, að gerð skuli vera tilraun til þess 
að réttlæta þetta mál á þennan hátt.

Hv. þm. sagði, að ég hefði talið, að atvinna 
bóksala væri lögð i rústir, ef bóksalan væri tek- 
in af þeim. Þetta vil ég leiðrétta. Ég sagði fyrst 
og fremst, að ef smásala bókanna yrði tekin frá 
bóksölunum viða á lanclinu og falin kennurum 
og skólastjórum, þá væri höggið svo stórt skarð 
i atvinnu þeirra inanna, sem við sölu skólabóka 
fást, að óvist væri, hvort það munrii taka þvi 
fvrir þá að gefa út aðrar bækur og fá mönnum 
viðsvegar um lanriið i hendur til sölu. Þetta sagði 
ég, og það stenri ég við. Þetta er mjög veigamikið 
atriði. Hv. incnntmn. féllst á þetta og vilrii ekki 
stuðla að því, að bóksalan væri tekin af þeiin 
mönnum, sem hafa haft eitthvað upp úr því 
að selja kennslubækur. Það er helriur ekki hægt 
að ætlast til þess, að sölulaun séu minni cn nú 
tiðkast við sölu kennslubóka, cnria féllst meiri 
hl. hv. menntmn. á það.

Skal ég nú minnast á eitt stórt atriði í þessu 
samhandi, sem hvorki snýr að bókaútgefenrium 
eða bóksölum, kennurum eða höfunrium, helclur 
að prentsmiðjunum i landiuu. Ég þykist vita, 
að ef frv. verður að lögum, þá sé ætlazt til þess, 
að rikisprentsmiðjan verði látin annust alla 
prentun þessara bóka og rikisbókbanriið verði 
látið annast allt, sem að hókbanrii þeirra lýtur. 
É2g veit ekki, hvort ein af ástæðunum fyrir 
framkomu þessa frv. sé sú, að ríkisprentsmiðjan 
vilji meiri vinnu. Aður en prentsmiðjan Gutcn- 
berg varð ríkisins eigii, var prentun þess opin- 
bera, stj. og embættismanna, hagað eins og 
hverri stofnun þótti bezt henta. Suinir skiptu 
prentuninni með samningi milli prentsmiðjanna, 
og þær kepptu síðan um að fá vinnuna. Eg fyrir 
mitt leyti helri, að fram á síðustu tima hafi mátt 
segja, að þessa prentun bæri fremur að líta á 
sein einskonar stvrk til prentsmiðjanna, þvi að 
þær hafa verið uppáhald landsmanna, sökum 
þess að þær hafa gefið mönnum kost á að lesa 
íslenzkar bækur á íslenzkri tungu. Ég hygg, að 
lengi hafi ýmsir þeirra manna, sem með málefni 
þjóðarinnar hafa farið, álitið, að ekki bæri að 
keppa að því að fá sem óriýrasta opinbera prent-
un, vegna þess að það væri réttlátt að stuðla að 
þvi, að prentun héldist í lanriinu. Xú hefir þetta 
allt tekið breytingum. Eg tel ekki, að sú ástæða 
sé lengur fyrir hcnrii, að rikið styðji prentun í 
lanriinu með f járframlögum. Svo margt hefir 
breytzt síðan um alriamótin siðustu, að þess 
gerist ekki lengur þörf. Nú hefir annar siður 
verið upp tekinn i þessu efni, scrstaklega með 
stofnun rikisprentsmiðjunnar. Það var gott og 
gagnlcgt verk, að hún skylrii vera kevpt. En 
siðan prentsmiðjan komst í hcnriur rikisins,
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hefir þessu öllu verið snúið við. Fyrst og freinst 
hefir öll opinber prentun verið tekin af ölluni 
öðrum prentsmiðjum en henni. bað hefir orðið 
til tjóns fvrir ríkið. Ef rikið seindi nú við aðrar 
prentsmiðjur um prentun, |>á yrði það áreiðan- 
lega til tjóns fyrir rikið að haía ríkisprentsmiðj- 
una. En þessi „Mólok“ þarf mikið að éta. Fyrst og 
fremst allt, sem það opinbera og starfsinenn 
þess lætur prenta. En þörfin eykst. og nú heimt- 
ar prentsmiðjan prentun skólabóka. bað stafar 
sjálfsagt af því, að á sumum tímum árs er litið 
að gera, en þetta er samt iskyggilegt. Af þessu 
sést nefnilega, að starfsmenn eru fleiri en þörf 
er á. Taki rikisprentsmiðjan að sér prentun skóla- 
bóka, verður bætt við fleiri starfsmönnum til 
þess að annast prentun bókanna og afgreiðslu. 
Er þá örugg vissa fyrir því, að starfsmannafjölg- 
unin verði hæfileg? Fari svo. að starfsfólkinu 
verði fjolgað, gæti ég imyndað mér, að eitthvert 
nýtt verkefni þvrfti að finna. Þessi „Mólok“ er 
svo ágjarn, að honum nægir ekki öll opinber 
prentun, sem nú er völ á, heldur þeimtar hann 
nú prentun skólabóka líka. En það er grunur 
minn, að hann verði ekki saddur, þótt hann fái 
þessar skólabækur, heldur hafi hann það eins 
og refurinn, þegar hann ætlaði að skipta ostin- 
um, og éti hann allan sjálfur. bað getur farið 
svo, að þvi verði haldið fram, að óhjákviemilegt 
sé að veita ríkinu einkarétt á allri prentun i 
la'ndinu. Enginn ætti að fullvrða, að ekki gadi 
svo farið eftir 10—20 ár. (SK: Eftir nokkur ár). 
IJvi skal ekki neitað, að þessi „Mólok“ skilar 
arði i rikissjóð. Eg sé á landsreikningunum frá 
1932, að hagnaðurinn á rikisprentsmiðjunni er 
talinn vera 70 þús. kr. I>að er allálitlegur skild- 
ingur fljótt á litið. En sé betur að gætt, kemur 
það í ljós, að raunverulegur hagnaður er ekki 
nærri svo inikill, vegna þess að rikisstofnan- 
irnar mega ekki bjóða verkið prentsmiðjum ein- 
stakra manna fvrir neðan taxta rikisprentsíniðj- 
unnar. Með þeim taxta, sem nú gildir, er ekkert 
þrekvirki að sýna góðan hagnað. bessi hagnað- 
ur rikisprentsmiðjunnar er því að nokkru leyti 
tekinn óbeint úr vasa ríkisstofnananna. En sósí- 
alistarnir standa upp og segja: Viljið þið sjá. 
hvernig ríkisfyrirtækið ber sig? íhaldið er vant 
að setja allt á hausinn. betta fyrirtæki skilar 70 
þús. kr. i ríkiskassann. Hvað getið þið koinið 
með á inóti? betta fé er að nokkru leyti tekið 
úr vasa rikisins, getum við svarað.

Xú vil ég víkja nokkrum orðum að bókband- 
inu. Xú verður rikið að setja upp stórt bókband. 
Hikið á nú dálítið bókband. bað getur leyst bók- 
bandsstörf af hendi í samkeppni við þessa „bók- 
bindara-fúskara“, sem ekki cru í rikisbókband- 
inu, en þessi litli angi mun vafalast vaxa á svip- 
aðan hátt og ríkisprentsmiðjan, móðir hans. Pað 
getur farið svo, að hann leggi undir sig alla þá, 
sem eru að basla við að bjarga sér á þessu sviði 
og eru svo fyrirlitnir nú á dögum. Hikisvaldið 
vill skipuleggja þá, og það er bvrjað að leggja 
þessa stétt að vclli.

Það verður of langt að fara út í það, hvers 
vegna þetta er eins og drep fvrir þjóðfélagslik- 
amann. Bókbindarar munu fara sömu leið og 
prentararnir, í hið gráðuga gin þessa máttuga 
„Móloks“.

Frsm. meiri hl. (Ásgeir Ásgeirsson): Hv. frsm. 
minni hl. er í meiri hl. hvað ræðulengd snertir. 
Hann hefir skilið svo litinn tíma'eftir handa 
mér, að ég vona, að hann virði mér það til vor- 
kunnar, þótt ég falli frá orðinu og svari ckki hans 
miklu málalengingum um rikisútgáfu skólabóka, 
sérstaklega þar sem hv. þm. virðist ekki vera á 
móti ríkisútgáfu langra og nokkuð óþarfra 
ræðna.

Sigurður Einarsson óvfirl. : Hv. 5. þm. Hevkv. 
talaði hér daglangt í gær, til þess að svara hv. 
frsm. meiri hl. Er hann aftur i dag hafði talað, 
mér liggur við að segja daglangt, varð mér 
hvarflað út, undir ræðu haiis. Mér er sagt, að 
á meðan ég var úti hafi hv. þm. tekið til athug- 
unar ræðu inína i gær. Sessunautur minn skráði 
niður fyrir mig nokkur ranghermi hv. þm. út af 
ræðu minni. og vil ég taka þau til athugunar.

bað er rangt hjá hv. þin., að ég hafi sagt, að 
samningar vtvru milli kennara um skipti á bók- 
um. Ég sagði það ekki, heldur að nokkurt reip- 
tog væri inilli sumra eldri kennara um að nota 
ekki nema vissar bækur, og réði þar þá stund- 
um vinskapur við útgefendur. Ég hefi aldrei 
gefið i skyn í þessu sambandi, að kennarar hefðu 
haksamninga um bókakaup. Ég sagði hinsvegar, 
að sá hugsunarháttur kæmi fram i þessu, sem 
tæki eigi tillit til aðstæðna heimilanna, þegar 
börnin flytjast t. d. niilli deikla. Ég hefi aldrei 
sagt, að foreldrar tvttu að ráða, hvaða bækur 
börnin notuðu. Eg sagði hinsvegar, að það væru 
eigi þægindi kennara eða bókaútgefenda, sem 
taka bteri tillit til i þessu efni, heldur bæri að 
taka tillit til þess, hvaða btekur skólinn þyrfti að 
hafa, og um leið að gera foreldrum eins þægilegt 
fvrir og unnt væri.

bað má vera, að hv. 5. þm. Hevkv. þyki það 
undarlegt, að börnin séu bókalaus. Hann hefir 
verið svo lengi i skólanefnd, en jafnan sett kík- 
inn fvrir blinda augað, eins og Xelson forðum. 
En ég get nefnt honum dæmi þess, að kennarar 
hafa orðið að kaupa bækurnar sjálfir, svo að 
börnin gætu eignazt þær. bað er kennari, sem 
nýtur litillar vináttu hv. 5. þm. Heykv., og 
kannske einmitt fvrir það.

bá sagði hv. þm., að ég liti á skólaskylduna 
sem kvöð, og talaði mikið um, hve dýrt hefði 
verið að afla sér menntunar áður fyrr. bað firri 
vel á því fyrir hv. þm. að gera sér það ljóst, að 
það er sjálfs sín vegna, sem þjóðfélagið mennt- 
ar börnin, en ekki gert fyrir rilinn eða fátiek- 
lingana.

Hv. þm. talar um matgjafirnar í skólunuin í 
þessu sambandi og segir, að nú séu heimtaðar 
skólabiekur, en næst muni svo koma krafa um 
skó og fatnað. Finnst hv. þm. það eitthvað ivgi- 
leg tilhugsun, þótt beðið sé um fatnað fyrir klæð- 
laus börn? bað er viðurkennd regla og þannig al- 
staðar á litið, að þess starfs sé af börnunum 
krafizt, að þjóðfélaginu beri skylda til að sjá 
um, að liðan þeirra sé sómasamleg.

Hv. þm. talaði um, að prentun fyrir rikið hafi 
verið nokkurskonar styrkur til prentsmiðjanna 
i Heykjavik, og svo ætti það að vera áfram. betta 
nær vitanlega ekki nokkurri átt sem rök gegn 
þessu máli. bótt prentsmiðjurnar þurfi styrk,
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])á er auðséð, að rikið gctur ekki tekið tillit iil 
])ess. þegar um þctta er að ræða. I>að verður afi 
haga þessu eins og bezt er og hagkvæmast fyrir 
ríkið, og cf beztur árangur inest með ríkisút- 
gáfu, þá ber að setja hana á stofn.

I>að fór hrollur uin mig, er hv. þm. talaði uin 
það nieð ugg og kviða, hversu mikill vöxtur 
væri i fyrirtækjuin ríkisins, svo sem prentsmiðju 
þess og bókbandi. Að hugsa sér það, að kvíða 
fvrir því, þótt fyrirtæki ríkisins blessist, og 
telja það eitur og drep fyrir þjóðina. I>að verður 
ekki annað sagt en það sé giefa og blessun fvrir 
bjóðina. — Spádómarnir um græðgi rikisprent- 
smiðjunnar i sambandi við þetta er smekklevsa, 
og að frv. sé fram borið til þess að verða vatn 
á hennar myllu, er vindhögg út í loftið.

l'mr. frestað.

A 45. fundi i Xd„ 24. nóv„ var enn fram haldið
2. umr. uin frv.

Gunnar Thoroddsen: Frv. það, sem hér liggur 
fvrir, fjallar um rikisútgáfu skólabóka. Eins og 
hv. |)dm. er kunnugt, liggja fvrir þessu þingi 
mörg frv. um einkasölu rikisins á ýmsum vöru- 
tegundum. Flest eru þessi frv. flutt i þeiin til- 
gangi að auka tekjur rikisins, vegna fjárhags- 
örðugleika ríkissjóðs. En það er allt öðru máli 
að gegna um þetta einkasölufrv. I>að er ekki flutt 
i tekjuöflunartilgangi fyrir ríkissjóð, beldur 
þvert á móti, þar sem það fer fram á fjárfrani- 
lög úr ríkissjóði. Samkv. 6. gr. frv. á rikissjóður 
að leggja fram 80(1(1 kr. á ári i (i ár, eða samtals 
48000 kr. I>etta fé er ætlazt til, að ríkið leggi 
fram án þess að fá vexti, og ennfremur er ætl- 
azt til, að það láni fyrirtækinu fé, ef þörf þykir, 
gegn 6% vöxtum.

Astæðan fvrir flutningi þessa frv. mun vera 
sú, að með rikisútgáfu skólabóka megi gera þær 
ódýrari en |)ær nú eru. Eg vil taka það.fram, að 
sá tilgangur, að gera tilraun til þess að koma 
því til vegar, að skólabörn fái ódýrari bækur, 
er vitanlega góður, og sjálfsagt að hlynna að hon- 
um. Skólabækur, bæði hvað snertir barnaskóla 
og æðri skóla, eru dýrai'i en ef til vill væri þörf 
á, og það er engum vafa bundið, að hægt vivri 
að gera ráðstafanir til þess að lækka verð þeirra. 
I>að er líka öllum ljóst, að skólabækur eru mik- 
ill kostnaðarbaggi fvrir skólabörn og foreldra 
þeirra. En ég vil benda á, að ég tel vera fleiri 
leiðir færar til þess að draga úr óþarflega háu 
vcrði skólabóka en rikisútgáfu-leiðina. I>að má 
t. d. benda á það, sem getið er um í nál. minni 
hl„ að hlutazt verði til um, að fræðslumálastj. 
setji hámarksverð á skólabækurnar, án þess að 
útgáfurétturinn sé tekinn af mönnum.

l'm ríkisútgáfu skólabóka er það að segja, að 
í kjölfar hennar siglir ýmiskonar kostnaður. í 
nál. minni hl„ sein cr skipaður hv. 5. þm. Beykv. 
og mér, er farið út í kostnaðarhlið þcssa máls, 
og þvkjumst við hafa sýnt þar fram á með töl- 
uin, að kostnaðurinn við útgáfu skólabóka verð- 
ur ekki færður eins mikið niður með rikisút- 
gáfu og látið er í veðri vaka. Annars er óþarft 
að fara frekar út i þessa hlið málsins, þvi að 
hv. frsm. minni hl. hefir gert það með sinni ná-

Alþt. 1934. C. (48. löggjaíarþing).

kvæmu ra’ðu. En það er fleira, sem snertir þessa 
ríkisútgáfu heldur en kostnaðarhliðin ein.

Hv. !). landsk. minntist á það í r;eðu, sem liann 
hélt í gær, að það væri mikill kostur við rikis- 
útgáfu skólabóka, að með því fvrirkomulagi v:eri 
hægara að koma fram nýjungum i skólamáluin 
og gefa út kennslubækur, sem mótaðar væru 
nýjum stefnum i þessum inálum. I>e.ssi skoðun 
á ekki við nein rök að styðjast. Ef rikið tekur 
einkarétt á útgáfu þessara bóka og sölu þeirra 
i sínar hendur, og það gæfi út stórt upplag af 
liverri bók, eins og til mun vera ætlazt, þá er 
hætt við, að tregða yrði hjá ríkisforlaginu uin 
útgáfu nýrra bóka með nýjum stefnum, meðan 
eitthvað væri óselt af upplagi gömlu bókanna. En 
þcgar útgáfa bókanna er frjáls, er hægt að fá 
anuan útgefanda til þess að gefa út nýjar bækur. 
I>essi röksemdafærsla hv. !). landsk. er þvi á 
skökkum grundvelli reist. Xýjuin kennsluaðferð- 
um er miklu auðveldara að koma í framkvæmd 
með frjálsu fyrirkomulagi heldur en með einka- 
rétti á þessari útgáfu.

Xú mun ég fara fáeinum orðum um hina leið- 
ina, sem við minni hl. höfum bent á, sem sé 
þá, að fræðslumálastjórnin hlutist til um, að 
sett verði hámarksverð á skólabækur.

{ lögum nr. 19 1928, uin fræðslumálanefndir, 
er gert ráð fvrir, að stofnuð sé fræðslumála- 
nefnd fyrir barnaskóia. l'm hlutverk hennar seg- 
ir svo i 2. gr., með levfi hæstv. forseta:

„Fræðslumálanefnd barnaskólanna gerir till. 
til ráðuneytisins um námsskrár fvrir barna- 
fræðslu landsins, löggildingu kennslubóka, til- 
högun prófa og um hámark og láginark kennslu- 
stundafjölda fyrir hvert barn á dag . ..

Þessi nefnd ætti að geta ákveðið bámarksverð 
á skólabókum i sambandi við löggildingu þcirra, 
með þvi að gera það að skilyrði fyrir löggilding- 
unni, að þær verði ekki seldar hærra verði en 
hún telur hæfilegt.

{ 7. gr. þessa frv. er heimilað að taka i hendur 
rikisins útgáfu og sölu kennslubóka i hærri skól- 
um en barnaskólum. ( fvrrgreindum lögum frá 
1928, 3. gr., er einnig gert ráð fyrir fræðslunefnd 
fvrir ungmennaskólana með sama hlutverki og 
fræðslunefnd barnaskólanna, og ga’ti hún þá 
ráðið verði þeirra bóka, sem kenndar eru i ung- 
mennaskólunum.

í samræmi við skoðun okkar minnihl.manna, 
að þessum sama tilgangi megi ná með þvi að 
setja hámarksverð á skólabækur, höfum við bor- 
ið fram rökst. dagskrá, sem hljóðar svo, með 
leyfi hæstv. forseta:

„( trausti þess, að stjórn fræðslumálanna lilut- 
ist til um það, að skólabækur séu seldar við svo 
vægu verði sem unnt er, tekur deildin fyrir 
næsta mál á dagskrá.“

Ég skal taka það fram, að þessi dagskrá er 
ekki borin fram í þeim tilgangi að spilla fvrir 
tilgangi þeim, sem þetta frv. byggist á, að lækka 
verð skólabóka. Við teljum þcssa leið aðeins 
beppilegri. Verði þessi rökst. dagskrá samþ„ ]>á 
mun minni hl. bera fram frekari lagabreyt. um. 
að fræðslumálastjórninni sé heimilað að setja 
hámarksverð á skólabækur, ef menn telja, að 
til þess þurfi frekari fvrirmæli en nú eru í lög- 
um. Hjá okkur er jafnmikill áhugi fvrir því, að

15



227 Lagafrumvörp
Ríkisútgáfa

skólabækur séu scldar með snnngjörnu vcrði, 
þótt við tcljuin aðra leið hcppilcgri þessu máli 
til farsællar úrlausnar cn þá, scm fclst i þcssu 
frumvarpi.

Frsm. minni hl. (Pétur Halldórsson): Mér kom 
svar hv. frsm. inciri hl. hálfkynlcga fyrir sjónir. 
Eftir að cg hafði rakið ýms atriði málsins og 
haldið inér fullkomlega við efnið, stóð hann upp 
og sagðist ciginlcga ckkcrt tilcfni hafa til þcss 
að taka til máls..

Ég vcrð að taka undir incð hv. 11. landsk., að 
afstaða okkar til málsins i öllum aðalatriðum 
cr sú, scm fram kcniur i nál. okkar, og vona ég 
þvi, að hv. þing samþ. þá till., scm þar liggur 
fyrir. — Að þessu sinni hcfi cg ckki flcira að 
scgja uni þctta mál, cn cf tilcfni gcfst, mun ég 
fa*ra frckari rök fyrir þcssu máli, cftir því scm 
þörf krcfur.

Jakob Möller óyfirl.j: bað cr nú að bcra í 
bakkafullan lækinn að ficra flciri rök gcgn þessu 
máli, þvi að það hafa aðrir gcrt, sérstaklcga hv.
5. þm. Heykv. Ég gct þó ckki stillt mig uin að 
vekja athvgli hv. þdm. á því, að sósíaíistar hafa 
vakið upp þctta inál aðcins af þeiin hvötuni, að 
þcir hafa öfundazt yfir þcini gróða, scm þcir hafa 
haldið, að cinstakir mcnn hcfðu af útgáfu þcss- 
ara bóka. Hv. 5. þm. Hevkv. hcfir sýnt grciní- 
lcga fram á það, hvcrsu fjarri fcr þvi, að lík- 
lcgt sc, að útgáfa þcssara bóka vcrði ódýrari i 
höndum ríkisins heldur cn í höndum einstakra 
manna. bað má öllu hcldur gcra ráð fyrir, að 
hún vcrði dýrari. bctta cr cðlilcgt, þar scm þcssi 
tiltölulcga litli þáttur í bókaútgáfunni cr tckinn 
úr höndum cinstaklingsrckstrarins og scttur 
undir rikisrckstur. bað liggur i augum uppi, að 
útgáfukostnaðurinn hjá rikinu, fyrir utan bcin- 
an vinnukostnað í sambandi við prcntun, scm 
vcrður sennilcga sá sami, vcrður mciri, sökum 
þcss að hann jafnast niður á svo litið útgáfu- 
magn, cins og hv. 5. þm. Hcykv. hefir greinilega 
sýnt frain á.

Ef það væri í raun og vcru hugmyndin hjá 
þeim, scm bcra þctta frv. fram, að gcra útgáfu 
skólabóka ódýrari, þá cr augljóst, að hcppilcgra 
væri að vclja aðra lcið til þcss. Hv. frsm. meiri 
hl. n. cr þctta atriði fullkomlcga ljóst.

Hinsvcgar cru svo miklir ágallar á því fvrir- 
komulagi, að ríkið cinoki franilciðslu cinstakling- 
anna, að það gegnir mikilli furðu, að nokkur 
maður. scm ann frclsi, skuli gcta lcð lið sitt til 
sliks. Ef nokkur lcið cr liklcg til þcss að hefta 
hugsana- og þroskafrclsi cinstaklinganna í þjóð- 
fclaginu, þá er það þcssi, að gcfa rikinu hciin- 
ild til þcss að cinoka skólabækur. bað má vcl 
vcra, að þctta vaki að cinhvcrju lcyti fyrir sósial- 
istum, þcgar þeir bcra fram þctta frv., því að 
þótt þeir gaspri um lýðfrdsi, þá lcggja þcir scr- 
stakan skilning í það hugtak, scm sc: það, sem 
cflir þeirra hag ineðal þjóðarinnar. bessa lcið 
tclja þcir hcppilegt að fara til þcss að ná þeim 
tilgangi. bað má sjálfsagt ætla, að þcgar komið cr 
eftirlit með löggjöf kennslubóka, þá þvki þess- 
um mönnum tilganginum bezt náð með því að 
koma á fullkominni cinokun. Mér finnst réttara 
og sómasamlcgra af þeim hv. þm., sem málinu
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fylgja af þcssum ástæðum, að mcðganga það 
hrcinskilnislega, í stað þcss að vcra mcð það-fals- 
yfirskin, að tílgangurinn sé sá, að gcra bækurnar 
ódýrari fyrir þá, scm á þcim þurfa að halda. Eins 
og hv. 5. þm. Hcvkv. benti á, vcrða bækurnar vit- 
anlega ckki ódýrari fyrir það citt að komast í 
hcndur ríkisins, þótt cf til vill vcrði hægt að sclja 
þær ódýrari, cf svo og svo mikill kostnaður við 
útgáfuna vcrður grciddur úr ríkissjóði, cða að 
lagt verður'á aðrar stofnanit, cins og grcini- 
lcga kom fram i ræðu hv. frsm. mciri hi. En. cins 
og hv. 5. þm. Hcvkv. tók fram, þýðir það ckki 
annað cn að taka úr cinum vasa og láta í annan. 
betta cr því vitanlcga ckki bcinlínis vcrðlækkun. 
bað cr fyrirsjáanlcgt, að það cr ckkert annað cn 
fvrirsláttur hjá þcssum mönnum að láta scm 
þcir viíji stuðla að því, að þcir, scm cru svo cfna- 
litlir, að þcir gcta ckki kcypt skólabækur, fái þa*r 
ókcypis. bcssi umhvggja cr ckkcrt annað cn fyr- 
irsláttur, til þcss að koma fram öðrum tilgangi.

bað cr óþarfi að bcnda á það, hvað þctta fvr- 
irkomulag, scin barizt cr fyrir mcð þcssu frv., cr 
skaðlcgt mcð tilliti til margbrcytni bókanna. Mcð 
cinokun vcrður bókaúrvalið miklu fábrcyttara, 
fyrst og frcmst af því, að það cr ckki Jnvgt að 
fá ncma ákveðinn fjölda kcnnslubóka löggiltan, 
og cins líka sökum þess, að rikisstj. hlýtur að 
hafa tilhncigingu til þcss að hafa sem fæstar 
bækur á boðstólum, til þcss að minnka kostn- 
aðinn. bað cr kynlcgt, að hv. frsin. mciri hl., scm 
cr fræðsluinálastjóri, skuli vilja bcita scr fyrir
öðru eins óþarfamáli og hcr cr um að ræða.

Frsm. meiri hl. (Asgeir Asgeirsson) óyfirl. : 
Mcr virðist skammt milli ríkisútgáfu og þcirra 
lciða annara, scin bcnt hcfir vcrið á í þcssu cfni. 
Strax þcgar rikið cða fulltrúar þcss ciga að ráða 
algcrlega samningu bókanna og vcrði, þá cr kom- 
ið svo nálægt ríkisrckstri, að mjótt cr á milli.

I>að hcfir komið fram i þcssum umr., að hcr 
sc um það að ræða, að viss pólitiskur flokkur 
ætli að hcfta hugsunar- og þroskafrdsi barn- 
anna mcð frv. því, scm hér liggur fyrir. bessu 
cr bcint til okkar, og við crum bcðnir um að vcra 
ckki mcð neinn vfirdrcpskap, cn játa þctta 
hrcinskilnislega. bcssu vil ég Icyfa mcr að mót- 
niæla. Viðvikjandi þvi, hvaða skoðanir koma fram 
í bókunum, cru þau skilvrði sctt, að bækurnar 
vcrði að vcra löggiltar. Ef mcnn óttast, að það 
cigi að takmarka hugsanafrclsi og þroskafrelsi, 
þá getur mikil hætta stafað af núv. ástandi í 
þcssum cfnum. bað cr algcng vcnja hjá öðrum 
þjóðum, að kennslubækur séu löggiltar, og ég hcfi 
ckki fyrr hcyrt talað um, að hugsanafrclsinu gcti 
stafað hætta af slíku. bótt ríkið gcfi út skólabæk- 
ur, verður ckki annað hcimtað cn að 2 + 2 = 4, að 
Hcvkjavik sé á íslandi og ýmsar aðrar stað- 
rcyndir. bess vcgna cr það augljóst mál, að það 
cr ásta*ðulaust að óttast, að gcrt vcrði upp á milli 
þeirra viðfangsefna, scm hina ýmsu pólitisku 
flokka grcinir á um.

bví hcfir oft vcrið haldið fram, að sagan ga*fi 
slik tækifæri. Til þcss að fyrirbvggja slíka hættu, 
vicri scnnilcga hcppilcgast, að sögukcnnslan mcði 
ckki lcngra en fram að síðustu aldamótum.

Haunar þckki ég hdzt til slíks ágrcinings um 
kristindóminn. Annars hcfir ckki orðið vart við
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höft hér frá hv. jafnaðarmönnuin, heldur frá hin- 
uni, sem ekkert vilja leyfa nema þá „viðurkenndu 
trú“, eins og það er kallað i þjóðfundargerðinni 
frá 1851. Eg skal ekki fara lengra út í þessa 
sáhna, en tilgangurinn með því að ráða efnisvali 
er sá, að það sé rétt, sem tekið er. í>að dcttur 
engum i hug að ráða því, hverju kennarar bæta 
við frá eigin hrjósti. Höfuðatriðið er, hvernig 
bivkurnar eru saindar, eða það uppeldisfræðilega 
sjónarmið. I>að er fátæklegra að hafa eina bók en 
tvær, en það er von þeirra, er þessu máli fvlgja, 
að þessi eína geti orðið margbreyttari en allar 
hinar, sem annars væru til.

Eg vil mótmæla því, að þetta frv. sé tekið 
upp af nokkurri öfund við gróða útgefenda. I>að 
eru barnakennarar, sem hafa óskað, að þetta mál 
vieri tekið upp, og það stendur sú trú á bak við, 
að bækurnar verði bæði betri og ódýrari. Eg 
hygg, að erfitt sé að bera á móti því, að ef hér 
væri aðeins einn bóksali, er ekki ætti við neina 
samkeppni að striða, þá gæti hann gefið út ódýr- 
ari bækur. Hið sama gildir um rikið. Hér er ekki 
um neina stóra baráttu að ræða milli rikis- 
rekstrar og einstaklingsframtaks. Eins og ríkið 
og bæirnir reka skólana — og enginn sér ástæðu 
til þess að kvarta vfir því —, eins er það ekki 
nema sjálfsagt, að rikið sjái um útgáfu skóla- 
bókanna.

Frsm. minni hl. (Pétur Halldórsson) óyfirl." 
Ég vona, að hv. frsni. meiri hl. taki til máls aftur, 
því að hann byrjaði sína ræðu á því að segja, að 
það \ æri ekki þeirra, er málinu væru hlyimtir, að 
gera grein fvrir því, heldur væri það hlutverk 
minni hl., er væri á móti málinu. Ég var hissa á 
þvi, hve lítið hv. þm. reyndi að upplýsa málið. 
Hann sagði bara, að það væri trú sin og kennara, 
að þetta skipulag mundi reynast betur. Eg benti á 
það í fyrri ræðu minni við þessa umr., að eigi 
væri mikill munur á útgáfustjórninni, seni þetta 
frv. gerir ráð fyrir og á að eiga frumkvæðið að 
samningu skólabókanna, og fræðslunefndinni, er 
nú situr.

Hv. þin. hélt því fram, að þörfunum á skóla- 
bókum vivri ekki fullmegt og að bókunum væri 
ábótavant. Mér finnst það nú undarlegt, að 
fræðslumálastjórnin skuli ekkert hafa gert iil 
þess að ráða bót á þessu, því að vitanlega má 
kippa þessu í lag án þess að sett verði á stofn 
rikisútgáfa á skólabókum. Ég fullvrði það, að 
öllum sanngjörnum kröfum i þessa átt megi fá 
fullnægt. — Hv. þm. gerði lítið úr því, að skoð- 
anir kennara á stjórnmálum kæmu fram við 
kennsluna. Ég held, að ekki sé rétt að fullyrða. 
að hættan sé lítil í því efni; ég held, að hún sé 
veruleg. Ég treysti honuni pcrsónulega, meðan 
hann er formaður útgáfun., en þegar hans missir 
við, er ekki gott að vita, hvað við tekur.

Frsm. meiri hl. (Asgeir Ásgeirsson) öyfirl.; : 
Ég hefi í atinari ræðu svarað hv. frsm. minni hl.. 
og sé ég ekki ástæðu til að endurtaka það. Pað 
var þvi ekki það, að mér þætti hans langa ræða 
ekki svaraverð, sem olli því, að ég svaraði ekki, 
heldur hitt, að ég þóttist hafa svarað áður.

Eg vil þakka hv. þm. góða trú á mér um það, að 
ég muni ekki hinda mig við flokksfvlgi í þessum

málum. Hinsvegar vil ég segja það, að ef hér er 
einhver hætta á ferðuin. þá er hún það alveg 
eins þótt engu sé hreytt.

I>að er rétt, að sá niunur er á okkar aðferð og 
aðferð hv. minni hl., að bækurnar verða íleiri 
með aðferð minni hk, en það er einmitt það, seni 
við viljum komast hjá, og kröfurnar verða æ 
sterkari um það á síðari árum, að þessu beri að 
kippa í lag. I>að er betra að hafa ekki nema eina 
hók i hverri grein og gera hana því belur úr 
garði. I>essi svokallaða fjölhreytni er dýrari, og 
oft eigi meiri fjölbreytni en þó ein hók væri, 
þótt margar kunni að vera bækurnar. Hinsvegar 
mun það auka á fjölbrevtni, að kennarar koini 
fram ineð óskir sinai' i þessum efnum til rikis- 
forlagsins.

Gunnar Thoroddsen: I>að er eitt atriði í ræðu 
hv. frsm. ineiri hb, sem ég sé sérstaklcga ástæðu 
til að svara. Hann sagði, að eigi hefðu koinið 
fram kvartanir *hér á Islandi út af því, að sögu- 
kennslan i skólum væri hlutdræg. Ég vil mót- 
mæla þessu. I>að hafa komið fram kvartanir, og 
þier á rökum byggðar, um það, að við skólana sé 
notuð kennslubók í sögu, sem sé mjög hlutdræg. 
Ég mun þó ekki fjölyrða um þetta nú, þar sem 
hæstv. forseta virðist vera það mikið áhuganiál 
að ljúka við þessa umr. nú, heldur mun ég fresta 
því til 3. umr. málsins.

Jóhann Jósefsson óyfirlj : Eg hafði ekki 
hugsað mér að láta þessa umr. til mín taka, þótt 
sitthvað sé það í sambandi við fræðslustarfsemi 
síðari ára, sem fær niig til þcss að efast um. að 
þar sé allt í því rétta lagi, en það var ræða hv. 
11. landsk., sem orsakaði það, að ég kvaddi mér 
hljóðs. I>að er sannarlega fullkomið alvörumál, 
ef hlutdrægni er beitt í kennslunni, eins og hv. 
11. landsk. fullyrti. Ég veit ekki, hvort rétt er i 
samhandi við þetta mál að minna á þessa hluti, 
þvi að ég veit, að þetta er viðkvæmt mál, og ég 
hefi orðið þess var, að hér eru vissir inenii, eins 
og t. d., já, 9. landsk. held ég að hann sé kallað- 
ur, sem þvkjast svo yfirvitrir i þessum máluin, 
að leikinenn, eins og ég og mínir líkar séu ekki 
til þess bærir að dæma um þetta.

I>etta mál er þannig vaxið, að það er orðið á- 
hyggjúefni, ekki aðeins fjárhagshlið þess, hcldur 
eigi síður hitt, hve undarlega niargar raddir eru 
uppi um það, að fræðslustarfsemin sé á sumum 
sviðum notuð til þess að koma að vissuni skoð- 
unum á landsmálum. I>ess verður t. d. vart, að 
foreldrar álita, að fullrar varúðar sé ekki gætt af 
þeim kennurum, er kenna t. d. kristindóm. um að 
hlanda ekki sínuni skoðunum á þessum niáluni 
inn í kennsluna. I>að getur verið af því, að kenn- 
arar eru illa launaðir hér í landi, að þeir hallasl 
margir hverjir að ákveðnum pólitískum skoð- 
unum. Víða mun bóla á þvi, að kennarar séu það, 
sem kallað er nokkuð vinstra megin i skoðun- 
um, meira að segja kommúnistar, og komi þeiin 
skoðunum sínum að á mismunandi áberandi hátt. 
Xú finnst mér sérstök ástæða til þess að ra'ða 
þetta mál og fá það upplýst, þegar það er borið 
bér fram á hv. Alþingi, að notuð sé kennslubók i 
sögu við skólana, sem sé hlutdræg. Ég efa það 
ekki, að nuv. frieðslumálastjóri muni eigi per-
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sónulega hneigður til að nota hækur, sem séu 
hlutdrægar, en þegar maður hefir þá sannfær- 
ingu, þá er að finna skýringu á þvi, hvernig það 
megi vera, að við sögukennsluna sé notuð bók, 
sem eftir upplýsingum hv. þm. er talin mjög 
hlutdræg i fráskýringum sínum á þjóðmálum. 
Og þetta er í viðbóí við það, sem mikið er íat- 
að um, bæði í sveitum og kaupstöðum, að við 
skólana séu öðrum fremur menn með ákveðnar 
pólitískar skoðanir og fari ekki neitt í felur með 
þær.

bað hljóta allir að vera sammála um, að 
fræðsla í almennum efnum, t. d. sögu, sé bezt á 
þann veg, að hún sé sannleikanum samkvæm og 
óhlutdræg. Ég hefi ætið litið á það sem lífsskil- 
yrði fyrir því, að fræðsla bæri góðan ávöxt, að 
hún væri óhlutdræg. Petta er þvi alvarlegra, þvi 
ineir sem skerst i odda og ineira kapp er á það 
lagt að draga menn undir kenningar vissra 
stjórnmálaflokka, svo að sein minnst verði vart 
einstaklingsfrelsisins. Ég held, áð allir hljóti að 
kannast við, að það stefnir meira og meira að 
því i þessu þjóðfélagi, að útiloka þau afskipti 
af stjórnmálalifinu, er kalla má, að stafi frá 
skoðun hvers cinstaklings. I>að hefir verið talað 
um þetta í sambandi við stjórnarskrárbrevting- 
una og því haldið fram í Nd., að breytingarnar, 
sem gerðar voru, hafi miðað að því að ákveða 
betur en áður vald flokkanna á þjóðfélagsmálum. 
begar svo er koniið, þá virðist mér, að þess beri 
enn belur að gæta en áður, að uppfræðsla ung- 
linganna sé ekki sett undir neinn flokkslit, held- 
ur sé hún óhíutdra'g og stefnt sé að því að gera 
unglingana færa um að dæma um það á sinum 
tima, hvernig þær stefnur eru, sem uppi kunna 
að vera. Ef undirbúningurinn undir lifið. sem 
fyrst og fremst er fólginn i fræðslu barna og 
unglinga, á að fara svo fram, að kennari eða 
keniislúhók, eða hvorttveggja, móti börnin og 
unglingana í sérstökum formum, og að því sé 
stefnt að gcra þá sem móttækilegasta fvrir ein- 
hverja sérstaka trú i landsmálum, þá er hætt við, 
að þessuin unglingutn verði ekki hægt um vik að 
átta sig, þegar fram á þann aldur sækir, að þeir 
eiga að fara að velja og hatna af sjálfsdáðum.

Hv. 11. landsk. henti á það hér við umr., að 
þessi sýkill er þegar kominn inn í skóla lands- 
ins. Hann upplýsti það, að við nokkra bai'na- og 
unglingaskóla sé nú notuð kennsluhók í íslands- 
sögu, sein sé alveg einstaklega hiutdræg i íslenzk- 
um stjórnmálum. Petta og annað eins er ekki 
hægt að þegja fram af sér á Alþingi. En það. að 
annað eins og þetta skyldi geta koniið fyrir hér 
á Iandi, stafar af því einu, að það er staðreynd, 
að árum sainan hafa valizt eða verið valdir að 
skólunum menn, sem sízt af öllu hafa haft það 
sér tíl ágætis að vera hlutlausir í pólitík, enda 
hefir oft virzt svo, sem áherzla væri á það lögð 
af veitingarvaldinu, að þeir væru það ekki.

Hv. 11. landsk. hefir því með upplýsíngum 
sínum vakið máls á nýrri hlið á þessu niáli, og 
þótt þetta atriði þurfi að vísu ekki að standa í 
beinu sambandi við frv., hefir það injög alvarlega 
þýðingu, þegar litið er á fræðslu ungmennanna 
í heild. Frá þvi litla umhverfi, sem mér er kunn- 
ugast, get ég bent á átakanlegt dæmi þess, hve at- 
hugunarleysi þeirra, sem með fræðslumálin hafa

farið, í þvi að sjá íyrir hlutlausri forstöðu ung- 
lingaskóla hefir eyðilagt alla starfsemi skólans. 
þannig er þetta i þeim eina unglingaskóla, sem 
ég er kunnugur að nokkru ráði. Slikur árangur 
af skólastarfinu er ckki skemmtilegur fyrir þá, 
sem bundið hafa vonir sínar við starfsemi skól- 
ans, né hclriur það sveitar- eða bæjarfélag, seni 
efnt hefir til hans með ærnum kostnaði. bað er 
breint og beint sorglegt, þegar slíkum skóla er 
valin forusta, sem. frá uppeldislegri hlið skoðuð. 
er vægast sagt injög óheppileg, vegna pólitisks 
ofstækis og undirróðurs skólastjórans. Aðrir 
kunna að hafa svipaða sögu að segja.

Það hlýtur að vera beppilegast frá sjónarmiði 
bvaða flokks sem er, að bæði kennuruin og 
kennslubókum í skólunum sé haldið utan við 
deilur í stjórnmálalifinu og þau pólitísku áhrif 
og flokksstreitur, sem gera vart við sig annars- 
staðar.

Ef ekki er lögð áherzla á þetta, og ég held, 
að þessu sé einmitt of lítil athygli veitt af 
kennslustjórninni, þá held ég, að skólarnir missi 
eitt það, sem þeir mega þó sízt án vera. en það 
er traust og tiltrú heimilanna, sem líka ber oft- 
ast saman við það traust, sem skólinn skapar 
hjá nemendum sínum. Sorglegra ástand getur 
ekki verið til í skóla en að þar sé hlutdrægur 
kennari eða forstöðumaður með hlutdrægar 
kennslubækur, þvi að á þann hátt missir skólinn 
traust og tiltrú, og kennarastéttin sem heild vek- 
ur tortryggni, jafnt saklausir sem sekir.

Ég vona, að sú ásökun, sem hv. 11. landsk. 
koni með um slika hlutdrægni, veki menn til 
alvarlegrar umhugsunar um ástandið i skólum 
landsins og verði til þess að menn sjái það mál. 
sem hér liggur fyrir, i nokkru skýrara Ijósi en 
áður.

Frsm. meiri hl. (Asgeir Asgeirsson): Eg ætla 
ekki að svara miklu, en ef hv. þm. Vestm. vill 
gera alvöru úr umkvörtunum sinum út af 
kennsluhók þeirri, sem hann talar um, vil ég 
benda honum á að senda kæru i stjórnarráðið. 
Annars skal ég taka það fram, að þessi kennslu- 
bók er ekki gefin út af rikisforlagi. í benni mun 
vera lýst að einhverju levti pólitískum flokkum 
í landinu, og skal ég játa, að ég tel það ekki 
heppilegt, og réttara að flokkarnir geri það 
sjálfir.

Frsm. minni hl. (Pétur Haildórsson) . óyfirl.' : 
Ég sé, að hæstv. forseti er þolinmóður við aðra, 
þótt hann gæfi mér í skyn áðan, að hann óskaði 
eftir að cg færi að Ijúka máli mínu.

Eg get ómögulega látið hjá líða að segja nokk- 
ur orð til viðbótar um þetta mál, einkum eftir 
að hafa heyrt þa*r upplýsingar, sem bv. 11. 
lanrisk. gaf um misheitingu á notkun kennslu- 
bókar i íslanrissögu í sumuni skóluin landsins. 
Nú má það öllum Ijóst vera, úr því að slíkt 
getur átt sér stað þrátt fyrir það, að úr mörg- 
um öðrum kennsluhókum er að velja, hversu 
margföld hættan verður á hinu sama, ef um 
aðeins eina ríkis-viðurkennria og ríkis-útgefna 
kennsluhók er að ræða i hverri námsgrein, ef 
illa tekst til. Og hvenær er trvgging fvrir því, 
að ekki geti tekizt illa til? Þótt hv. núv. fræðslu-
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málastjóri gcri lítið úr þcssari liættu og cg fvrir 
mitt Icvti treysti honum til að gæta hlutlcvsis í 
þessum cfnum, þá cr það cngin trygging, því að 
ckki vcrður hann cilífur i cmbætti sínu, ng gct- 
ur jafnvel vcrið, að hann vcrði injög skannnær 
í því. En inér virðist cinmitt hv. fræðslumála- 
stjóri gcra mikið til þcss að láta svo líta út, að 
afstaðan til þcssa frv. sé afstaða til þcss, hvort 
hv. þdm. hafi trú á lionuni sjálfum cða ckki. 
(ÁÁ: Ég hcfi aldrci gcfið neitt tilcfni til þessara 
umnnela). N'ci, cn hann hefir sagt, að hann hcfði 
sjálfur trú á þcssu, og upp á þá trú eiga svo hv. 
þdm. að fclla úrskurð.

Hv. fræðslumálastjóri gcrir cnnfrcmur mikið 
úr því, að kcnnarar landsins hafi trú á þcssu 
máli. Ég hcfi þó hevrt raddir koma fram frá 
kennurum, og það opinbcrlcga, scm bcnda i allt 
aðra átt. Og það þori ég að fullyrða, að það cr 
alvcg vonlaust um, að allir kcnnarar vcrði nokk- 
urn tíma ánægðir mcð það, hvcrnig tckst um 
val og frágang skólabóka liinnar væntanlcgu 
ríkisútgáfu. Avallt hlýtur að verða inikill skoð- 
anamunur um cfnisval og framsctningu i þessum 
hókum. I’að skiptir oft ekki minna máii, hvernig 
citthvað cr sagt, hcldur cn hvað cr sagt, og mcð 
framsetningunni cimii cr hægt að hafa margvis- 
lcg áhrif á ncmcndur og skoðanir þcirra. Og það 
vcrður cinmitt hálfu örðugra, þcgar nðeins cin 
kcnnslubók cr gcfin út í hvcrri námsgrcin, að 
gcra bækurnar svo úr garði, að þær vcki ckki 
andúð og tortryggni flciri cða færri forcldra 
og kcnnara.

I’cgar litið cr á ]>á hættu, seni hér vofir yfir 
og hv. II. landsk. kom mcð svo skýrt dæmi um, 
þá vcrður kostnaðaratriðið í raun og vcru auka- 
atriði, og cins það, hvar bækurnar cru prentað- 
ar cða bundnar. Hv. fræðslumálastjóri var að 
tala uin, að það hcfði þroskavænlcg áhrif á ncm- 
cndur að fá kennslubækur, scm bctur væru úr 
garði gcrðar að vtra frágangi cn tiðkazt hcfði. 
Eg skal ckki mótmæla þcssu, cn vil aðcins bcnda 
lionum á það, að hætt cr við, að sá bætti frá- 
gangur kosti peninga.

Éig vcit það, að sósialistar fylgja þessu máli 
fast fram, cnda cr hér verið að framkvæma 
stcfnuiiiál þeirra, þjóðnýtinguna. Og ég þykist 
þess lika fullviss, að þnð sé cinmitt hinn sósial- 
istiski angi kcnnarastéttarinnar, scin stendur að 
frv., cn ekki hinir.

I>að cr undir hv. n. komið, livort nokkurt 
tillit vcrður tckið til þcssa, — cn cr ckki hér lagt 
út á hála, hættulega og varasaina braut? Eg vcit, 
að þctta síðasta, scm ég licfi nú drcpið á, cr stór- 
hætta, þó ég hafi ckki í fyrstu ræðu niinni talið 
það ineð aðalatriðum, cn það getur orðið citt 
crfiðasta spursmálið á sinuin tíma í sambandi 
við ríkisútgáfu skólabóka.

Sigurður Einarsson: Ég gct gcymt niér til 3. 
uinr. að svara þcssum síðustu hugleiðingum hv. 
5. þm. Beykv., cn liann má vita það, að hann 
þarf ckki að búast við, að jafnaðarincnn hér í 
liv. d. hrcyfi ckki andmælum gcgn þcssum að- 
dróttunum lians til þeirra.

Forscti (JörB): I>á cr umr. lokið, cn atkvgr. 
vcrður frcstað. (l’Halld: Ég vcrð að bcnda á það,

að ciginlcga cr ckki viðcigandi að ljúka þessari 
umr. nú, cr flcstir hv. þm. cru farnir af fundi 
og sama scm cngir hv. þm. hafa hlustað á). I>að 
vcrða hv. þm. sjálfir að gcra upp við sig, hvort 
þcir lilusta á uinr. cða taka þátt i þciin. Hvorki 
hv. 5. þm. Heykv. cða ég gct við því gcrt.

l’mr. (atkvgr.) frcstað.

A 46. fundi i Nd„ 27. nóv„ var cnn fram lialdið
2. umr. um frv.

ATKVGH.
Itökst. dagskráin frá ininni hl. menntinn., á 

þskj. 366, fclid mcð 16:15 atkv.
1. gr. samþ. mcð 16:13 atkv., að viðhöfðu 

nafnakalli, og sögðu
já: I>Z, PI>, SigfJ. SE, StJSt, Porbl’, ÁÁ, BJ. Bli. 

Em.I, Eyst.J, FJ, GG, HV, IG, JörB.
nei: I’Halld, PO, SK, TT, GI>, GSv, GÍ, (Ti’li, 

HannJ, JÓl, JónP, JS, ÖTh.
Jak.M, JJós, MT grciddu cliki atkv.
Einn þm. (BÁ) fjarstaddur.
Brtt. 351,1 samþ. mcð 17 shlj. atkv.
2. gr., svo breytt, samþ. með 16:1 atkv., að 

viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já: Ixirbl’, ÁÁ, B.I, BB, EmJ, Eyst.I, F.I, GG, 

HV, JG, PZ, PI>, SigfJ, SE, StJSt. JörB.
nci: GÍ.

GI>, GSv, GTh, HannJ, JakM, JJós, JÓI, JónP, 
•MT, PHalId, PO, SIí, TT greiddu ckki atkv.

I’rír þm. (BÁ, JS, ÖTh) fjarstaddir.
Brtt. 351,2 samþ. mcð 17:1 atkv.
3. gr., svo brcvtt, samþ. nicð 16:1 atkv.
Brtt. 351,3 sainþ. mcð 17:1 atkv.
4. gr., svo brcytt, sainþ. mcð 16:1 atkv.
Brtt. 351,4 samþ. ineð 17:1 atkv.

gr„ svo brevtt, saniþ. mcð 16:1 atkv.
6. gr. saniþ. mcð 16:1 atkv.
Brtt. 351,5 saniþ. mcð 16:1 atkv.
7. gr„ svo brcytt, sainþ. mcð 16:1 atkv.
5. —9. gr. samþ. mcð 16:1 atkv.
Fyrirsögn saniþ. án atkvgr.
Frv. visað til 3. umr. mcð 17:3 atkv.

.4 50., 51., 52. og 53. fundi i Nd„ 4., 5„ 6. og 7. 
des., var frv. tckið til 3. umr.

Forscti tók málið af dagskrá.
Á 54. fundi i Nd„ 8. dcs., var frv. cnn tckið iil

3. unir. (A. 599, 673).

Gunnar Thoroddscn: I’að liggja fyril' brtt. frá 
ininni hl. incnntnin., cn frsm. cr ckki viðstaddur, 
og ckki licldur frsm. mciri hl„ svo að ég vil bcina 
þeirri ósk til hæstv. forseta, að liaiin frcsti uinr. 
um stund, þvi það cr óviðkunnanlcgt að ræða 
málið, þar scm vantar frsm. bcggja hluta n.

Sigurður Einarsson: Eg vildi inælast til þcss, 
að mál þetta væri tckið til unir. nú, ]>ví það hefir 
drcgizt, sökuin þcss hvc inörg mál hafa vcrið til 
afgrciðslu. Og þó að frsni. ineiri lil. sé ckki við- 
staddur, þá gct ég upplýst það, að hann hcfir far- 
ið þess á lcit við mig, að ég yrði fyrir svöruin, 
þvi við crum að öllu lcyti saminála uni málið.

Vmr. frcstað um stund.
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Frsm. minni hl. (Pétur Halldórsson) óyfirl : 
í>að hefir nú þótt svo mikil réttarbót að þessu 
írv., að aðalefni þess mun verða samþ. Við minni- 
hl.mennirnir höfum leyft okkur að bera fram 
örfáar brtt., og er það augljóst mál, hvað þær 
1'ara fram á. Stefna frv. er sú, að ríkið sjái um út« 
gáfu skólabóka, en til viðbótar höfum við minni- 
hl.mennirnir borið fram brtt. á þskj. 673. — 1. 
brtt. er um það, að aftan við 1. gr. bætist ný 
málsgrein, svo hljóðandi: „Nú býðst útgefandi 
tií að taka að sér útgáfu löggiltrar kennslubók- 
ar, og skal boði hans þá tekið, ef bann fullnægir 
skilyrðum fræðslumálastjóra um frágang bókar 
og verð.“ — hetta er í samræmi við það. scm 
við miunihl.mennirnir héldum fram við 2. umr. 
Pað er réttmætt að leita þess fyrst, hvort útgef- 
andi uppfyllir ekki viss skilyrði, og ef liann ger- 
ír það, að þá megi hann hafa útgáfuna með 
bönduin. Utgáfan verður þá stundum í höndum 
þeirra, sem nú hafa hana, en stundum i hönd- 
um nýrra inanna, því að allir, sem fullmvgja 
vissum skilyrðum, mvndu geta komið til greina. 
I>að er sjálfsagt að hafa þetta óbundið, svo að 
þeir komi til greina, sem fullmvgja skilyrðum 
þeim, sem fræðslumálastjóri setur, bæði um ytri 
og innri frágang bókar. Mér finnst sjálfsagt, að 
þetta sé i 1., þvi það er varla vilji hv. d., að rikið 
gefi út bækur, ef þess er ekki þörf. I>á er það 
betur komið i höndum annara en ríkisins. I>að 
er kostnaðarauki fyrir ríkið að fást við þetta, og 
óþarfi, ef aðrir geta levst það eins vel af hendi.

2. brtt. er við 3. gr. og er svo hljóðandi: „Skal 
útgáfustjórn jafnan lcita tilboða um prentun 
bókar og band, og skal hagkvæmasta tilboði um 
þctta tekið.“ — heita er eðlileg og sjálfsögð 
krafa, og trygging fvrir því, að tekið sé hið 
bezta og leitazt við að fá þetta sem ódýra*st. 
I>etta er líka til hagsbóta fvrir kaupendur, og 
þcss er givtt að vera í samræmí við vilja þcirra, 
sem bera þetta mál fram. I>etta liggur svo aug- 
ljóst fvrir, að ekki er þörf að fjölyrða frekar 
um það.

I>á er 3. brtt. við 5. gr.. að á eftir orðunum 
..allt að 2Urr af útsöluverði“ komi: við uinboðs- 
sölu, en 25rc gegn greiðslu við móttöku. — I>að 
hlýtur að vera hentugra að fá vöruna greidda 
við móttöku. I>að eru betri kjör fyrir seljanda 
og gagnlegri fyrir útgáfufvrirtækið, og hvetur 
þá. sem skipta við fyrirtækið, til að greiða við 
móttöku. I>etta er því betra fvrir báða aðila.

I>á er það I. brtt., við 7. gr., að i stað orðanna 
..veggmyndir og skólanauðsynjar“ komi: og vegg- 
myndir. — betta orð, ,.skólanauðsynjar“. grípur 
yfir svo margt, og gæti þá t. d. tekið yfir öll 
ritföug. Aðalefni frv. fjallar ekki um þessa hluti. 
Eg vil benda á það, að bér undir fellur svo margt, 
og það er alveg komið undir framkvæmdinni, 
hvort ekki eru einokaðar allar þarfir ncinenda 
og skólafólks. En það er ekki tilgangurinn nieð 
f rumvarpinu.

5. brtt., við 3. gr., gerir nákvæmari ákvæðin 
um það, hvernig farið skuli að, þegar upplag 
bókar þrýtur. sem nú er i notkun. Hún er í sam- 
ræmi við það, sem ég sagði við 2. umr. um að 
Jeita samkomulags við þá, sem gefið hafa bók- 
ina út, og fer fram á það, að útgáfustjórn leiti 
samkomulags við útgefanda um kaup á leifum

upplags, myndamótum og öðru, er tilhevrir út- 
gáfu bókarinnar. — I>á skuli útgáfustjórn leita 
leyfis útgefanda, bver sem það er, og upplýs- 
inga, sem þarf að fá bjá honum, og þykir mér 
rétt, að hann fái sanngjarna greiðslu fyrir. I>ctta 
er svipað og þegar tóbakseinkasalan tók til 
starfa á sínum tima. I>á var einstaklingum gef- 
inn kostur á að selja henni birgðir sínar. En 
reynslan er sú, að þó bók sé svo að kalla upp- 
seld, þá eru eftir nokkuð inörg eintök óseld. Að 
vísu ekki nægilega mörg til að fullnægja eftir- 
spurninni, en sem útgefandi situr þá eftir með og 
nauðsynlegt er, að ríkisútgáfan kaupi, og er þá 
nauðsynlcgt að gera samninga um eða leita sam- 
komulags við útgefanda, og er útgáfustjórn fal- 
ið að annast það og tilkynna bókaútgefanda, 
eins og tckið er fram í brtt. Nú er hægt að hugsa 
sér, að ekki náist samkomulag, og þykir þá rétt, 
að kaupverðið sé ákveðið eftir mati dómkvaddra 
inanna. þvi einhver úrslit þarf að fá, og er þá 
helzt að fá 3 dómkvadda menn til að meta verð- 
mæti þau, sem um er dcilt.

Ég vona að bv. þdm. líti svo á. að þessar brtt. 
á þskj. 673 séu hóflegar og stefni í rétta átt, því 
þær eru ýmist til skýringar eða nauðsynleg af- 
leiðing af því, sem frv. ætlast tii. Skal ég svo 
ekki fjölyrða frekar um þetta að sinni.

Signrður Einarsson óyfirl/ : I>að má alveg 
taka undir það, sem hv. síðasti ræðumaður sagði, 
að brtt. á þskj. 673 eru hógværlega orðaðar og 
ekki ósnotrar áferðar, en þó að svo sé, að þær 
breyti ekki verulega því, sem vakir fyrir flm. 
þessa frv., þá eru sumar þeirra þess eðlis, að 
frv. verður ekki nema lítil inynd af því, sem ætl- 
azt var til, ef þær vcrða samþ. Skal ég sérstak- 
lega nefna 1. brtt.: „Nú býðst útgefandi til að 
taka að sér útgáfu löggiltrar kennslubókar, og 
skal boði bans þá tekið, ef hann fullnægir skil- 
yrðum fræðslumálastjóra um frágang bókar og 
verð.“ I>að er undarlegt, að fræðslumálastjóri 
skuli hér eiga að meta skilyrðin, en ekki lít- 
gáfustjórn. I>etta er dálítið einkennilegt, ef mið- 
að er við, að frv. eigi fram að ganga um ríkis- 
útgáfu skólabóka. I>að er heldur óviðfelldið, að 
þetta vald skuli eiga að taka af útgáfustjórninni 
og fi æðslumálastjóri einn að skera úr uni þessi 
tilboð. Er algerlega ástæðulaust, að það sé ekki 
á valdi útgáfust jórnar sameiginlega, þar sem 
fræðslumálastjóri á sæti, hvort taka skuli til- 
boðuiium eða ekki. Eg vil þvi leyfa mér að bera 
fram svo hljóðandi skrifl. brtt. um, að brtt. á 
þskj. 673 orðist svo, með leyfi hjvstv. forseta:

„Við 1. Tillagan orðist svo: Nú býðst útgefandi 
til að taka að sér útgáfu löggiltrar kennslubók- 
ar, og er þá beimilt nð taka boði bans, ef hann 
fullnægir skilyrðum útgáfustjórnar um frágang 
bókar og verð, enda fari um sölu hennar eftir 
fyrirmælum 5. gr.“

En i frvgr. er tekið fram, hvernig og hvenær 
skuli tekið til útgáfu á þeiin bókum, sem eru að 
verða uppseldar.

l’m aðrar brtt. á þskj. 673 skal ég taka þetta 
fram í stuttu máli, að það virðist fullkomlega 
ástæðulaust að binda svo fast i logunum, að út- 
gáfustjórn skuli leita tilboða um prentun og band 
bóka og skuli hagkvæmasta tilboði tekið. Það
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þarf ckki annað cn lita á frv. sjálft til að sjá, 
að höfuðtilgangur þcss og markmið cr ckki að 
rikið prenti sjálft bækur og bindi, hcldur hvaða 
skólabækur skuli prcntaðar og bundnar í hvcrt 
sinn. Það liggur því i hlutarins cðli, að útgáfu- 
stjórin muni leita tilboða um prcntun og band 
hvcrrar bókar, þó. ckki sc farið að fyrirskipa 
það mcð lögum, scm cr aðcins til að hjóða heim 
lögbrjótum, þ. c. a. s. gcfa undir fótinn þcim fyr- 
irtækjum, scm við vitum, að eru til og aldrci 
sctja sig úr færi að undirbjóða keppinauta sina.

Viðvikjandi 3. brtt. á þskj. 673, við 5. gr. frv., 
um sölulaun, þá sé ég ckkcrt á móti þvi, að sá, 
scm tckur á móti bókunum og greiðir við mót- 
töku, fái ivilnun, cða útgáfustjórn sé hcimilað 
að ætla honum hærri þóknun cn þcim, scm tckur 
bækurnar í umboðssölu, því þctta cr hagur fvrir 
báða. ()g úr því mciri hl. samþvkkti 20% sölu- 
laun í umboðssölu, þá sé ég ckkcrt á móti því, að 
gefin séu 25% gcgn staðgrciðslu.

I’að cr alvcg rétt hjá hv. á. þm. Rcykv., að cf 
fara á út í það ýtrasta, hvað séu skólanauðsynj- 
ar, þá mætti mcð málfræðilegu harðfylgi og 
kaupmcnnskubrögðum láta það ná vfir allt, scin 
liann taldi upp. (PHalld: I>að þarf ekki til). Jú, 
það þarf til. En ég get fullvissað hann um, að 
mcð orðinu „skólanauðsynjar“ vakir ckkcrt ann- 
að cn það, scm ég ncfndi i fyrri ræðu minni, 
skrifbækur, tciknipappír o. þ. h. Skal ég þá koma 
að því í þcssu sambandi, scm nokkru máli skipt- 
ir og vafalaust cr öllum kunnugt, scm fást við 
kennslu og skólahald, hvc það cr til stórra baga 
fyrir stofnun cins og t. d. kcnnaraskólann, að 
hvcrgi cr til safn kcnnsluáhalda, sem cr mjög 
nauðsvnlcgur blutur og cr cinn liður í kcnnslu 
crlcndra skóla, að kcnnaracfnin kynnist nauð- 
synlcgum skólaáhöldum og nýjungum. En því 
vcrður ckki komið við ncina þcssir hlutir séu á 
cinum stað cða öll fræðslutæki, scm notuð cru. 
Eg býst við, að það sé m. a. þctta, scin vakir 
fyrir flm. þcssa frv., að cf rikisútgáfan færi ið 
hafa birgðir af nauðsynlcgustu tækjum og 
skólagögnum, þá vcrði auðvclt að konia upp 
sliku skólagagnasafni, scm skortir bér mjög til- 
fiiuianlcga. Ég skil vd, að hv. 5. þm. Itcykv. sér 
hér strandhögg inu á atvinnurétt þeirra inanna, 
scm fengizt hafa við viðskipti og verzlun mcð 
þessar nauðsynjar, cn sé ckki, að hér gcti vcrið 
um svo mikinn gróða að ræða, að hann gcti ckki 
fallizt á, cf bann athugar þctta mál bctur, að iil- 
vinnandi cr að fórna þeiin gróða og að rikisút- 
gáfan fái þessa vcrzlun, þvi það létti undir mcð 
framsýnni stjórn að koma upp skólagagliasafiri. 
scm cr mikilsvcrður Iiður i uppfræðslu kcnnara.

á. brtt., við 8. gr. frv. — scm hv. þm. gcrði 
allýtark-ga grcin fyrir —, fcr fram á, cftir þvi 
scm ég fæ bczt séð, hlunnindi til handa þeim 
mönnum, scm nú cru cigcndur skólahóka. Mun 
hv. þm. vafalaust sjá við nánari athugun, að 
þctta cru ckki allt sanngjarnar kröfur, cnda fyr- 
ir þvi séð í frv., að ckki sé gcngið á rétt eig- 
cndanna; cr þeini ætlaður góður timi til að losna 
við birgðirnar. I’að cr rétt, að alltaf vcrður citt- 
hvað cftir ósclt; cru það oft gömul cintök, og 
sum livcr incira og ininna skcmmd af gcynislu, 
scm cru l>á orðin útgcfanda vcrðlaus, og mundu 
vcrða jafnt hvort ríkisútgáfa væri eða ckki, þvi

cngin trygging cr fvrir þvi mcð núv. fvrirkoinu- 
lagi, að ckki gcfi cinhvcr annar út bók í stað 
þcssarar. En nú cr ckki nóg mcð það, að þcssi 
brtt. fari fram á, að rikisútgáfan kaupi óscld 
cintök, hcldur líka myndamót o. fl., cr tilhevrir 
útgáfunni. Ég gct hugsað mér, að þær mvndir 
vicru ckki að öllu lcyti æskilcgar í ný.ia útgáfu, 
sumar úrcltar, og c. t. v. hægt að fá önnur 
mvndamót jafnhcppilcg ódýrari. En mcð þcssu 
cr vcrið að binda ríkisútgáfuuni útgjaldabagga, 
scm gæti orðið alltilfinnanlcgur, cn lítil cða 
cngin not yrðu af. ()g cins og ég gat um áðan, 
cr nú cnginn, scm gctur hindrað annan i að gcfa 
út skólabækur í sömu grein, og hvcr verður að 
sjá um sig. I’cssi vcrnd, scm hér cr farið frain á 
til banda bókaútgcfcndum, cr þvi alls ekki iil 
cins og nú standa sakir, — cða bvcrjum cr skylt 
að kaupa nú allt, scm tilhcyrir útgáfunni, cf ann- 
ar gcfur kcnnslubókina út nú? Þctta cr ckki sam- 
bærilcgt dæmi við tóbakseinkasöluna, cins og hv. 
á. þni. Itcykv. vildi halda fram. Þcgar tóbaks- 
cinkasöiunni var gcrt að kaupa tóbaksbirgðir 
cinstakra kaupmanna, þá gcri ég ráð fyrir, að 
þar hafi vcrið um að ræða fullgilda vcrzlunar- 
vöru og nothæfa. En 'pcssar kcnnslubækur cru 
úrcltar og ekki fullgild vcrzlunarvara, þó þær 
séu scljanlcgar incðan fólk nær ckki í aðrar 
bækur, cn náttúrlcga cru ekki allar bækur úr- 
dtar, þó þær séu uppseldar. En ný bók þarf 
jafnan að vcra handbær þcgnr þær cldri þrjóta, 
og vcrður það undir mati væntanlcgrar útgáfu- 
stjórnar, hvcnær cfna skal til nýrrar bókaút- 
gáfu, cða hvort cndurprenta skuli ]>á gömlu, cf 
um það cr að ræða, að hún sé cins hagkva-ni. 
En náttúrlcga cr þnð bagnaður fvrir bókaútgcf- 
cndur að vátryggja á þcnnan hátt vöru sina, 
scm þciin hcfir aldrci komið til hugar að gcta 
sclt.

I'm brtt. licfi ég þá sagt þctta: Við 1. brtt. á 
þskj. 673 hcfi ég leyft mér að hcra fram skrifl. 
brtt. l'm 2. brtt. hcfi ég lcitt rök að þvi, að þar 
cr um nokkra handjárnapólitik að ræða á útgáfu- 
stjórnina, scm cr óþörf og ckkcrt tilcfni cr til. 
l’m 3. brtt., að ég álit hana réttmæta og incin- 
litla. l’ni 4. brtt., að hún cr sprottin af óþörfum 
ótta við, að formcnn skólancfnda og útgáfu- 
stjórn kumii að misnota hana,Og um á. brtt., 
að liiin er vcrndarráðstöfun um hagsinuni út- 
gcfcnda, scm búið cr að ganga trvggilcga og 
ra-kilcga frá í frv. sjálfu, cða 8. gr. þess, cins 
og lnin liggur fyrir. Hún cr ckki cinungis ó]>örf 
að ]ivi lcvti, hcldur lika til óþurftar á þann hátt, 
að hún rýrir fjárhagslega gctu rikisútgáfunnar 
og bitur úr hcnni bakfiskinn. Brtt. á þskj. 673 
cru ckki hugsaðar út frá sjónarmiði barnanna, 
scm ciga að Ja-ra bækurnar, ckki frá sjónarmiði 
foreldranna, scm ciga að kaupa þær, ckki cru 
þær hddur hugsaðar út frá sjónærmiði skólanna 
cða kcnnaranna. scm ciga að nota ba-kurnar við 
uppfræðsluna, hddur cru þær hugsaðar, samdar 
og bornar fram frá sjónarmiði þcirra ínauna, 
scm gcfa út kcnnslubækur.

Gunnar Thoroddsen: Við 2. umr. þcssa máls 
féllu ]>au uinniæli frá bv. frsm. inciri hl. mcnnt- 
mn, að hér á landi hcfðu ekki cnn komið um- 
kvartanir um. að kcnnslubækur va-ru samdar af



240239 Lagafrumvörp ekki útrædd.
Ríkisútgáfa skólabóka.

hlutdrægni. (PZ: Löggiltar kennslubækur). Eg 
mótmælti þessu þá þcgar, cn gat þess, til að 
tcfja ckki umr., að ég mundi frcsta til 3. umr. 
að færa rök fyrir þcssum orðum minum. Eg hafði 
hugsað mcr að rökstyðja nokkuð þessi ummæli 
min nú við þcssa utnr., og þvkir mcr þvi lcitt, 
að hv. frsm. er ckki á fundi, cn við því vcrður 
víst ckki gert, þvi að cg býst ckki við, að hæstv. 
forseti vilji frcsta umr. þangað til frsm. cr við- 
staddur.

Eg minntist við 2. umr. sérstaklcga á cina bók, 
scm hcfði þann ágalia að vcra hlutdræg, og 
það cr „íslendingasaga" cftir Arnór Sigurjóns- 
son. Eg skal gcta þcss, að hún cr að visu ckki 
löggilt, af þcirri cinföldu ásticðu, að hún cr 
kcnnd við héraðs- cða unglingaskóla, og þar cr 
cngin kcnnslúbók löggilt. En hún cr gcfin út 
árið 1930 mcð ríkisstvrk, að cg ætla 2 þús. kr., 
og kcnnd við marga unglingaskóla; mcr cr a. m. 
k. kunnugt um tvo skóla, skólana á Laugum og 
Laugarvatni. Skólast jórinn á Laugarvatni, hv. 2. 
þm. Arn., cr hcr viðstaddur, og vivnti ég, að hann 
bcri á móti þcssu, cf ckki er rétt mcð farið. — 
Eg vil bcnda á, að fyrst bók þcssi cr kcnnd a. m. 
k. við tvo héraðsskóla, og jafnvcl flciri, og gcfin 
út mcð ríkisstvrk, þá cr óhæfa, að slík bók sé 
hlutdræg í frásögn; og það cr sérstök ástæða iil 
að athuga þctta í sambandi við umr. um það, 
hvcrnig hagað skuli útgáfu á skólabókum.

En það cr önnur bók, scm ég ætla cinnig að 
ininnast á og stcndur cins á um. I>að cr „I>jóð- 
skipulag íslcndinga“ cftir Bcncdikt Björnsson 
kcnnara á Húsavík. Hún cr líka gcfin út mcð 
rikisstyrk, cn mér hcfir ckki tckizt að fá upp- 
lýsingar um, hvað sá styrkur var hár. I>essi bók 
cr líka kcnnd við þá tvo héraðsskóla, scm cg 
ncfndi áðan, og scnnilcga í flciri hliðstæðum 
skólum. I>að cr cinkum tvcnnt, scm cinkcnnir 
þcssa bók. Annað cr það, hvc hrúgað cr saman 
mikiu af pólitískri hlutdrægni og hinsvcgar 
sægur af stórum villum og ábcrandi. svo al- 
gcrlcga cr óhæfilcgt, að hún sé kcnnd í skólum 
og skuli liafa vcrið styrkt af rikisfc.

Skal ég þá víkja að nokkrum atriðum og 
lcsa hér upp úr bókinni til að sýna, að ég fcr 
ckki mcð staðiausa stafi. Einn aðalkaflinn í bók- 
inní, VI. kafli, cr ncfndur ,,I>jóðarhagir“. Er 
þar farið út i að ræða stjórnmálastcfnur þicr, 
scm riki hér á iandi; það cr talað um þrjjir 
aðalstcf nur, ihnldsstcfnu, jafnaðarstcfnu og 
samvinnustcfnu, og ciga þcita að vcra stcfnur 
þ>'iggja aðalflokkanna, Sjáifstfl., Alþfl. og Fram- 
sfl., cn öll lýsingin, scm höfundurinn vill láta 
vcra af þcssum 3 flokkum, cr lituð grófri póli- 
tík. — I>cgar höf. lýsir íhaidsstcfnunni, hvtur 
hann nægja fácinar línur, cða % bls.; þegar 
liann lýsir jafnaðarmönnum, notar hann 1 bls., 
cn þcgar hanir lýsir framsókn cða samvinnu- 
stcfnunni, notar hann 1V>—2 bls. I>etta cr nú 
bara forsmckkurinn af hlutdrægninni, scm kcm- 
ur bctur fram í öðru, og skal ég nú lcsa nokkr- 
ar linur til að sýna það cnn bctur — mcð lcyfi 
íuvstv. forscta.

A bls. 39 lýsir hann ihaldsstcfnunui þannig; 
„Ihaldsmcnn láta sér hægt uin stórbrcytingar i 
skipulagsmálum. I>cir óttast röskun og rótlcysi 
í þjóðlífinu. cf niður skal rifa það. cr stórmál-

um skiptir, og nýtt á að byggja á rústum þcss, 
cr lcngi hafði staðið. I>cir vilja síga hægt i átt- 
ina fram og þrcifa fyrir sér í hvcrju spori. I>cir 
vilja cngin vcrzlunarhöft, cn halda því fram. að 
frjáls samkcppni cigi að njóta sin mcð hlifðar- 
lausu kapphlaupi mcð takmörkunum scm allra 
minnstum. Mcð þcssum hætti nýtur cinkafram- 
takið sin bczt, scgja þeir, jafnvcl ]>ótt athafnir 
undir þcssum skilyrðum vcrði stundum skipu- 
lagslaust fálm og brall, cr mistakast og valda 
tjóni (gjaldþrot, bankahrun).“

Ég vil nú aðcins bcra það undir dóm hv. þdm.. 
hvort þeir álita rétt að hafa slikan dóm um 
pólitiska stcfnu í kcnnslubók, cn ckki fara flciri 
orðum um það, hcldur vikja að því, cr höf. scgir 
um jafnaðarnicnn, á bls. 89, og ætla ég, að hv. 
Alþflm. gcti borið um, hvort gefin sc rctt lýs- 
ing á skoðun þcirra cða ckki:

„Jafnaðarmcnn tclja allt þjóðskipulag vorra 
tima gallað og máttvana til almcnningshcilla, 
og þcir, scm lcngst ganga, tclja grundvöll þcss, 
cignarrétt cinstaklingsins, óhæfilegan". — Ég 
hcfði nú haldið, að aliir jafnaðarmcnn tcldu þcnn- 
an grundvöll — cignarrétt cinstaklingsins — ó- 
liæfilcgan, cn höf. cr á annari skoðun. Svo lýsir 
hann þcssu nánar á bls. 90 og scgir svo: „Margt 
hcfir þcssum mönnum tckizt að ráða til bóta í 
cinstökum atriðum. En reynslan sýnir, að litið 
hcfir unnizt á i hcild og að kcnningin sé hugsjón, 
scm torvclt muni að framkvæma“. — í þessu 
fclst ákvcðinn dómur og andvígur stcfnunni.

Eg skal þá víkja að samvinnustcfnunni; um 
hana cr langt mál og skrum mikið. I>að cr ekki 
fyrst og frcmst dómur um stcfnuna, hcldur al- 
mcnnt lof, scm gæti átt við alla stjórnmála- 
flokka. Lýsir höf. fyrst höfuðatriðum í stcfnu 
samvinnumanna, cn scgir síðan, bls. 92: „I’cir 
vilja sctja á starfscmi sína lýðstjórnarbkc og 
þcgnskaparsnið, svo að öll starfscmin verði cin- 
staklingunum uppcldi þcirra og þroskalind til 
cfnalegs og andlcgs sjálfstæðis, án þcss þó að 
cinkaframtakið lamist. I>cir vilja stofna sjóði 
til- trvggingar og lil rckstrar frainkvæmdanna, 
svo að þær standi fjárhagslcga á cigin fótum.“ 
— Svo kcmur niðurlagið: „I>cir vilja láta auð- 
magnið vcrða þjón almcnnra hagsælda, cn ckki 
leiksopp cinstaklinga. I>cir trúa á lífið og vaxtar- 
mátt þess. I>cir vilja þróun, cn ckki byltingu.“

I’ctta á sérstakicga við samvinnustcfnuna! — 
„Þeir trúa á lífið og vaxtarmátt þessl“ — Eg 
hcld, að ég þurfi ckki að fara flciri orðum um 
þctta til að sýna, hvc óhæfilcg hlutdrægni kcm- 
uf* fram i þcssum lýsingum á stjórnmálastcfn- 
unum, og það má furðulcgt hcita, að svona bók 
skuli vcra kcnnd i nokkrum skóla. — Höfundur- 
inn minnist á kaupfélögin og Sambandið og lýs- 
ir hag þcirra, og um þau farast honuin orð á 
þcssa lcið, bls. 93:

„Kaupfélög bér á landi hafa þvi nær öll á 
hcndi bæði sölu innlcndra afurða og útlcndra 
vara. Hafa þau stofnað mcð sér samtök inn- 
byrðis, scm ncfnist Samband ísl. samvinnufélaga 
og hcfir fulltrúa og afgrciðslu í Brctlandi 
(Lcith), Pýzkalandi (Hamborg) og Danmörku 
(I\aupmannahöfn).“

I>að cr ckki vcrið að minnast t. d. á sendi- 
hcrra íslcndinga í Kaupmannhöfn cða fiskifull-



241 242Lagnfrumvörp ekki útrædd. 
Rikisúlgáta skólabóka.

trúann á Spáni. Xei, það er eingöngu ininnzt á 
sendiherra Sambandsins.

Ég skal þá, til þess að tefja tímann ekki um 
of, vikja frá þeirri pólitísku hiutdrægni, sein 
kemur fram í þessari bók, en mun nú sýna frani 
á beinar villur, sem í henni eru. og það eitt út 
af fvrir sig ætti að vera nægilegt til þess, að hún 
væri ekki notuð til kennslu i nokkrum skóla 
landsins.

L'm eignarréttinn segir svo á bls. !): „Eignar- 
rétturinn er fólginn i því, að einstaklingurinn 
má eignast verðmæti á þrennan hátt: 1) að erfð- 
um, 2) að gjöf og 3) með kaupi." Hér er það 
talið upp, hvernig eignarrétturinn stofnast. I’að 
sér nú hver maður, hversu mjög þessari upp- 
talningu er áfátt. Eftir þessu geta menn t. d. 
ekki öðlazt eignarrétt ineð þvi, sem kallað er 
nám eða taka, t. d. ef maður dregur fisk úr 
sjó.

A bls. 10 segir svo: „Hinsvegar leyfist ekki 
beimskuleg og tilgangslaus eyðiiig eigin verð- 
mæta, t. d. að brenna hús, þó að eigi stafi af 
þvi almenn hætta, eða að kasta peningum i sjó- 
inn.“ — Ég veit engin lagaákvæði, seni banna 
mönnum að kasta peningum í sjóinn. I'etta er 
bara vitleysa.

Þá skal ég víkja að þvi, sem sýnir greinilega 
fáfræði þessa höfundar, þegar hann er að tala 
um löggjöfina. Hann scgir á bls. 65:

„Scktir eru dæmdar þeim, sem brot fremja á 
löguni uin almannahcill, án þess að persónu- 
réttur nokkurs manns sé skertur með brotinu, 
og ganga sektir allar til alnienningsþarfa á ein-
hvern hátt........... Sú þegnskylda hvilir á hvcrj-
um manni að Ijósta upp brotum.“

Ég skal benda á það, að ef einhver rekur öðr- 
um löðrung, þá er það brot á persónurétti manns- 
ins, og geta legið sektir við því broti, eu samkv. 
meiningu höfundar liggja ekki sektir tið, ef um 
skcrðingu á persónurétti er að ræða. Eins er 
það rangt, að sú skvlda hvili á hverjum manni 
að ljósta upp brotuin. Engin slík almenn skylda 
hvilir á borgurum þjóðfélagsins.

A bls. 66 stendur: „Glæpamál öll eru rckin 
sem almenn lögreglumál.**

Þctta veit hver maður, að er rangt. Glæpamál 
eru yfirleitt rekin sem sakamál. Þetta og margs- 
konar fleiri villur, sem þarna koma fyrir, sér 
hver maður i landinu, sem koniinn er til vits 
og ára og veit betur en höfundurinn. (Forseti: 
Ég vil benda hv. þm. á, að það er naumast tii- 
hlýðilegt að deila þannig á einstaka nienii, þó 
að villur kunni að vera í þeim bókum, sem þeir 
hafa ritað, þar sem þessir menn eru hér ekki né 
geta borið hönd fyrir höfuð sér). Ég skal benda 
liæstv. forseta á, að mér finnst hann ekki hafa 
ástæðu til að ámæla mér fyrir of langar ræður. 
É.g hefi ekki lieldur farið út fvrir efnið. Hér cr 
rætt um rikisútgáfu á skólabókum, og þá finnst 
niér sjálfsagt að ræða um þær skólabækur, sem 
nú eru kenndar í skólum, sérstaklega þær, sem 
cru svo gagnsýrðar af vitleysuni og lilutdrægni 
eins og hér er um að ræða. Að hér sé verið að 
ráðast á höfundinn persónulega, get ég ekki 
lieldur fallizt á. Hér er aðeins verið að kritisera 
það, að svona bók sé kennd í skólum landsins, 
og ég tel það skyldu mina að benda á það, áður

Alþt. 1934. C. (48. löggjafarþing).

en þctta frv. fer béðan úr d., liversu hlutdrægar 
kennslubækur hér eru notaðar.

Á bls. 68 segir svo um það, þegar máli er á- 
frýjað til hæstaréttar: „I’egar dómur hefir fallið 
i niálinu, getur hvor aðili sem vill áfrýjað því 
til liæstaréttar. En þá geta aðiljar ckki sjálfir 
sótt og varið inálið lengur, heklur verða þeir að 
fela það lögfræðiirgum, sem ríkisvaldið iicfir 
veitt sérstakan rétt til þess að flytja mál fyrir 
liæstarétti og nefndir eru hæstaréttarlögmeiin.**

Þetta er algerlega rangt. Lögin um hæstarétt 
mæla svo fyrir, að þegar inál kemur fvrir rétt- 
inn, þá getur aðili varið eða sótt niálið sjálfur, 
en þarf ekki að fá lögfræðing.

É2g skal svo ekki drepa á margt fleira í þessari 
bók, en vil þó miniiast enn á eitt atriði, scm 
sýnir ónákvæmni liöfundar. Á blaðsíðu 103 
stendur:

„Langmestur hluti af útflutningsvörum Islend- 
inga I sem alls eru iiú um 100 millj. kr. árlega) 
eru sjávarafurðir". Bókin er gefin út 1928, og þá 
liafði útflutningur aldrei koniizt nærri þvi að 
vera 100 millj. kr., heldur verið undanfarin ár 
um 60 inillj. Vm þetta hefði höfundur getað feng- 
ið uppiýsingar í hagskýrsluin, ef liann hefði vilj- 
að, en það, sem skakkar um hjá honuni, er hvorki 
meira né niinna en 40 millj. kr.

Ég skal svo ekki hrvggja hæstv. forseta með 
því að lesa meira upp úr þessari bók. Ég þykist 
hafa sýnt fram á það með fullum rökum, að ckki 
sæ'mir að kenna i skólum rikisins slika bók, sem 
liefir þá tvo stórgalla, að vera gagnsýrð af hlut- 
drægni og að í lieiini úir og grúir af beinuni 
villuni. —

Hin bókin, sem gaf mér tilefni til þessara 
uinr, er Islendingasaga eftir Arnór Sigurjónsson. 
Eins og ég gat um áðan, var hún gefin út með 
2000 kr. stvrk úr rikissjóði. Eg skal ekki fara 
inn á efni þessarar bókar að öðru leyti en að 
sýna fram á, hvað hún er pólitiskt lituð.

Á blaðsiðu 350 hefst kafli, sem heitir „Stjórn- 
mál siðustu ára“. Þar er lýst stjórnmálabaráttu 
íslendinga á síðari árum, allt fram til 1930, þegar 
bókin er gefin út. Þegar höfundur hefir talað 
um kosningarnar 1916, kemur hann að þvi að 
lýsa upphafi Framsfl., sem svo hljóðar:

„Er til þings kom i ársbyrjun 1917, stofnuðu 
þessir þingmenn Fraiiisókiiarflokkinn. Sá mað- 
ur, er mest vann að þvi að koma skipulagi á 
flokkinn, var þó utanþingsniaður, Jónas Jóns- 
son frá Hriflu, ungur kcnnari við kennaraskól- 
ann í Revkjavík. Hann var af fátæku foreldri í 
bændastétt, en hafði brotizt til vegs og niennta 
með frábærum dugnaði. Hann var um þessar 
niundir aðalforingi ungniennafélaga, og bafði svo 
verið þá um nokkur ár. Honum varð þvi auð- 
velt að safna uni sig flestum röskustu niönnuni, 
er ungniennafélögin liöfðu á að skipa, og öðrum 
ungum mönnuin. Hann liefir alltaf siðan verið 
mjög mikils ráðandi um stefnu flokksins og 
störf. Sá maður annar, er mestu befir ráðið um 
stefnu flokksins og gengi, er Trvggvi Þórhalls- 
son. Hann er að visu biskupsson og kaupstaðar- 
barn að uppruna. En tekið liafði hann í arf eftir 
föður sinn alúðarást á íslenzkri bændastétt, og 
frá bcrnsku liafði hann verið starfsmaður i ung- 
mennafélöguni'*..........  „l’ndir eins, er koniin var

16
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skipun á Erainsóknarflokkinn, réði hann mestu 
uin svip hinnar pólitísku haráttu í landinu. Var 
það hvorttveggja, að hann hafði vaska menn i 
fararbroddi, og að það var hann, sem hratt 
st jórnmálaviðleitni þjóðarinnar inn á nýjar 
brautir".

Petta á að vera hlutlaus kennslubók í sögu !
I>á kemur kafli, sein nefnist „l/pphaf Sjálf- 

stivðisflokksins nýja“. I>ar segir svo:
„Er skipun komst á Eramsóknarflokkinn, tóku 

foringjar göinlu flokkanna brátt hönduin sainan 
við efnamenn bæjanna, verzlunarmenn, útgerðar- 
menn og aðra atvinnurekendur. í lok ófriðarins 
og næstu tvö árin á eftir stóð hagur þeirra manna 
með miklum blóma, að þvi er séð varð og þeir 
hugðu sjálfir. Einkum var svo í Reykjavík. I>ví 
er eigi að undra, að þeir ætluðu sér mikinn hlut 
og trvðu á hlutverk sitt og hamingju". . .. „Einn- 
ig hnigu á svcif með þeim því nær allir embættis- 
inenn og inargir bændur, cinkum þeir rosknari og 
efnaðri." . . . „I>essum flokki manna var eigi annt 
um mikla tiiblutun stjórnarvaldanna og réði því 
minnu um svip stjórninálabaráttunnar en Fram- 
sóknarflokkurinn. En hann réði í fyrstu niiklu 
meiru um þróun athafnalífsins og þær brevting- 
ar aðrar, er urðu á þjóðlifinu, bæði illar og góð- 
ar“. ... „í Reykjavik risu nv og ný hverfi af fá- 
tæklegum dýrtíðarbyggingum (er síðar hurfu að 
mestu) og höllum þeirra „nýriku". . . . „Töpin, 
gjaldþrotin komu að inestu á breið bök bank- 
anna. Til að standast þau skattlögðu þeir nýja 
atvinnurekcndur og aðra lántakendur með háum 
vöxtuin. En atvinnurekendur revndu að kmna 
bvrðinni yfir á verkaiýðinn og bændurna með 
dýrri húsaieigu, gegnum verzlunina eða eftir 
ýmsum öðrum leiðuin".

Slík frásögn ætti betur heima i Alþýðublað- 
inu eða Tíinanum en í hlutlausri kennslubók. 
sem kennd er í opinberum skólum.

I>á kemur frásögn um samruna íhaldsflokksins 
og frjálsiynda flokksins, sem ev nú, að því er 
ég ætla, ekki alveg hlutlaus heldur. í>ar segir 
svo:

„Eftir að flokkurinn hafði beðið ósigur við 
kosningarnar 1927, breytti hann um nafn og kall- 
ar sig nú Sjálfstæðisflokk. Vm leið birti hann 
siðustu leifarnar af gamla Sjálfstæðisflokknum, 
er um hrið hafði kallað sig „frjálslvndaii flokk“.“

I’að sjá allir það „hlutleysi". sem í þessum orð- 
um felst.

I>á fer hann að lýsa þvi, þegar Eramsfl. iók 
völd. t’m það er sérstakur kafli með fvrirsögn- 
inni: „Framsóknarflokkurinn tekur við völdum". 
I’ar minnist hann m. a. á rikiseinkasölu á til- 
búnum áburði og að með henni væri öllum jarð- 
ræktarmönnum trvggður ódýr áburður. Síðan 
segir in. a. svo:

„Vm sömu mundir kom fram árangur af starfi 
ungmennafélaganna að undirbúa hugarfarsbreyt- 
ingu með þjóðinni. I>ó að þeir menn, er unnu að 
þessari sókn þjóðarinnar, skipuðu sér eigi allir 
i Framsóknarflokkinn, var bún mjög í samræmi 
við vilja bans og stefnu og varð honum mjög til 
eflingar. I’eir, er vaxið höfðu upp i ungmenna- 
félögununi, urðu hver af öðruni fulltiða menn 
og inargir drjúgir til áhrifa og flestir gengu þeir 
undir merki flokksins. Svo var og um flesta unga

menn í kennarastétt, cn sú stétt fór mjög vax- 
andi, bæði að mannafla og áhrifuin. En áhuga- 
mál kennara fengu hvergi betri byr cn hjá for- 
\ ígismönnum Framsóknarflokksins. . .

„I‘ó að svo virðist, að Framsóknarflokkurinn 
láti sig sjávarútveginn minna skipta, hefir þó 
engu minna verið gert til að koma skipun á 
hann í stjórnartíð flokksins, sumt að atheina 
lians, suint meir fyrir atbeina Alþýðuflokksins. 
Árið 1930 var fslandsbanka lokað, vegna þess að 
alltaf voru að koma til grafar bans ný og ný 
kuyl frá djarfræðisárunum eftir ófriðinn. I’ing- 
ið endurreisti bankann þegar i stað sem Út- 
vegsbanka íslands (I>að stendur nú ekki alveg 
heima, að hankinn vivri endurreistur „þegar í 
stað“.) með nýju hlutafé og ýmsum styrk öðr- 
um og setti lionuni nýja stjórn. Skipulag síldarút- 
vegsins hefir verið bætt með Síldareinkasölu ís- 
lands“. . . . „l’m verklegar framkvæmdir ríkis- 
ins hefir á likan liátt og i atvinnulífi þjóðarinnar 
tekið að svipa af nýrri öld, er tekið befir vélar 
og verkkunnáttu i þjónustu sína iniklu meir cn 
áður. — Yfirleitt befir hluttaka rikisius bæði i 
athöfnum og menntaviðleitni þjóðarinnar injög 
farið vaxandi síðan 1927“.

„Á þinginu 1931 sögðu þingmenn Alþýðuflokks- 
ins upp hlutleysi við Framsóknarflokkinn vegna 
ýmislegs ágreinings. I>að leiddi til þingrofs og 
nýrra kosninga. Kjósendur munu alinennt hafa 
litið svo á, að baráttan stæði um það, hve mikið 
skvldi hlynnt að landhúnaðinum og sveitunum, i 
trú á aukinn viðgang þeirra. Framsóknarflokkur- 
inn fékk meiri hluta á þingi við kosningarnar, 23 
fulltrúa af 42".

Eg býst við, að allir, sein eitthvað fylgdust með 
stjórnmálabaráttunni á þessum tíma. viti. að það 
var kjördæmaskipunarmálið. sem kosið var um 
fyrst og fremst, en ekki það, hvort hlynna skvldi 
að landbúflaðinum.

l>á má geta þess, að hér er langur kafli um 
stjórnartímabil Framsóknarflokksins og talin upp 
inörg mál, sem hann hafi komið í frainkvæmd 
ásamt Alþýðuflokknum, en það er enginn kafli 
um stjórninálatímabil íhaldsflokksins 1923—1927, 

•og ekkert á það minnzt nema lítilsháttar um 
fjárhag þjóðarinnar. I>ar segir svo:

„Stjórn sú, er þá sat að völdum, íhaldsráðu- 
neytið 1924—1927, hafði og hug á að koma betvi 
reiðu á fjárhag rikisins. Ríkisskuldirnar ininnk- 
uðu að vísu lítið, ef miðað er við gullgildi þeirra, 
en það tókst fullkomlega að koiua i veg fvrir. 
að gengishækkunin kauni fjárhag rikissjóðsins að 
sök i hráð, skuldaaukningin var stöðvuð, og rík- 
isskuldunum öllum komið fyrir í föstum lánum. 
í stjórnartið Frainsóknarráðuncytisins hafa rik- 
isskuldirnar aftur farið vaxandi". En höf. er 
ekki lengi að finna fullar afsakanir fyrir skulda- 
aukningu framsóknarst jórnarinnar: „Nokkru
hafa þar um ráðið miklar framkvæmdir rikis- 
ins. En svo hefir ríkið líka orðið að drekka 
fjármáladreggjarnnr frá óreiðuárunum í ófrið- 
arlokin og gengishækkuninni 1925“.

Eg skal þá láta þessum lestri lokið í þctta sinn. 
Eg" býst við, að ýinsum hv. þm. finnist eftir 
þennan lestur, að það givti verið rétt að athuga, 
hvort ekki nuvtti finna fleira, sem er ritað á saina 
hátt.
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Eins og ég gat um áðan, þá Jiótti mér ekki rétt 
að láta þessari umr. ljúka svo, að ekki yrði sýnt 
fram á það með rökum, að það eru ekki allar 
þær kennslubækur, sem hér eru notaðar í skól- 
um, svo gersamlega hlutlausar sem hv. frsm. 
meiri hl. vildi vera láta. ()g það er sérstaklega 
ástæða til að minna á það, að þessar hækur eru 
ekki aðeins keundar við opinhera skóla, heldur 
eru þær lika báðar gefnar út með ríkisstyrk. Kg 
skal engar ályktanir draga ttf þessu i samhandi 
við þetta frv. En fyrst framsóknarstj. hefir látið 
gefa út jafnóhæfar hækur og þessar, þá má geta 
nærri, hvort ekki verður gengið lengra í sömu 
átt, þegar koinin er einokun á útgáfu allra skóla- 
hóka i landinu.

Forseti (JörB): í lok ræðu sinnar vék síðasti 
ræðumaður, hv. 11. landsk., að þvi, að hann ætl- 
aði ekki að draga neinar ályktanir út frá þessu 
atriði, sem hann var að tala um, viðvíkjandi frv., 
en það var einmitt það, sem máli skipti. En ef 
hv. 11. landsk. þykist þurfa að gera slikar að- 
finnslur að umtalsefni sínu, þá vil ég alis ekki 
ainast við því, að hann geri það, en hann á þá 
fyrst og fremst að hcina máli sinu til hæstv. 
kennslumálaráðh., sem er yfirmaður þessara 
mála. l’að hefði því verið æskilegt. að hann hefði 
haft annað forin á ræðu sinni en hann nú hafði.

Hér er fram komiu skrifl. hrtt., og þarf af- 
brigði til að hún megi komast hér að.

ATKVGIt.
Afhrigði um skrifl. hrtt. Iþskj. 735) leyfð og 

samþ. með 17 shlj. atkv.

Thor Thors: I>að er aðeins út af þessari ó- 
venjulegu ávítun hæstv. forseta til hv. 11. landsk., 
að ég vil leyfa mér að minna liæstv. forseta á 
það, að hv. frsm. menntm., þm. V.-ísf., sagði i 
ræ'ðu sinni — og ég tók greinilega cftir því —, 
að engin kvörtun hefði komið fram um það, að 
kennslubækur væru pólitiskt hlutdrægar. Eg vil 
nú spvrja hæstv. forseta: Hvernig átti hv. 11. 
landsk. að hrekja þetta, ef ekki á þann liátt, sem 
hann gerði?

Forseti (JörB): Eg efast ekki um, að hv. þm. 
Snæf. inuni þetta rétt, en við getum látið það 
liggja á milli hluta hvað þetta snertir. l’etta kem- 
ur liara ekkert við því máli, sem nú er verið að 
ræða. Þessar hækur, sem hv. þm. gerði að um- 
talsefni, eru ekki rikisútgáfa, svo að þær skipta 
ekki máli hvað þetta snertir.

I>að eru takmörk til fyrir þvi, hvað langt iná 
ganga í að deila á memi, sem cru fjarverandi og 
geta ekki borið hönd fyrir höfuð sér. En ef hv. 
þm. hcfði þurft að gera aths. við þessar hækur, 
þá var tilhlýðilegra að hafa það form, að snúa 
sér til hæstv. kennsluinálaráðh. með umkvörtun 
sína, en fara ekki að setja það i sainhand við 
óskylt mál.

Thor Thors: Hæstv. forseti sagði, að þetta mál 
snerti ekki það frv., sem hér er um að ræða. en 
ég held einmitt, að það skipti máli, og það mjög 
verulega. I>að liefir verið vikið að því af ræðu- 
mönnum Sjálfstfl., að ef ríkið ætti að gefa út

skólahækur. þá mætti þar heita pólitiskri hlut- 
drægni, og nú liefir liv. 11. landsk. tckið það 
mjög greinilega fram, að það sé nú þegar farið 
að veita ríkisstyrk til að gefa út hækur. þar sem 
beitt er pólitískri hlutdrægni, og hann sannaði 
þetta með því að lesa kafla upp úr þeim hók- 
um. I’etta er því veigajnikið atriði, og ég fæ ekki 
skilfð, hvernig liæstv. forseti getur látið sér 
koina til hugar, að þetta sé óviðkomandi þvi frv.. 
sem hér liggur fyrir. Ég vænti, að við nánari at- 
hugun muni hæstv. forscti sannfærast um, að 
þetta er mjög þýðingarmikið atriði i sanihandi 
við þetta mál.

Gunnar Thoroddsen: Vmmæluin hæstv. forseta 
og ávitum vil ég svara með því að undirstrika 
það, sem hv. þm. Snæf. sagði, að vegna þess að 
þær hiekur, sem ég ræddi um, eru gefnar út með 
ríkisstyrk og kenndar í skóluin ríkisins, þá skipta 
þær nokkru máli, þegar rætt er um rikisútgáfu á 
skólahókum. I öðru lagi vil ég henda á það, að 
hv. frsm. meiri hl. gaf mér tilefni til þessarar 
ræðu, með því að bera hrigður á það, að hlut- 
drægni hefði gætt i kennslubókuin, sem nú eru 
notaðar í skólum landsins. I>að er þess vcgna ó- 
þarfi fyrir hæstv. forseta að taka þessa óskapa 
rögg á sig og vita mig. Ég hefi ekki inisnotað 
ræðutima minn hingað til.

I>að er ckki rétt, að ég sé að ráðast persónu- 
lega að mönnum, sem eru fjarstaddir, þó að ég 
gagnrýni rit, sem eru kennd í opinberum skól- 
um landsins. I>ví fer fjarri, að ég hafi verið að 
veitast að þeim tveim mönnum, sem hafa orðið 
svo ógæfusamir að vera höfnndar að liessum hók- 
um.

Forseti (JörB): Ég vil henda hv. þm. á, að ég 
er ekki út af fyrir sig að finna að þvi, þó að 
liann geri kennsluhækur að umtalsefni, en þá 
liefði hann átt að snúa sér fyrst og fremst til 
liæstv. kennslumálaráðh. með það, en þetta form, 
sem liann hefir við flutning þessa ináls, er ó- 
viðeigandi. (GTh: Ég þarf engar leiðheiningar 
um það frá hæstv. forseta). Eg held, að honuni 
veitti samt ckki af leiðbeininguin, og liann ætti 
að taka þær til greina.

Annars held ég, að það græðist nú litið á meiri 
umr. um þetta atriði. Mér fannst hv. 11. landsk. 
fullhörundssár, þvi að ég gerði ekki annað en 
góðfúslega að henda honum á, að það væri tæp- 
lega viðeigandi að gera þetta liér að umtalsefni.

Hann vildi segja, að liann hefði ekki ráðizt i 
garð þeirra manna, sem eru höfundar að þessum 
hókum. Ég skildi hann þó svo, að hann væri að 
ráðast á þeirra verk og fyndist þau óréttinæt, 
og það getur ekki talizt annað en árás á menn- 
ina. Hitt skal ég ekki gera að umtalsefni, hvort 
það var rétt eða rangt.

Frsm. minni hl. (I’étur Halldórsson): Eg fæ 
ekki skilið ávítanir hæstv. forseta til hv. 11. 
landsk., þvi hv. frsm. meiri hl. gaf heinlinis til- 
efni til þess i sinni ræðu, að málið vrði tekið 
þeiin tökum, er hv. 11. landsk. hefir gert hér. 
Hér er um verulega stórt atriði að ræða. sem sé 
hættuna, sem kann að verða á því, að hækur, sem 
gefnar vcrða út af rikisútgáfunni, verði póli-
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tiskar. Skiptir ]>ctta vissulega máli i unir. um 
þetta frv. Eg fæ því ekki skilið ávitanir hæstv. 
forseta til þessa hv. þin.

Forseti (JörB): Ég minnist ekki að hafa heyrt 
hv. frsm. ineiri hl. viðhafa þau unnnæli, er gæfu 
tilefni til þessara unir. Annars hygg ég, að eigi 
græðist á frekari umr. uin þetta.

l'mr. frestað.

A 55., 5tí. og 57. fundi í N’d., 1(1., 11. og 12. des., 
var frv. tekið til frh. 3. uinr.

Eorseti tók inálið af dagskrá.
A 58. fundi i Nd., 13. des., var fram haldið 3. 

uinr. uin frv. (A. 599, 673, 735).

Sigurður Kristjánsson: I>að eru nú orðnir 
nokkrir dagar síðan ég kvaddi inér hljóðs til að 
tala uin þetta inál, svo að ekki væri undarlegt, 
]>ó að ég væri farinn að rvðga í þvi, sem ég ætl- 
aði að segja. En reynt mun að fægja af því ryð- 
ið. Mál þetta snertir inikið þann verkahring, 
sein ég hefi starfað i lengstan hluta æfi minn- 
ar, og' er þvi ekki neina eðlilegt, að mig langi iil 
þess að leggja orð i belg uin það. I>að inætti segja, 
að inál þetta sé svo langt komið hér i hv. d., að 
ég sé orðinn á seinni skipununt með aths. niinar. 
En ]>ó á þetta frv. eftir að fá úrslitaákvæðið um 
það, hvort það á að lifa eða devja. Ég liefi í 
kennarastarfi niinu ekki koinizt hjá ]>ví að rek- 
ast hvað eftir annað á mikla galla á kennslubók- 
uin þeim, sem fyrirskipaðar eru. Mig furðaði því 
stóruin, þegar frv. þetta koin fram og átti ekki 
fyrst og fremst að bæta úr þeiin ágöllum, sem 
allir kannast við, að eru á ýinsum algengum 
barnakennslubókum, heldur var það aðalatriðið, 
að rikið tæki í sinar hcndur útgátu þessara bóka 
og ætti að sjá um prentun, bindingu <>g dreifingu 
bókauna. Eg hefi ekki orðið var við það, að vandi 
væri að fá meiin til þess að gefa út skólabækur, 
eða að sérstakir örðugleikar hafi verið á dreif- 
ingu þeirra. Hitt er á allra vitorði, að mörgum 
þeini kcnnslubókum. sem notaðar eru í barna- 
<>g unglingaskólum, er ábótavant um efni <>g 
form. I>etta er ekki undarlegt, ef menn athuga 
það, að hiiiir <>g þcssir hafa hlaupið til þess að 
semja kennslubækur, annaðhvort af því, að þeir 
liaft verið óánægðir með þær, sem fyrir voru, eða 
þá af hégómlegri löngun til þess að verða höf- 
uixlar, — líka kunna menn að hafa álitið sainn- 
ingu slíkra bóka arðvænlega. Algeugur galli á 
skólabókum er það, að höfuixlar þeirra hafa ekki 
kunnað að marka efninu rétt form. í barnaskól- 
unum eru t. d. i einni námsgrein kenndar bækur, 
sem fara algerlega andstæðar götur. I>að er i 
náttúrufræði. Önnur þeirra er alveg miðuð við 
fræðilegu hliðina, og er mjög stutt. Hún á að 
vera nokkurskonar leiðbeining fyrir kennarann, 
sem með þvi móti verður að leggja mestan hluta 
fræðslunnar til frá eigin brjósti. Hiu bókin er 
afarlöng, og hefir höfundur hcnnar sýnilega ekki 
gcrt sér ljóst, að lengd slíkra bóka verður að 
miðast við þann tíma, sem ætlaður er þeirri 
grein í barnaskólunum. Bókin verður þvi eins 
og ógurleg liúð þanin vfir örlítið gat, bókin þarf 
miklu lengri tima en til þessarar fræðigreinar 
er ætlaður i barnaskóluin, og verður þvi ekki að

fullu gagni. Hún er líka með allt öðru sniði. I’etta 
er sumpart skemmtilegar sögur um dýralif og 
sumpart aumasta skvaldur. I’etta verður því 
miklu líkara lesbók en kennslubók, og alveg ó- 
hæf til notkunar í skólum, sem hafa mjög tak- 
markaðan tima fyrir þessa fræðigrein. I’að verður 
að vera á valdi þeirra, sem kennslumálunum 
stjórna, hvort á að halda þcirri stefnu að hafa 
bækurnar þurrar og fræðilegar, en kennarinn 
leggi svo til mest af efninu, eða þá lesbókar- 
stefnuna, að hafa bækurnar til skcinmtunnr. cn 
minna til staðgóðrar fræðslu. Slikar bækur geta 
auðvitað ekki hjálpað nemcixlum til að stand- 
ast fræðileg próf, en sennilegt er, að þeir fái 
með þessu móti nasasjón af ýmsu, sem við kein- 
ur fræðigreininni, og ]>á liklega fyrst og fremst 
þvi, sem æfintýralegt er og skeinmtandi, en 
kannske ]>á miður áreiðanlegt. — Vist er um 
það, að inargar þær skólabækur, sem nú eru not- 
aðar, eru ekki sniðnar til fvrir þá skóla, sem 
eiga að nota þær. Ýmist eru þær of þurrar <>g 
stuttar, eða þá <>f langar og ófræðilegar, svo ekki 
er hægt að segja, að þær séu nothæfar. Auk þess 
er á mörgum skólabókuin sá galli, að þar úir <>g 
grúir af villum. I>að sýnir bczt, að það eru ó- 
valdir menn, sem taka að sér að skrifa kennslu- 
bækur. Oft vcrður kennarinn að nota þessar bæk- 
ur út úr neyð, af þvi að sæmilegar bækur eru 
ekki til. I’að er hin mesta rkapraun fyrir kenn- 
ara að þurfa að fá nemendum sínum bók í hend- 
ur, sem hann veit, að þcir geta ekki lesið sér 
til gagns. Hitt cr þó cnnþá verra. að þurfa að 
fá neinendum sínuin bók í bendur, þar sem 
manni er það ljóst, að höfundur hefir misskilið 
cfnið i verulegum atriðum. — l>að er meinlaus- 
ara, ]><’> að nokkrar beinar villur séu i bókinni. 
]>ví að þær má blátt áfram leiðrétta. I>á er það 
ekki skemmtilegt, að þurfa að segja nemanda, 
að kennslubók sú sem hann eigi að læra, sé full 
af skekkjum. Slíkt er ekki vel til þess fallið að 
auka virðingu fvrir náminu, cða styðja þá trú 
bans, að kennarinn og höfundur kennslubókar- 
innar sé hátt yfir nemandann hafinn i þekk- 
ingu. — Annar t ilf innanlegur galli á þessu 
kennslubókamáli er sá, hvilikur glundroði er á 
þvi, hvaða bækur eru notaðar; þar er oft skipl 
um ár frá ári. Ýmist veitur þetta á vali kenn- 
ara eða fyrirskipunum frá æðri stöðum. I>etta 
getur orðið til þcss að slíta nániið bagalega i 
sundur, t. <1. ef skipt er uin bók á miðjum skóla- 
tinianuni. Niðurskipun efnisins er gerólik hjá 
einstökum höfundum, svo ineð þessu móti verð- 
ur að hlaupa yfir sumt, og annað vantar i. Evrir 
utan þessi óþægindi et' þetta líka tilfinnanlegt 
fjárhagsatriði fýrir inarga fátæka foreldra. Eg 
skal taka það til dæmis, að fyrir nokkru átti 
barn á mínu heimili að fara að læra ensku. Ég 
spurði, hvaða bók ætti að nota, <>g það var Geirs- 
bók. É)g átti þessa bók <>g ætlaði að fá barninu 
hana. en hún var keypt fyrir nokkrum árum, og 
nú ]>urfti að kaupa nýja útgáfu. ()g þessi bók 
kostar 5 kr. Bókin má því heita sérlega ódýr. 
En það bætir ekki úr, þó farið sé að kenna fleiri 
bækur í sömu námsgrein, <>g bækurnar batna 
ekki við það eitt, að þær séu löggiltar; þær hafa 
sina galla eins og áður. En það þarf ákveðið að 
banna bækur, sem ekki eru hæfar til kennslu, og
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ckki löggilda aðrar cins bækur <ig bók þá, scni 
Icsið var upp úr hér fyrir nokkrum döguni, scni 
á allan hátt er óhæf til kcnnslu. Og ég gæti lcsið 
úr ýmsum flciri hókum ýmislegt, scm cr cndi- 
lcvsa og óhæft til kennslu, þó ckki sé fyrir póli- 
tiska hlutdrægni, og jafnvcl ekki fvrir beinar 
villur, cn mærðin i áður nefndri bók er óskap- 
lcg og hcfir hlaupið mcð höf. i þær gönur, að 
fræðin lcnda alvcg út i hringiðu fyrir sjónum 
ncmandans. Slík madgi á alls ckki hcima í skóla- 
hók. Ég hafði haldið, að cf hcfjast ætti handa 
um að bæta skólabækurnar, ]>á kæini fvrst og 
frcmst fram till. um, hvernig þær vrðu bczt sam- 
ræmdar kcnnslunni, að þær væru skrifaðar af 
hæfum mönnum og miðaðar við ]iann tiina, scm 
námsgrcinunum cr ætlaður, og trvggt, að hókin 
væri litlaus fræðibók til þess cins sniðin að vcitn 
ncmandanum þckkingu og létta kennsluna. En 
slíkar ráðstafanir hafa ekki vcrið gerðar og cru 
ckki gcrðar mcð þcssu frv. Eg vcit, að það, scm 
fyrir höf. frv. vakir,’ cr að gcra skólabækurnar 
ódýrari cn þær nú cru. En það cr óhætt að full- 
vrða, að það er ekki verð hókanna sjálfra, scm 
mcstum kostnaði vcldur hcimilunum, hcldur ó- 
rcgla í þvi, hvaða bækur cru kcvptar, og að allt- 
af cr vcrið að skipta um bækur. I’ctta ætti að 
vcra svo, að hægt væri að nota sömu bókina 
fyrir fleiri hörn, þar scin hvcrt tæki við af öðru, 
þar scm mörg hörn cru á heimili á ýnisum aldri, 
því það cru cinmitt þessi sifclldu bókaskipti, scm 
cr höfuðkostnaðurinn. Eg þekki af cigin rcynd, 
að sá kostnaður cr óhæfilcgur fyrir barnmörg 
hcimili.

I>að getur verið, að einstöku bók vrði ódýrari. 
cn sumar bækur cru nú svo ódýrar, cins og ég 
ncfndi áður, að þær vrðu tæplcga ódýrari, og 
sumar c. t. v.« dýrari. En þetta yrðu a. m. k. 
aldrci nema sniámunir hjá lækkuðum kostnaði, 
scm gæti vcrið við rcglu á þvi, livaða bækur cru 
notaðar. I>að cr ckki hægt að ncita því, að svona 
hrcin rikisútgáfa á skólabókum cr ckki ha’ttu- 
laus, og þarf að gcra sér það ljóst í tima, að þó 
það hafi c. t. v. vakuð fyrir að gcra hækurnar 
ódýrar, cr ]>ó hitt vafalaust aðaltilgangurinn, að 
koma þcssu undir ríkið — ríkisprcntsmiðjuna og 
bókbandið — og opna lcið fvrir tekjur til ríkisins.

É2g vcit ckki til, að ríkisprcntsmiðjan sé ódýr- 
ari á sinni vinnu cn aðrir, og það cr a. m. k. 
víst, að hún væri það ckki, cf hún væri cin og 
hcfði ckki við aðra að kcppa. Einokun er alstað- 
ar óheppileg, en óvíða óheppilegri en við útgáfu 
hóka. Og min skoðun cr sú, að því fari fjarri, að 
bækumar muni lækka í vcrði, cn hinsvcgar sé 
inikil hætta á, að skólabækurnar verði scldar ó- 
liæfilcga háu verði. I>að vcrður að viðurkcnnast, 
að hver ríkisstj. hcfir mikla tilhneigingu til þess 
að græða á svona fvrirtieki, og hér kemur það 
cnnfrcmur til grcina, að sú rikisstj., scm nú situr 
og ber málið fram, cr alstaðar á þönuin cftir 
tckjum í rikissjóðinn, og mun það cinmitt vcra 
að koina fram hér, þar scm ríkisstj. þoldi ekki, 
að bókaútgáfan væri frjáls, af því bún býst við, 
að útgáfan gcfi rikinu tekjur, cr þnð tckur hana 
í sínar hendur.

Hitt gæti komið til mála, að hcppilcgt væri að 
hafa eftirlit með þessu, og að athugað va-ri um, 
hver ga-ti gcfið ódýrast út, cn þó mcð vönduð-

um frágangi, traustu bandi o. s. frv. Þó cr el.ki 
lia'gt að ncita, að því fylgir alltaf nokkur hictta. 
að ríkið hafi óskorað cinræði til þess að fara mcð 
þessi mál.

Það má benda á, svo ómótmiclanlcgt sé, bók, 
scm gcfin hcfir vcrið út mcð ríkisstyrk, cn cr 
mcð grcinilegum pólitiskum lit. ()g við höfum 
liaft þá ríkisstj., scm gcfur bendingu um, að 
þannig muni það vcrða, og ég cr ckki svo bjart- 
sýnn að gcra ráð fyrir, að við gctum ekki haft 
hana áfram. Hitt gctur vel komið fyrir, að sjálf- 
ræði ríkisstj. til þess að ráða þcim málum vcrði 
svo mikið, að skólarnir vcrði gcrðir að pólitísk- 
um stofnunum, cnn mcir cn nú cr, og er það gcr- 
samlcga óhæfilegt og ætti að svipta ]>á skóla rik- 
isstyrk.

I’að er vissulcga ekki vandalaust að skipa þcss- 
um málum, og mér er ljóst, að þau þurfn aðgerða 
við, og líklcga væri réttast að brcyta löggild- 
ingarstarfscminni og fá hlutlausa n. manna til 
þess að ráða, livaða ba'kur væru kcnndar. 
Fræðslumálast jóri og fræðslumálaráðh. vcldu 
nicnn i n. og cngin bók fcngi löggildingu ncma 
öll n. vicri á cinu máli. I>vrfti þá n. að kvnna 
sér, að bickur væru sniðnar cftir tíma og þiirfum 
skólanna og þroska barnanna. En n. ætti ckki að- 
cins að sjá um að löggilda liækurnar, heldur að 
sjá um samningu þcirra og rýma burt bókum, 
scm ekki cru hæfar cða cru gullaðar.

Ég hcld, að þetta mál þurfi grniidgæfilegrar 
athugunar, svo tryggt sé, að ckki skapist and- 
lcg cinokun í skólunum og nemcndunum sc hcint 
mcð hlutdrægni inn á pólitískar bruutir, en 
skoðanir barnapnn fái að þroskast cftir cigin 
vali.

I>að nær cngri átt, að við stofnun, scm allir 
borgarar, sem standa undir gjöldum þjóðfélags- 
ins, stvrkja, séu börnin lcidd inn á brautir, scm 
cru gagnstæðar þcirrn eigin skoðunum. Slíkar 
stofnanir vcrða að vcra lilutlausar.

I’á þarf jafnframt bókaútgáfunni að ræða um, 
hvcrnig útsölunni vcrði hagnð. Það má öllum 
vcra kunnugt, scm um bókaútgáfu hugsa, að hér 
cr svo lítill markaður fvrir bækur, að erfitt cr 
að gefn þicr út svo að þær verði ulmcnnings cign, 
þvi ekki er að ræða um sölu íslcnzkra bóka nema 
hcr innanlands. Við forlagið og útsöluna þart’ 
bæði húsnæði og fast starfsfólk, og það vcrður 
þvi alltaf léttir að hafa til sölumcðfcrðar þær 
bækur, scm trvggt cr. að mikið sclst af, l>ó ckki 
væri á þcim beiun gróði, þá léttir það fvrir dreif- 
ingu iinnara bóka. Að kippa skólahókunum frá 
þcim, scm mundu gcfa út aðrar bækur, gcrir hið 
andlcga fóður fólksins cinhæfara, og þær hækur 
dýrari cn þær yrðu nnnnrs — cn skólabækurnar 
alls ckki ódýrari. Eg hcld, að þau sölulaun, sem 
gcrt cr ráð fyrir, séu ckki nenia fyrir kostnaði 
og fyrningu. Ég cr ckki á móti því, að rcynt sé 
að hæta úr þcim göllum, sem á skólabókunum 
cru, cn ég hcld ckki, að það vcrði gcrt mcð þess- 
um lögum, heldur með þvi að velja þar til for- 
stöðu þá menn, scm hæfastir cru. ()g ég er hissa, 
að sú þörf skvldi ckki koma fyrst upp i huga 
þeirra niunna, sem um þctta vildu bæta. Ég tcl 
þvi bezt, að niálið fcngi að hvíla sig og yrði tck- 
ið upp á allt öðrum gruudvclli. Eg er þvi á móti 
þessu frv.
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Forseti (JörB): Mér hefir borizt skrifl. brtt. 
frá hv. þni. V.-ísf., svo hljóðandi: Sjá þskj. 
«308'. I>ar sein brtt. er skriflcg og of seint frain 
koniin, þarf tvennskonar afbrigði til þess að 
hana megi taka til meðferðar.

ATKVGB.
Afbrigðin leyfð og samþ. með 20 ^hlj. atkv.

Frsm. meiri hl. (Ásgeir Ásgeirsson) óyíirl. : 
Eg hefi borið fram þessa brtt. vegna þess á- 
kvæðis í 1. gr. frv., að rikið sé skyldugt til þess 
að gefa út allar þær bækur, sem löggiltar eru íil 
kennslu, en vil ekki láta þessa skyldu ná neina 
til venjulegra skólabóka. Till. verður þvi í raun 
og veru í því fólgin að draga lir 1. gr. og ftera 
undir 7. gr.

I>á er hér komin fram brtt. á þskj. 735, frá hv. 
9. landsk., og er hún nokkurnveginn shlj. till. á 
þskj. 673. I>ó verð ég að taka brtt. 9. landsk. 
fram yfir, þar sem gert er ráð fyrir, að útgáfu- 
stj. hafi allar ráðstafanir að útgáfunni.

2. brtt. á þskj. 673, uin að bjóða út prentun og 
band, tel ég óþarfa, þar sem rikisprentsmiðjan 
mun geta unnið þetta með ódýrara móti en aðr- 
ir, og heppilegt að geta notað til þess dauðan 
tima.

3. brtt. á saina þskj., um að greiða 5% hærri 
sölulaun, ef hækurnur eru greiddar við móttöku 
en ef þær eru látnar i umboðssölu, má gjarnan 
vera.

4. brtt. er ég mótfallinn. Tel ég rétt, eins og 7. 
gr. gerir ráð fyrir, að heimild sé til þess að gefa 
út fleira en bækur, svo sem landabréf o. fl., sem 
þarf að sjá skólunum fyrir.

I>á er loks 5. og síðasta brtt. á þessu þskj., 
þar sem lagt er til, að útgáfustjórn skuli leita 
samkomulags við útgefanda um kaup á upplags- 
leifum, myndamótum o. fl., en ef samkomulag 
næst eigi um kaupverðið, skuli það ákveðið með 
mati 3 dómkvaddra manna. bcssari brtt. er ég 
mótfallinn, af því að í 8. gr. er örugg trygging 
fyiár þvi, að upplagið verði ekki gert ónýtt, og 
ég tel, að löggiltar kennslubiekur eigi að láta 
gilda ineðan eitthvað er eftir af upplaginu.

Ég sé svo ekki ástæðu til að fara fleiri orðum 
um þessar brtt., en ég gel tekið undir ýinislegt 
af því, sem hv. 6. þm. Keykv. sagði um skólabæk- 
ur almennt, en ég tel vafalaust, að með þvi að láta 
ríkið gefa út þessar bækur, þá verði þær miklu 
betur úr garði gerðar. Pólitiska hættu tel ég litla 
sem enga, og mér er sama, hvaða klikubræður 
yrðu i þessari n., því að þeir starfa allir gagn- 
vart ölluiu landslýð, og ég tel einuiitt, að með 
ríkisútgáfu sé fengin meiri trygging fyrir því, 
að hvergi verði komizt nálægt pólitik, heldur en 
með því fvrirkomulagi, sem nú er. bessi stór- 
kostlega pólitiska hætta, sem hér er svo mikið 
talað um, er nú ekki meiri en það, að ég veit 
ekki til, að neinn hafi t. d. kvartað um pólitíska 
hlutdrægni í kennslubók Jónasar Jónssonar í ís- 
landssögu. I>eir mættu þó kannske halda, að þar 
væri reynt að koma pólitík að, en ég befi aldrei 
hevrt um neitt af slíku tægi. betta er þá sú 
reynsla, sem við höfum, og ekki ætti hún að 
versna. því að þótt útgáfunefnd eigi að fá að 
ráða útgáfunni, þá er ekki breytt eldri ákvæðum

um frivðslun., en hún er skipuð fræðslumálastjóra 
og kennaraskólast jóra og þar að auki fulltrúa 
frá kennarastéttinni, sem eru mjög eðlilegir að- 
ilar í þcssu sambandi.

Eg skal svo ekki hafa fleiri orð um frv. að 
svo stöddu. m. a. vegna þess, að umr. hafa orðið 
óþarflega langar um frv., og ég dreg að sama 
skapi úr mínu máli og aðrir hafa talað um inál- 
ið lengur en þörf var á.

Forseti (JörB): bað eru mörg mál hér á dag- 
skrá, sem ég hefi hugsað mér að taka fvrir i dag 
og reyna að koma eitthvað áleiðis, en það er sýni- 
legt. að umr. um þetta mál verður ekki lokið 
fyrir kl. 4. Ég sé mér því ekki annað fært en að 
fresta um stund umr. um þetta frv.

l’nir. frestað.

Á 59. fundi í Nd., 14. des., var frv. tekið til frh. 
3. umr.

Eorseti tók málið af dagskrá.
Á 60. fundi í Xd., 15. des., var enn fram haldið 

3. umr. um frv. (A. .599, 673, 735, 808).

Frsm. minni hl. (Pétur Halldórsson) óyfirl.’: 
Herra forseti! Ég skal ekki vera mjög langorður í 
þetta sinn, en meiri hl. menntmn. hefir gert ýms- 
ar aths. við brtt. frá ininni hl. á þskj. 673, og 
langar mig til að fara um þær nokkrum ovðum. 
— Hv. 9. landsk. lét svo uin mælt, að ef þessar 
brít. okkar minni hl. yrðu samþ.. þá teldi hann 
frv. með því skemmt og verða lélega mynd af 
sínum upphaflega búningi og þvi, sem vera ætti. 
Sagði hann sérstaklega i sambandi við 1. þrtt. 
á þskj. 673, að það væri undarlegt, að ekki skyldi 
eiga að vera útgáfustjórn, eins og gert er ráð 
fyrir í frv. sjálfu, en i stað þe$s ætti fræðslu- 
málastjóri samkv. brtt. að ákveða, hvenær þeiin 
skilvrðum væri fullnægt, sem gera má við út- 
gáfu skólabóka. I>að er gert ráð fvrir því, að 
fræðslumáiastjórinn ákveði, hvenær skilmnlununi 
sé fullnægt hvað frágang snertir og annað verk. 
Mér sýnist, að það ætti að vera fullnægjandi fyrir 
alia, að þetta væri i höndum fræðslumálastjóra, 
þvi að hann er nú einu sinni sá maðurinn, sem 
af hálíu hins opinbera hefir aðalumsjón á þessu 
sviði, og hvað þetta snertir, þá er það ekki svo 
ýkjavandasamt, að ástæða sé til að skipa stóra 
n. til að annast þetta. Hv. þm. ber fram brtt. á 
þskj. 735 um þetta atriði. og fer hún i þá átt, 
að ekki skuli skylt að láta útgefendur taka við 
útgáfu bóka, þótt fullnægt sé skilyrðum, og út- 
gáfustjórnin skuli meta það. Mér finnst, að ef 
svo kvnni að fara, að einhverjir bókaútgefendur 
vildu taka að sér skólabókaútgáfu og fullnægja 
þeim skilyrðum, sem útgáfustjórnin setur, þá 
eigi ekki að koma til þess, að útgáfustjórnin 
þurfi nokkurt starf að vinna á ineðan svo er. 
I>að er því óeðlilegt að skipa útgáfustjórn til 
þess eins að meta það, hvort bókaútgefendur full- 
nægi þessum skilyrðum. Hún er á meðan ekkert 
annað er hliðstæð stofnun við fræðslumálanefnd 
nú. Ég gæti fallizt á áð fela þeirri n. þetta starf, 
en fræðslumálastj. hefir ágæta aðstöðu til þess 
að leita þá um þetta álits hæfustu manna í 
hverju einstöku tilfelli. En ég tel ekki taka þvi 
að deila mjög um þetta, þvi að það er fvrir-
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komulagsatriði, scm mér fyrir mitt levti þykir 
ekki ástæða til að leggja ntikið kapp á. — l'm 
2. brtt. segir hv. þin. svo, þar setn gert er ráð 
fvrir því, að útgáfustj. skuli leita tilboða og taka 
hagkvæmasta tilboði, þá sé óþarfi að binda þctta 
svo, þar sent höfuðstóllinn til þess úr ríkissjóði 
sé takmarkaður, og því sjálfskipað að sæta bezta 
boði. I’etta er mikilsverð vfirlýsing frá þeint 
manni, sem sainið hefir frv. fyrir hiind ríkisstj. 
En þar sem þetta á svo að vera, þykir inér rétt- 
ara, að það standi í frv. En um liitt, sem hann 
bar fram sem röksemd, að hvert fyrirtækið 
niyndi undirbjóða annað, og þvi mætti ekki orða 
þetta svo í 1., álit ég, að Alþ. eigi ekkert tillit 
að taka til þess, hvaða keppni þarna kann að 
mvndast á milli. I’að er fjarstæða, að Alþ. eigi 
að vera að útiloka samkeppni á milli bókaútgef- 
enda á þessu sviði. Nú cr brtt. svo rúmt orðuð, 
að jafnan skuli taka „hagkvæmasta" tilboði, en 
það þarf ekki alltaf að vera lægsta tilboð, að út- 
gáfustj. hefir nokkuð frjálsar bendur, og er þetta 
orðalag með vilja haft. — f'm 3. brtt. þarf ég ekk- 
ert að segja, því að frsm. meiri hl„ hv. form. 
menntmn., og þessi hv. þm. bafa fallizt á hana. 
— l't af 4. brtt. og þeim orðuin bv. !). landsk., 
að hún væri óþörf, að fedla niður orðið „skóla- 
nauðsvnjar", þvi að það myndi ekki vaka fyrir 
aðstandendum málsins að sjá fyrir öðru en 
kennslubókum, þá sýnist mér, að orðið eigi tvi- 
mælalaust að falla burt, þvi að undir þetta má 
telja, að flestallir hlutir, sem notaðir eru i skól- 
um, falli. Ef ekki á að taka einkasölu ríkisins á 
öllum þessum hlutum, þá á orðið að falla burt. 
Mér sýnist það vera úr annari átt, þessu niáli ó- 
viðkomandi, sem hv. !). landsk. minntist á, að 
ekkert safn af skólanauðsynjum væri til, og tal- 
aði um það i sambandi Við kennslu i kennara- 
skólanum. En nú er ekki gert ráð fyrir því i 
þessu frv. að setja upp slikt safn, og það sýnist 
þvi þarflaust þess vegna að hafa þetta ákvæði i 
1., því að það gæfi enga heimild til að setja á fót 
slíkt safn. Slikt er kennaraskólanuin ókleift, en 
með góðum vilja gæti ríkisvaldið komið þvi upp.

l'm siðustu brtt. á þskj. 673 er nokkur ínein- 
ingamunur. Mér hevrðist á hv. !). landsk. og eins 
á bv. frsm. ineiri bl., að þeir teldu nógu vel frá 
þessu gengið i frv. Eg get ekki séð, að liægt sé 
að fara öðruvisi með þær birgðir, sem til verða 
í landinu þegar einkasalan skellur á, en farið 
var t. d. með tóbaksbirgðir þær, sem fvrirliggj- 
andi voru hjá kaupmönnuin, þegar tóbakseinka- 
salan var sett á laggirnar. I»á gátu allir þeir, sem 
áttu eitthvað at' tóbaki fvrirliggjandi, selt einka- 
sölunni það. Hv. þm. vildi halda þvi fram, að 
hér væri ekki um sambærilegar vörur að ræða, 
þvi að tóbakið liefði verið góð verzlunarvara, og 
á þá líklega að skilja það svo, að bækurnar muni 
vera sérlega slæm verzlunarvara. En þetta tóbak, 
sem einkasalan keypti, þegar hún var sctt á stofn, 
var ekki betri verzlunarvara en svo, að talsvert 
af þeiin birgðum mun liggja óselt ennþá. I frv. 
eru engin fyrirmæli um mat á þessum birgðum, 
aftur á móti er gert ráð fyrir því i brtt., að náist 
ekki samkomulag milli útgáfustjórnar og útgef- 
anda um kaup á bókunum, skuli þrír óvilhallir 
menn meta verð þcirra og ákveða. Ég skil ekki, 
þvi menn þykjast hafa ásta-ðu til að vera á móti
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svona ákvæði, — ef birgðirnar væru einskis nýt- 
ar, inundu þessir dóinkvöddu menn meta þær svo. 
En liitt verða allir að viðurkenna, að ekki er 
forsvaranlegt að grípa svona inn í einstaklings- 
rekstur án þess að bæ'ta þeim mönnuin að 
nokkru, sem verða fyrir tjóni vegna slikra ráð- 
stafana. 4>að er ekki sem.bezt samræmi i því að 
segja í öðru orðinu, eiiis og hv. þm. gerði, að 
þessar bókabirgðir værn einskisverðar, og i hinu. 
að það mundi alveg bakbita rikisútgáfuna fjár- 
hagslega, ef henni væri gert að skyldu að kaupa 
birgðirnar. En sé þetta siðara rétt, að svona 
mikið verðmæti liggi í þessuin bókum, er líka 
alveg óhæfa að bæta ekki eigendunum þann 
skaða að fullu, sem þeir biða við að mega ekki 
selja þær. Eg get ekki hugsað mér, að nokkrir 
liv. din. geti tekið þetta sem gild rök gegn þeirri 
sjálfsögðu breytingu, sem í þessari brtt. felst.

Hv. frsm. meiri lil. var fvrir nokkrum dögum 
að tala bér i öðru máli, einkasölu á bilum, mótor- 
uin o. fl. Þar tók liann það injög skýrt fram, að 
varlega yrði að fara í það, að taka þá verzlun 
af þeim, sem hefðu hana nú, án þess að fullar 
bætur kæ'inu fvrir það tjón, sein þeir hefðu af 
þvi að missa hana. En þessa saknaði ég úr ræðu 
hv. þm. um þessa einkasölu á skólabókum. Af 
þessu sést, hvað menn geta orðið blindaðir af 
því að vera sjálfir aðilar í málum, sem þeir eiga 
að dæma um. Hv. þm. hefir fundizt, að hann 
sem fræðslumálastjóri og forin. nienntnin. liefði 
bugsniuna að gæta i þessu máli, og ]»ví glevmir 
liann þessu mikla og sanngjarna atriði, sem hann 
eininitt undirstrikaði þegar um mál var að ræða, 
sem lá lionuni fjær. — Hann gekk samt ekki 
mjög á móti þessari siðustu brtt., og vona ég, 
að hann Ijái henni atkv. sitt.

Að lokuin vildi ég segja það, að ég er Iirædd- 
ur uni, að þegar ríkið á að fara að gefa út all- 
ar kennslubækur, verði mjög um þær bækur 
deilt. I’ctta kemur sjaldan fvrir nú. cn þó eru 
það nokkrar kennslubækur, sem óánægja hefir 
risið út af vegna þess, að þær eru taldar litaðar 
af stjórnmálaskoðun böfundarins. ()g ég er sann- 
færður um það, að þegar stjórnmálamenn eiga 
að láða þvi algerlega, livað börnuin verður kennt 
hér á landi, þá hætta foreldrar að sjá í skólun- 
um stofnanir, seni allir geti jafnt sent börn sín 
til. A þessu hefir jafnvel borið nú þegar, en spá 
niin er sú, að þetta mundi blossa upp, ef stjórn- 
málamenn ættu að fara að verða einvaldir um 
það, hvað börn mættu læra. Og þctta fvrir- 
komulag er algerlega óhafandi, jafnvel þótt for- 
stjórar þessa fyrirtækis væru valdir inenn. seni 
dómbærir væru á fræðilega lilið námsefnisins. Eg 
efast ekki uin, að þetta á eftir að verða stórkost- 
legt vandræðainál, bæði fyrir stjórnmálanienn- 
ina, sem ineð þetta eiga að fara, og svo allan 
landslýðinn.

Gunnar Thoroddsen: Ég stóð i þeirri inein- 
ingu, að bv. 2. þm. Árn. hefði kvatt sér liljóðs 
og æ'tlaði að svara ádeilu minni frá þvi um dag- 
inn, vegna þess, að hann léti nota i skóla sin- 
um tvær kennslubækur, sem ég sýndi fram á, að 
eru hlutdrægar í garð stjórnmálaflokka. En þetta 
liefir ekki orðið. Ég liefi ekki beldur bevrt nein 
andinæli úr öðrum áttuin gegn þvi, að bækur
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þessar væru hlutdrægar. Adeila min beindist 
fvrst og frenist að þeirri ríkisstj., scm styrkt 
hafði útgáfu bókanna, ennfremur að fræðslu- 
málastjóra og þeini skólastjórum og kcnnurum, 
sem notað hafa þessar hlutdrægu bækur við 
kennslu sína. Ég sé ekki ástivðu til þess að ræða 
þetta atriði frekar, þar sem engin mótmæli hafa 
komið fram, aðeins lýsa ánægju minni vfir 
þeirri viðurkenningu á réttmæti orða minna, 
sem i þöguinni felst.

Bjarni Bjarnason: I»að var rétt hjá hv. 11. 
landsk., að ég hafði hugsað mér að tala í þessu 
máli, en afgreiðsla þess hefir gengið svo seint, 
að ég hafði hugsað mér að l'alla frá orðinu. 
Hann las upp kafla úr tveimur kennslubókum, 
sem áttu að sýna hlutdiíegni þeirra í garð Sjálf- 
stfl. Mér væri auðvelt, ef tími vnnist til, að sýna 
fram á kafla í þessum sömu kennslubókum, þar 
sem þær eru hlutdrægar í garð annara fiokka en 
Sjálfstfl., ef litið vivri á kennslubækur frá sams- 
konar sjónarmiði eins og hv. 11. landsk. gerði. 
En ég ætla samt að sleppa því nú til þess að 
lengja ekki umr.

ATKVGB.
Brtt. 808 samþ. með 23 shlj. atkv.

— 735 samþ. með 17:4 atkv.
— 673,1 kom ekki til atkv.
— 673,2 felld með 16:1(1 atkv.
— 673,3 samþ. með 19:3 atkv.
— 673,4 felld með 16:14 atkv.
— 673,5 felld með 16:15 atkv.
Frv., svo brevtt, samþ. ineð 17:12 atkv. og 

afgr. til Ed.

A 63. fundi í Ed., 17. des., var frv. útbýtt eins 
og það var samþ. við 3. umr. í Nd. (A. 835).

Á 64. fundi í Ed., 18. des., var frv. tekið til 1. 
umr.

()f skammt var liðið frá útbýtingu frv. — Af- 
brigða synjað með 4:7 atkv.

Á 65. fundi i Ed., 19. des., var frv. aftur tek- 
ið til 1. umr.

Enginn tók til máls.

ATKVGB.
Erv. vísað til 2. umr. með 8:1 atkv. og til 

menntmn. með 9:1 atkv.

Nefndarálit kom ekki, og frv. var ekki á dag- 
skrá tekið framar.

2. Fátækralagabrevting (stjfrv.).
Á 3. fundi í Nd., 6. okt., var útbýtt:
Frv. til 1. um bráðabirgðabreyting á fátækra-

lögum, nr. 43 31. maí 1927 (stjfrv., A. 24).

Á 4. fundi í Nd., 8. okt., var frv. tekið til 1. 
umr.

Eorseti tók málið af dagskrá.

Á 5. fundi i Nd., 9. okt., var frv. aftui tekið til
1. umr.

Atvmrh. (Haraldur Guðmundsson): Eins og hv. 
þdm. sjá, er frv. þetta kallað hráðabirgðabreyt. 
á fátækral. Efni frv. er það, að nema úr 1. heim- 
ildina um sveitarflutning þurfamanna sveitarfé- 
laganna. Mér er að sjálfsögðu Ijóst, að fátækra- 
I. þurfa mikilla og gagngerðra breyt., en tími 
vannst ekki til þess fvrir þing að undirbúa mál- 
ið eins vel og ég hefði kosið, og tók ég þvi þann 
kostinn að koma fram með þessa bráðabirgða- 
breyt., þvi að ég taldi hana brýnasta. — Sé ég 
svo ekki ástæðu til frekari orðalengingar, en 
geri að till. minni, að frv. verði vísað til hv. 
allshn.

Jakob Möller óyfirl/ : Einhvcrjum (latt í liug, 
að hæstv. atvinrh. hcfði misskrifað fyrirsiign 
þessa frv. og i ógáti ritað bráðabirgðabrcyt., af 
því að lia nn hefði verið orðinn svo vanur að gefa 
út bráðabirgðalög. Eg held, að a. m. k. hafi allir 
gert ráð fyrir þvi, að þessi breyt. ætti að verða 
ineira en til bráðahirgða og að aðalákvæðinu, 
sem sé að afnema sveitarflutning', yrði ekki 
breytt aftur. En litlu jnáli skiptir, hvað þetta er 
kallað. Ég a*tla ekki að gera það að umræðu- 
efni, heldur vekja athugun hv. þm. á því, að sú 
hreyt., sein' hér um ræðir, hefir fvrirsjáanlega 
þau áhrif, að auka að verulegum mun fátækra- 
íramfivri hinna einstöku framfærsluhéraða. betta 
ákvæði sveitarst jórnarlaganna, heimildin t ii 
flutnings. er mikill hemill á fátækraframfærið. 
Menn hasla miklu meira áfram án þess að leita 
opinherrar aðstoðar vegna þessa ákvæðis; þess 
vegna er líka að athuga í þessu sambandi, hvern- 
ig ætti að sjá sveita'rfél. fyrir möguleikum til 
þess að standast kostnaðinn, scm óhjákvæmi- 
lega mun vaxa að verulegu leyti við burtfell- 
ingu þessa ákvivðis. Nú er svo ástatt, að fjöldi 
sveitarfélaga á landinu hvfir þegar gefizt upp, 
að heita má, undir ofurþunga þess kostnaðar, 
sem vcrður að inna af hendi til annara sveitar- 
félaga. Og það er verkefni, sem ekki má fresta 
miklu lengur, að finna ráð til að bæta úr því 
ástandi. Ég hygg óhjákvæmilegt, að ríkissjóð- 
ur taki á einhvern hátt þátt í þeirri framfærslu 
i náinni framtíð, og hefði talið það meira til bóta, 
ef ákv«vði hcfðu verið í frv. um það, að þessi 
þriðjungur, sem lagður er á dvalarsveit, hefði 
verið lagður á ríkissjóð. Vænti ég, að n. athugi 
það gaumgæfilega, og taki einnig til athugunar, 
hvort ekki sé hægt að hlaupa undir bagga með 
sveitarfélögum i þessu efni.

Magnús Torfason: Ég get lýst ánægju minni 
yfir þvi, að þetta frv. er fram komið, að því 
leyti sem með þvi á að binda enda á hina gömlu 
og leiðu sveitarflutninga. Að vísu munu þeir 
þegar að niiklu levti lagðir niður, og býst ég 
ekki við. að svcitarstjórnir beiti þeim nú orðið 
nema mjög brýnar ástæður þvki til. Hinsvegar 
numu sumar þeirra jafnvel hafa ýms brögð í 
frammi til þess að komast undan þeirri leiðu 
skyldu að flytja þurfalínga af sér sveitarflutn- 
ingi. Er ekki nema gott um það að segja, að 
allt slikt fer nú að verða úr sögunni.
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I>að má vitanlvga fara ýmsar leiðir til þess að 
gera mögulegt að komast hjá sveitarflutningi, án 
þess að íþyngja uin of einstökuin sveitarfélög- 
u/n. Sú leið, sem hér er valin, miðar i rétta átt, 
nefnilega þá, að jafna framfærsluþunga sveitar- 
félaganna frá því, sein áður hefir verið. Hinsveg- 
ar verð ég að játa, að mér finnst frv. ekki ganga 
nógu langt í þessa átt. bað er gert ráð fyrir, að 
dvalarsveit greiði af franifærslukostnaðinum, 
en frainfærslusveit Sainkv. frv. er dvalar-
sveit gert að úthluta fátækrastvrknum og ráða 
honuin að öllu Ievti; verður hún þannig nokk- 
urskonar ráðsmaður frainfærslusveitar hvað fá- 
tækraframfærið snertir. Vr því farið er út á 
þessa braut á annað borð, virðist mér réttlátt, 
að dvalarsveit greiði a. in. k. heíming frainfærslu- 
kostnaðarins. Mér finnst það geti ekki minna 
verið. úr því hún á að ráða styrknum, heldur 
en að hún beri jafna ábyrgð á móli frainfivrslu- 
sveitinni á þvi fé, sem þannig er með farið. Jafn- 
vel finnst mér það gæti verið ástæða til að 
ganga enn leiigra, því vitanlega verða þurfaling- 
arnir, sem framfærslusvcit eiga annarsstaðar en 
þeir dvclja, flestir á þeim stöðum, sein fólkið 
sækir mest til. ()g yfirleitt hvgg ég, að það muni 
fara nokkuð saman, að þau sveitarfélög, sem að- 
streyini fólks er til, standi betur að vígi að hera 
þungar hyrðar heldur en þau sveitarfélög, sem 
straumarnir liggja frá. Vænti ég þess fastlega, 
að þm. Framsfl. séu á svipaðri skoðun og ég um 
þetta efni, og heiti ég þeim fullum stuðningi 
Eændafl., ef þeir vilja vinna að þvi að létta fram- 
færslukostnaðinum sem mest af þeim sveitarfc- 
löguin, seni erfitt eiga vegna þess hvað fáir eru 
eftir til að hera frainfærsluþungann, en miklar 
eru kröfurnar um stvrk til þurfalinga, sem flutl 
hafa hurtu. Ég er ckki óhneddur um, að eins og 
frv. er nú úr garði gert muni það jafnvel þyngja 
á framfærslusveitunum frá því, sem nú er, þar 
sem dvalarsveit er aðeins ætlað að greiða 
framfærslukostnaðar. Samkv.* göinlu og gildu lög- 
máli er sjálfs höndin hollust, og mun það gilda í 
þessu tilfelli sem öðrum. Þegar framfærslusveit- 
in missir valdið yfir þvi, hvernig er með þá fjár- 
muni farið, sem hér er um að ræða, hygg ég, að 
varla verði eins sparlega með þá farið.

Atvmrh. (Haraldur Guðmundsson) óyfirl.' : 
Hv. 3. þm. Heykv. heldur því frain, að ef þetta 
frv. nái samþykki, muni það leiða til verulegrar 
hækkunar á framfærslukostnaði, vegna þess að 
ákvæði gihlandi laga um sveitarflutninga verki 
sem hemill gegn því, að nienn segi sig til sveit- 
ar. Ég held, að hv. þm. geri meira úr þessu 
heldur en ástivða er til. A. m. k. er auðheyrt á 
hv. 2. landsk.. að hann gerir ekki inikið úr 
þessu, þar sem hann telur, að ákvæðunum um 
sveitarflutninga hafi yfirleitt ekki verið fram- 
fylgt upp á síðkastið, sem ég játa, að muni vera 
að nokkru leyti rétt hjá honum. Hitt er algerlega 
rétt hjá þv. 3. þin. Kevkv., að það inun fyllilega 
vera tími til þess koniinn, að fram sé látin fara 
rannsókn á fjárhag býsna margra sveitarfélaga. 
Hvgg ég, að allmörg hafi þegar eða séu i þann 
veginn að gefast upp við að fullnægja þeim fjár- 
kröfum, sem á þau falla. Að sumu levti stendur 
þetta í sambandi við fátækraframfjersluna, en

Alþt. 1934. C. (18. löagiafarþing).

ekki að öllu leyti nema á örfáum stöðuin. Ég get 
í sambandi við þetta bent hv. þin. á, hvers vegna 
þetta frv. er kallað bráðabirgðabreyting. Eins 
og menn muna, hefi ég fluít á nokkrum þingum 
frv. um alþýðutryggingar. l>að er ætlun mín 
að láta semja lagabálk, sem i verða lög um al- 
þýðutryggingar á svipuðum grundvelli og gainla 
frv., og í öðru lagi lög um „opinbeia forsjá“. 
þar sem settar verða saman i eitt allar reglur 
uni meðferð sjúklinga, íyrirvinnulausra barna 
og annnra slikra, sem undir þau lög mundu falla. 
Drög í þann hluta bálksins eru til, t. d. að þvi 
er snertir berklnsjiiklinga, holdsveikisjúklinga og 
sjúklinga, sem hafa kvnferðissjúkdóma. begar 
þetta er komið i frainkvæmd, ætti hin eiginlega 
fátækrafrainfivrsla, sem eftir er, að verða mjög 
litil. pjið yrðu þá aðeins ýmiskonar vandrieða- 
menn og þeir, sem af einhverjum ástjvðum yrðu 
á milli hinna flokkanna. l>að frv., sein hér ligg- 
ur fyrir, er því miðað við bráðabirgðaástand. Eg 
jvtla að vinna að þvi eftir þvi sem i mínu valdi 
stendur, að sú Ijigjisetning, sem ég hefi nú tjilað 
um, komist á sem allra fvrst. ()g ég hygg, að 
slíkar ráðstafanir séu hin mesta og bezta hjálp, 
sem lnvgt er að veita þeim bæjar- og sveitar- 
félögum, sem eiga við örðugan fjárhag að húa 
vegna óvenju mikils fátivkraframfjeris.

I>að vr að nokkru leyti tekið tillit til þess. að 
af samþ. þessa frv. kunni að leiða jiukinn kostn- 
að við franifærslu, með því að gert er ráð fvrir 
i fjárlagafrv., að frandag ríkisins til jöfnunar 
á framfjvrslukostnaði hækki úr 100 þús. kr. upp i 
200 þús. kr. I>að er sumpart vegna vanfjvrslu 
frá fvrra ári og sumpart vegna þeirrar Invkk- 
unar, sem kann að leiða af þessu frv.

Vni að fjvra ineira af frainfjvrslukostnaðinum 
af framfjvrslusveitinni á dvalarsveit er það nð 
segja, að ég get ekki fallizt á það. Ég tcl ekki 
fiert að ganga lengra en það, að dvalarsveit og 
frjimfjvrslusveit greiði kostnaðinn eftir söiiiu 
hlutföllum eins og samkv. gildandi Jöguin meðan 
ekki er framkvjemdur sveitarflutningur, og við 
það er frv. miðað.

Hannes Jónsson óyfirl.’: I>egar rivtt hvfir 
verið um sveitfestístímann á undanfarandi þing- 
um í samhandi við brevtingar á fátjekralögunuin. 
þá hefi ég látið þá skoðun i Ijós, að framfjvrslu- 
kostnaðurinn a'tti eingöngu að hvíla á dvalar- 
sveitinni. I>essi skoðun hefir hlotið sterka and- 
stöðu margra hv. þm., en þeir hafa þó orðið að 
láta það undan siga, að sveitfestistiminn er nú 
kominn niður i tvö ár. Ef fara ivtti einhverja 
millileið inilli þeirra tveggja skoðana, sem uppi 
hafa verið um þetta efni, þá mur ekki nokkurri 
átt, að sú leið sé farin, sein frv. gerir ráð fvrir. 
að dvalarsveitinni sé gert svo miklu léttara fyrir 
heldur en framfærslusveitinni. Ég er i þessu 
efni sammála hv. 2. landsk., álít, að sá hluti af 
framfivrslukostnaðinuin, sem framfivrsiusveitinni 
er ætlað að bera, meðan það skipulag helzt, að 
framfærsluskvldan hvilir ekki einungis á dvalar- 
sveitinni, megi alls ekki vera stierri heldur en 
hinn hlutinn, sem lendir á dvalarsveitinni, og 
helzt ekki nema einn þriðji hluti. Eg held, að með 
þvi að Iáta kostnaðinn koma að mestu eða 5afn- 
vel öllu leyti á dvalarsveitina sjálfa viuri hún
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knúin til þess að reyna að koma sem praktísk- 
ustu fvrirkomulagi á framfærsluna. En ráðstaf- 
anir í þá átt myndu aftur gera lienni kleift að 
standast kostnaðinn. Verði ekki þannig ýtt á þá 
aðila, sem með fátækraframfærsluna fara. að 
finna þær praktiskustu leiðir. sem fáanlegar eru, 
þá er hadt við, að minna verði uin það Iiugsað, 
þegar dvalarsveitin býst við að fá svo og svo 
mikið endurgreitt af kostnaðinum. I>ví hefir verið 
mótmælt hér á þingi, að slikur hugsunarháttur 
vieri til hjá bæjar- og sveitarstjórnum, en ég 
hygg. að reynslan myndi sýna það, ef svipað 
fvrirkomulag og frv. gerir ráð fyrir væri íekið 
upp, að framfærslukostnaðurinn ykist geipilega.

1>Ó til sé i gildandi lögum ákvæði um framlag 
úr ríkissjóði til jöfnunar á framfærsluþunga bivj- 
ar- og sveitarfélaga, þá er ekki þar með sagt, að 
framfivrslukostnaðurinn geti ekki vaxið og orðið 
óhæfilega þungur á hverju einstöku framfærslu- 
héraði, þegar þessi breyting er komin á. Fram- 
færslukostnaðurinn mundi aukast tiltölulega 
svipað á flestum framfærsluhéruðum og verða 
til þess að bækka meðaltalið, en úr ríkissjóði 
er aðeins veitt endurgreiðsla á þvi, sem fer fram 
yfir meðalframfærslukostnað. I>vi er ekki nein 
vissa fvrir því, að framlag rikisins verði í sam- 
ræmi við heildarkostnaðinn. I>etta væri auðvelt 
að sanna með rökum, ef fyrir lægju upplýsingar 
um framfierslukostnað allra framfivrsluhéraða 
á landinu.

Ég taldi rétt að benda á þetta þegar við þessa 
umr. Sé það föst ákvörðun stjórnarflokkanna að 
halda fast við þau hlutföll, sem frv. gerir ráð 
fvrir við skiptingu framfærslukostnaðarins milli 
framfærslusveitar og dvalarsveitar, þá geri ég 
ekki ráð fyrir að geta léð þvi atkv.

Jakob Möller óyfirl. : I*að er sjálfsagi nokk- 
uð hæ’ft í því hjá hv. 2. land.sk., að sveitarflutn- 
ingar séu mjög að leggjast niður. En það eV mis- 
skilningur hjá honum — og þann misskilning 
hefir nú hæstv. ráðh. tekið upp eftir honum —, 
að möguleikinn fvrir sveitarflutningi geti ekki 
verkað i þá átt að halda framfærslukostnaðinum 
niðri. I>að vita allir, sem sækja um fátækra- 
styrk utan sinnar framfærslusveitar, að krafan 
um sveitarflutning vofir alltaf yfir höfði þeim. 
Slíkar kröfur munu vera bornar fram oftar held- 
ur en hv. 2. landsk. gerir ráð fyrir; mér er kunn- 
ugt um, a ð það kemur ekki svu sjuldun fyrir. Og 
]mð er vist, að eininitt þeir menn, sein svo er 
ástatt uin, að þeir ilvelja ekki i sinni frumfærslu- 
sveit, þeir leggju ineira að sér til þcss að komast 
hjá að leit a sveitarstyrks vegna þessa ákvæðis.

Hvuð snertir hina glæsilcgu fraintiðardrauina 
tiæstv. atvmrh. uni allsherjar-alþýðutryggingar 
og afnáni alls fátækrafranifæris, þá hehl ég, að 
ekki sé rétt af honum að viðra fram af sér að 
gera þ;er brevt. á fátækralöggjöfinni, sein nauð- 
synlegar kunna að þykja, þeirra drauma vegna. 
Ég hvgg, að það eigi ennþá langt i lantl, að 
slikir draumar verði að virkileika. Það verður 
áreiðanlega það langt þunguð til fátækrafram- 
færsla getur lagzt niður vegna alþýðutryggiiiga, 
að full þörf er á þvi að konia fátækramálunum 
þegur i eins gott horf eins og kostur er. Allar 
þær tryggingar, seni hæstv. ráðh. dreyniir uni.

inunu gera æðiniiklar kriifur til frainlaga af 
opinberu fé, seni eins og nú standa sakir eru ekki 
sjáanlcgir miklir niöguleikar til að fullnægja. 
Ég álít þvi ráðlegra — lieldur en að vera að 
kákii við breytingar á fátækralögununi, eins og 
hér er lagt til — að taka skrefið fullt út og gera 
landið iið einu franifærsluhéraði. Þá félli líka 
niður allt þetta reiptog milli sveitarfélaga, seni 
hv. 2. landsk. liefir gert sig að scrstökuin tals- 
inanni fyrir, ekki aðeins á þessu þingi, heldur 
cinnig á undanfarandi þingum. Er útlit fyrir. að 
liann liafi nú fengið góðan liðsniann í flokks- 
bróður sinuin. Iiv. þin. V.-Húnv„ seni virtist nú 
jafnvel enn griininari i reipdrættinum. Það er 
skiljanlegt, að forsjármenn sveitarfélaga liugsi 
til þess seni girnilegs ástands, að þurfa ekki 
annað en vísa fátæklingununi i kaupstaðina iil 
þess að konia þeini uf sér. (HannJ: Gefa kaup- 
stuðirnir jiá ekki gert hið saina?). Ég var nú ein- 
initt að hugsa uin það undir ræðu hv. þm., að 
skeð gæti, að kaupstaðirnir gætu leikið einhverj- 
um svona brögðuni á nióti, þegar svo væri koni- 
ið, að dvalarsveit skvldi sjá fyrir þurfiilingun- 
uin að öllu leyti. En ég held, að þessi reipdráttur 
sé ekki svo æskilegur, ;ið gera ;etti inikið til þess 
að inagiiii hann frá þvi, seni nú er.

Bergur Jónsson óyfirl. : Það er enginn vafi 
á því, að full nauðsyn er að gera brevt. á fá- 
tivkral., og óg veit, að liivstv. atvinrh. inun samþ. 
þá skoðun inína. En ég get ekki séð, að nieð ]iá 
nauðsvn fyrir augum sé það nein nieiiiing að 
koina frain nieð jafneinskisvcrða kákbreytingu 
sem þetta frv. Ég get ekki séð, að með því sé 
eiginlega bætt uokkurn skapaðan hlut úr aðal- 
gölluni fátækralaganna. Hæstv. ráðh. iniuntist á 
þröngan fjárliag sveitarfélaga. Hvar i frv. er 
gerð tilraun til þess að ráða bót á þvi böli? 
Eg skal ekki divina uin orsök þess, en ég veit, að 
]>iið eru nijög niörg sveitarfélög á landinu, jafn- 
vel fleiri en hivstv. ráðh. grunar, sein eru svo 
illa stödd fjárhagslega, að þau geta ekki staðið 
við skuldbindingar sínar, hvort seni það nú eru 
skyldur, sein lögin leggja þeiin á herðar, eða aðr- 
ar. Ég get bent á eitt atriði, sein er áberandi 
orsök þess, að svona er koniið, og það er ákvæð- 
ið um, að fæðingarsveit beri skvlda til að sjá 
um framfa'rslu þurfalinga. sem ekki liafa unnið 
sér sveitfesti annarsstaðar. Eftir þvi sem fækkar 
í sveifunum, fleiri fara burt og greiðslugetan þar 
af leiðandi minnkar, eftir því fjölgar þurfaling- 
unum, sem dvelja annarsstaðar á landinu og 
njóta framfærslu i dýrari héruðuni. Við þetta 
bognar greiðslugetan. Ég þekki vitanlega liezt til 
i þeirri sýslu, þar sem ég starfa. Þar eru tveir 
hreppar af ellefu, sem geta nokkurnveginn staðið 
straum af þeim framfærslukröfum, sem til þeirru 
eru gerðnr. Hinir verða að leggja kröfurnar, scm 
beim berast frá Beykjavík, Hafnarfirði og víðar 
að, til hliðar án þess að svara þeim. I>eir geta 
bara ekki borgað. I>að er alveg sama, hvernig að 
er farið, hvað sem sýsluinaðurinn vill vera strang- 
ur og hvað sem stjórnarráðið segir, þá geta þessi 
svcitarfélög ekki borgað. t>au eru orðin svo fá- 
inenn og fátæk, að það eru engir gjaldendur tii að 
standa undir ineiru en aðeins lögliundnu útgjöld- 
unum heima fyrir.

land.sk
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Mér finnst ]>að liarla undarlegt, úr ]>vi farið 
er að gera brevt. á þessum 1., að þar skuli að- 
eins eig'a að verða um kák eitt að ræða. Með ]>ess- 
ari brevt. er að engu leyti bætt úr þeim vandræð- 
um, sem sum svcitarfélög eru komin í vegna mik- 
ils fátækraframfæris, og munu þau vera fleiri 
en margaii grunar, sveitarfélögin, seni nú liggur 
við gjaldþroti af þessum ástæðum. I’ess má lika 
minnast, að Alþingi hefir fyrir ekki löngu siðan 
fellt frv., er fór fram á hjálp til sveitarfélaga 
þeirra, er harðast verða -úti vegna fátækrafram- 
fivris. Tel ég ákvæði þetta einskis virði. I>að, 
sem gera þarf, er að fella niður fæðingarákvæð- 
ið, og að dvalarsveit verði framfærtilusveit. En 
eins og nú standa sakir eru sveiturþyngslin orð- 
in það inikil, að telja iná undir mörgum tilfellum 
tímaspursmál, hvenær þeir gjaklendur, sem eiii- 
hvers eru megnugir, flýja undan álögunum. 
Lenda þeir þá tíðum i Itvik eða öðrum betri stöð- 
um. Vænti ég þess, að jafnvel þm. Reykv. geti 
skilið áhrif slíkra ákvæða. Aftur á móti fæ ég 
ekki séð, að frv. atvmrli. sé til nokkurra bóta, 
eins og það liggur nú fyrir. I>að er þýðingarlitið 
að þenja sig hér út og gaspra um, hvað fátækra- 
flutningarnir séu óskaplegir, og leggja síðan fvrir 
þingið frv. í þessu efni, sem aðeins er kák eitt. 
Xær væri þá að stíga sporið heilt og gera landið 
að einu framfærsluhéraði, eins og hv. 3. þm. 
Beykv. niinntist á. Honum virtist reyndar lika 
ógnar vel við fátækraflutningana, en þetta yrði 
þó til þess, að ekki þvrfti lengur að deila í þing- 
sal uin, hvort flytja skvldi fátækraflutningi eða 
ekki. Min reynsla er sú, að ákvæðið um fátækra- 
flutning sé einungis orðið pappírslög. Að vísu 
má nota þetta ákvæði sem pressu á einstöku 
menn, sem annars niyndu leggja niinna að sér iil 
að forðast sveit. Við hv. 3. þm. Iteykv. þurfum 
ekki að rífast um þetta að ]>essu siiini. Frv. fer 
væntanl. til n., og vonast ég til, að henni takist 
að gcra eitthvað úr því i samráði við hæstv. 
atvnirh. En eins og ástandið er nú í mörgum 
sveitarfélögum, horfir til stórvandræða. Eg skal 
geta þess, að i þeirri sýslu, sem ég þekki bezt 
til, munu 9 af 11 hreppum nálgast það að vera 
gjaldþrota, og hvorki ég né liæstv. atvmrh. get- 
um þar neiiiu ráðið, ef svo heldur áfram.

Magnús Torfason: Ég þarf ekki að svara hæstv. 
atvmrh. mörgu. Hann segir enga ástæðu til að 
vikja frá þessari till., taldi það ekki fært, en 
færði þó ekki fvrir þvi nein rök. I’að vantaði 
líka rök öll hjá hv. 3. þm. Beykv., sem ég býst 
við, að hafi talað fvrir munii sins flokks. I’eirra 
liugsun virðist enn vera sú fvrst og frenist að 
ná til sin fólkinu. en reyna síðan sjálfir að sleppa 
sem allra bezt við byrðarnar, en liugsa niiuna 
um, þó öðruin sveitarfélögum blæði út. Sú mundi 
og verða raunin, ef þetta hlutfall verður látið 
haldast, sem frv. gerir ráð fyrir, sem sé, að 
framfærslusveit sé skvld að greiða ~>. en dvalar- 
sveit ’ii franifærslukostnaðar.

Eg hélt, að ég væri eins kunnugur sveitamál- 
um og hv. 3. þm. Beykv., og ég vil þá segja hon- 
um það, að að vísu koma ennþá fram kröfur um 
sveitarflutninga, en þeim er bara sjaldnast fram- 
fvlgt, þvi viðkomandi fer þá oftast til læknis 
og fær vottorð um, að heilsan levfi ekki slikt,

honuni sé bráður bani húinn ef hreyft sé við 
honuni, og þetta getur verið rétt, liann liafi feng- 
ið of niikinn hjartslátt eða þess háttar.

Ef ekki verður tekin til greina till. um hreytta 
hlutfallstölu, þá tel ég þetta frv. geta orðið hið 
mesta skaðræði. Ég verð að játa, að ég teldi æski- 
legast, að landið yrði eitt framfærsluhérað, en 
það mun nú eiga nokkuð langt i land, ]>ví útgjöld 
til fátækraframfæris mundu við það aukast að 
miklum mun, og er ]>ó sízt á það bætandi.

Hannes Jónsson óyfirl. : Eg vil mótmæla ]>vi. 
sem hv. 3. þm. Beykv. her hér fram, að hér sé 
verið að beita kaupstaðina brögðum með frv. 
þessu, þó farið sé fram á, að dvalarsveit sé 
framfærslusveit. Elutningur fólksins úr sveitinni 
í kaupstaðina er augljós og eðlilegur. Eftir 
skýrslum, sem liggja fyrir, er það mestmegnis 
unga fólkið, sem flyzt úr sveitunum; eftir eru 
hörn og gamalmenni. Er það mjög að voiium. 
að fólkið leiti sér atvinnu þar, sem hennar er 
að vænta, alveg á sania hátt og hv. 3. þm. Beykv. 
liefir flutt til Bvikur utaii af landi í von um hetri 
atvinnu. I’etta mistekst oft og einatt, og fólkið 
stendur uppi ineð tvær liendur tómar, og þá 
verða sveitirnar að taka við þvi aftur, þar sem 
það hefir ekki unnið sér inn sveitfesti annars- 
staðar. Segjum, að harn hafi fæðzt i einni sveit. 
flytji siðan stað úr stað, vinni sér hvergi sveit- 
festi og lendi að Iokum á fæðingarsveit sinni. 
Hvað er eðlilegt við þetta fyrirkomulag? A það 
liefir verið bent af hv. 2. landsk., að ef landið 
vrði gert að einu framfærsluhéraði, niundi kostn- 
aðurinn hækka gifurlega, og það er alveg gef- 
inn lilutur, að svo verður. Ég verð að lita svo á, 
að þau bæjarfélög, sem tekið hafa við fólkinu 
úr sveitunum, beri i rauninni ábvrgð á því. 
I>ess vegna tel ég, að franifærslusveit eigi ekki 
að borga meira en í mesta lagi '» liluta fraili- 
færslukostnaðar. Ég verð að segja það, að ég 
sé því ekki, að hér sé um að ræða iiein brögð 
eða sérstakan reipdrátt gagnvart bæjarfélögun- 
um. I>ó að hv. 3. þm. Bevkv. lierji i borðið og 
höfðinu í steininn, get ég ekki fallizt á, að hér 
sé um of gengið á hluta bæjanna. Hv. 3. ]>m. 
Beykv. hefir oft ferðazt um landið í cndurskoð- 
unar- og embættiserindum. Setjum nú svo, að 
liaiin i sinum ferðalögum eignaðist krakka í 
liverri höfn, þar sem lianii kæmi, og gæti ekki 
séð fyrir þeim. l>að gæti orðið dálaglegur út- 
gjaldabaggi fvrir hlutaðeigandi sveitarfélög, að 
kosta uppeldi þeirra og verða siðan að sjá þeini 
fyrir fátækraframfæri.

Jakob Möller: Ég fæ ekki séð, livers vegna hv. 
þm. V.-Húnv. talar um, að hér eigi að beita 
hrögðum. Eg minntist aðeins á reipdrátt i fyrri 
ræðu niiiini, en reipdráttur á ekkert skylt við 
brögð, ]>ví hann er aðeins leikur eða áreynsla 
til að sýna aflsmun, en þessi hv. þm. og hv.
2. landsk. hafa gerzt hér talsmenn reipdráttar- 
ins, þrátt fyrir það ]>ó þeiin liafi ekki enn tekizt 
að toga svo dygði, sem stafar þá eflaust af þvi, 
að einhverjir aðrir hafa togað linlega.

Hv. þm. Barð. var að gera mér upp einhverja 
sérstaka ást á fátækraflutningnum, en ég vil 
henda á, að ég lit aðeins á fátækraflutning sem
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nauðvörn, seni geti ]>ó verifi afihald á vissa menn. 
I>að er fjarri því, að ég hafi nokkra ást á þeim; 
þeir geta lika verifi hemill á þá stefnu, sem tals- 
menn reipdráttarins hakla fram, að velta sem 
mestu yfir á kaupstafiína.

Atvmrh. (Haraldur Guðmundsson) óvfirl. ; 
Eg verfi nú að segja það, afi ég skil hreint ekk- 
ert í sálarástandi hv. þm. Barfi. Xlafiur á því ekki 
afi venjast, afi hann sé svo æstur sem liann virt- 
ist vera i ræfiu sinni áfian. Vifivikjandi því, 
sem hv. þm. V.-Húnv. og hv. 2. landsk. sögfiu 
um hlutfallstölu þá, sem gengið er út frá í frv, 
vildi ég segja það, að ég tel ekki hægt afi komast 
öllu nær sanngirni. Xleð þessu er gerð tilraun til 
afi jafna framfærslukostnaði milli dvalar- og 
framfærslusveitar miðafi vifi landifi i heild sinni. 
Eg verð afi segja, svo ég snúi mér aftur afi hv. 
þm. Barfi, afi ég tel ræðu hans einskisverfian 
hlástur og hreinasta kák. Hann spvr inig, hvar i 
frv. sé bent á ráfi til afi bæta hag illa stæfira 
sveitarfélaga, cn ég vil segja þafi, að þetta frv. 
er ekki hugsafi sem sérstök löggjöf til hjálpar 
sveitiirfélögum, heldur er þetta frv. — eins og 
ég tók fram í framsöguræðu minni — flutt sem 
bráfiabirgfiabreyt. á fátækralögunum. I náiuni 
framtið hefi ég hugsafi mér afi bera fram vifi- 
tækari breytingar og alger nýmæli i löggjöf á 
þessu sviði, þar sem eru alþýfiutryggingar, sér- 
stök lög um opinbera forsjá o. fl. þ. u. 1. En sá 
ótti hv. 3. þm. Beykv, afi afnáin sveitarflutnings 
muni draga úr ábyrgðartilfinningu manna. efia 
þafi afihald, sem hann hefir veitt, sé naufisvnlegt, 
held ég ekki sé á rökum byggfiur. I’á sagði hv. 
þin. Barfi. i sambandi við þetta, afi !) af 11 hrepp- 
um í hans kjördæmi væru að fara á höfuðifi, og 
vifi þafi réfiuin vifi ekki. En ég sé nú ekki, hvafi 
hann hcfir afi sakast vifi mig, ]>ó svona sé á- 
statt i Barfiastrandarsýslu. Xeyfi þessara hreppa 
stafar af þvi, afi atvinuuvegirnir hafa gengifi illa 
og atvinna fólksins dregizt sanian; í sumum 
byggfiarlögum hefir svo að segja allur atvinnu- 
rekstur lagzt nifiur og ekkert komið í staðinn, 
þannig að ekki hefir verifi mögulegt að leggja á 
svo há útsvör, að nægfiu í útgjöld hreppsins. Ég 
verfi afi segja, að það er ekki ófyrirsynju, afi 
frv. þetta er frain komifi. I’etta ákvæði fátækra- 
laganna er til skammar, og vifi vitum lika allir, 
afi því hefir verið beitt af sumum sveitarstjórn- 
uin mjög barfineskjulega, enda þótt afirar hafi 
farifi hægara í sakirnar. Ég veit lika, að sumir 
læknar eru svo gófisamir, afi þeir liafa leifizt út í 
afi gefa jafnvel hæpin vottorfi. Ég skal að lok- 
um taka þafi fram, af því ég býst vifi, afi inál 
þetta gangi til allshn, að ef n. vill heldur hverfa 
afi því ráfii, að gerbrevta fátækral. i svipafi 
form og við Alþýðuflokksinenn höfum haldifi 
fram að þörf væri á, ]>á mun ekki standa á mér, 
en með þessu frv, sem hér liggur fyrir, tók ég 
afieins þafi, sem hendi lá mest og þarfnafiist 
skjótrar úrlausnar.

Bergur Jónsson óvfirl. : É2g sé þafi á sifiustu 
ræðu hæstv. atvmrh, afi honuin liafa sárnafi uin- 
mæli þau, er ég haffii i fyrri ræfiu minni um 
þau kákvinnuhrögfi, er hann hefir hér i frammi. 
Hann hyggst að kasta spjótinu til baka og segir,

afi ræfia mín hafi verifi kák. Ég vil nú leyfa 
mér afi efast um, afi svo hafi vcrifi, fyrst hún gat 
komið þeim liita i hæstv. ráðh, sem raun bar 
vitni, neina ef ég á afi skilja sem svo, afi til 
þess þurfi ekki aunafi eu kák afi hita honuin. 
ltáðh. vildi lialda þvi fram, afi fjárþröng sveitar- 
félaga snerti þetta mál ekki svo mjög, en ég 
verfi að lita svo á, að úr fjárþröng sveitarfélag- 
anna verfii fyrst og fremst afi bæta, ef unnt á afi 
vera að hlýfia fátækralögunum. Ég verfi þvi enn 
afi halda því fram, afi breyt. þær, er felast í frv, 
séu algert kák, þar sem mefi þvi er á engan hátt 
bætt úr þröng sveitarfélaganna, þau jafnilla 
stödd eftir’ sem áfiur. Úr þvi ræfia inin hefir 
haft þessi áhrif á hæstv. ráfih, að koma i hann 
skapi, svo hann er ekki frá því að fvlgja brtt, cr 
vonandi, afi eitthvafi verfii bætt um það kák, 
sem frv. nú er. En undarlegt verður þafi að telj- 
ast, afi fyrsti maður, sem sæti á í landsstjórn úr 
Alþfl, sem lagt hefir svo mikla áherzlu á afi 
breyta fátækralöggjöfinni, skuli byrja mefi lög- 
uin, sem eru ekkert annafi en kák. Hæstv. ráfih. 
bvrjar því endurbótastarf sitt á Alþingi inefi 
kákbreytingum einum, sem engum ntega afi gagni 
verfia. I>afi var nfl. áfiur búifi að breyta lögunum 
um fátækraflutning þannig, afi hann er svo afi 
segja úr sögunni, og tel ég þafi sízt illa farifi.

I>á sagfii hæstv. ráðh., afi orfi þau, sem ég hefi 
látifi falla hér í d. um þetta inál, væru gaspur 
eitt, og vildi jafnframt leggja þaun skilning í þau, 
afi ég væri andvígur afnámi sveif arflutningsins. 
en þetta er hreinasti misskilningur efia útúr- 
snúningur, þar sem ég tók þafi einmitt fram, afi 
hann væri að vonum mjög illa séfiur, þar sem 
liann væri framkviemdur mefi harfiýfigi og til- 
finningaleysi. Annars finnst mér, afi luestv. ráfih. 
ætti sein minnst afi tala um gaspur, ekki afieins 
vegna sin sjálfs, heldur og sakir flokksliræfira 
sinna, sem ekki geta talizt saklausir af þvi afi 
gaspra hér á Alþingi. I»vi afi engir menn hafa 
gert fleiri gófi mál afi gaspursmálum en einmitt 
þeir. Þetta veit hæstv. ráfih. eins vel og ég, og 
jafnfraint það, afi þau eru mörg gófiu málin, sem 
spillt hefír verifi hér á Alþingi mefi gaspri og 
heimsku. I>afi, sem ég lagði aðaláherzluna á i ræfiu 
minni, var, afi þafi væru minnst áberandi gall- 
arnir á fátækralöggjöfinni, sem hér ætti afi 
brevta. Afialástiefian fvrir þvi, afi hæstv. ráfih. 
rann svo mjög í skap sem raun varð á, var þvi 
sú, afi hann fann sannleika þessarar stafihæfing- 
ar minnar. Hann sá, afi liann haffii hlaupifi á sig 
mefi þvi afi bera fram svona naufialitifi og lélegt 
frv. i einu afialmáli sósíalista, máli, sem þeir hafa 
gasprafi um i fleiri ár.

Atvmrh. (Haraldur Guðmundsson) óyfirl,- 
Eg mun ekki svara mikfu afi þessu siuni. En þafi 
var eitt atriði í ræfiu hv. þm., sem ég vildi drepa 
á. Hann var afi tala um þafi, afi sér fyndist und- 
arlegt, afi fyrsti ráfih. jafnafiarmannaflokksins 
skvldi bera fram svona naufialítilfjörlega breyt. 
á fátækralöggjöfinni. Ég hefi vitanlega svarafi 
þessu áfiur, en skal rifja þafi upp aftur fyrir 
þessum hv. ]nn., úr þvi afi bann hefir verið svo 
nijög annars hugar, þá er ég flutti ræfiu mína, 
að hann hefir ekki mátt vera afi taka eftir ]>vi, 
sem ég sagði. Ég lýsti því vfir áðan, að ég myndi
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i'lytja á tiæsta þ’iigi stóran lagabálk uiu þessi 
mál. Að ég gat ekki gert það nú þegar á þcssu 
þingi, var eðlilega sökum þess, hve tíminn var 
naumur, og ég veit, að hv. þm. skilur það vel, 
að 2 mánuðir eru ekki nægilega langur timi til 
þess að semja og umstevpa stórum lagabálkuin. 
I’að, sem ég því geri nú, er aðeins að afnema 
stærsta smánarblettinn á fátækralöggjöfinni, — 
en það tel ég vera fátækraflutninginn. Að þessi 
breyt. hafi áhrif á fjárhagsafkomu sveitarfélag- 
anna, er hin mesta firra, og ég er þess fullviss, 
að hv. þm. veit betur í þessu efni en hann talar.

Bergur Jónsson óyfirl.’: Mér þvkir næsta und- 
arleg sú skoðun, sem kom fram í ræðu hæstv. 
atvmrh., að hrevt. á framfærslulögunuin skipti 
ekki fjárhag sveitarfélaganna. Ég vil því taka 
hann í svolítinn kennslutima, eiiis og hann 
væri á fyrsta ári i lagadeild háskólans, og segja 
honum það, að þau lög, sem mestu skipta sveit- 
arfélögin, eru: sveitarst jórnarlögin, fáta-kra- 
lögin og útsvarslögin. I’essir 3 lagabálkar gripa 
mest inn i fjárhag sveitarfélaganna. Má því 
alltaf húast við, að allt krafs í þessi lög konti 
nálægt sveitarsjóðunum, og það ætti hæstv. at- 
vmrh. ekki að vera vorkunn'að vita, þar sem 
hann á að heita vfirinaður þessara mála.

I’á sagði hæstv. ráðh., að hann væri að und- 
irbúa almenna tryggingarlöggjöf fyrir næsta 
þing. I>að má vel vera, að hann læri þá fram 
einhverja tryggingarlöggjöf, en þó verður mér 
á að efa það, þvi ég man ekki betur en að þessi 
hæstv. ráðh. væri fvrir nokkrum árum, að mig 
minnir 1925, skipaður ásaint öðrum i nefnd til 
þess að athuga trvggingarmálin, en frá þeirri 
nefnd hefir bara aldrei komið neitt frv. enn 
þann dag í dag. Aftur kom nokkrum árum sið- 
ar frv. um tryggingar frá jafnaðarmönnum, og 
mun hæstv. núv. atvmrh. hafa flotið þar með 
sem flm., og mun sá kattarþvottur hafa átt að 
leysa haun frá |>eirri sjálfsögðu skvldu að bera 
fram af nefndarinnar hálfu frv. um þessi mál. 
Annars má hæstv. atvmrh. vita, að það verður 
erfitt að finna þá leið í tryggingarmálunum, 
sem allir geta orðið i aðalatriðum sammála um. 
Ég held því, að hann ætti ekki að híða lengi í 
óvissu með að hæta úr framfærslulöggjöfinni, 
og hafa það þá jafnframt hugfast, sem ég hefi 
haldið fram hér, að aðalatriðið í þessum ínál- 
um er fjárhagsástand sveitarfélaganna.

Atvmrh. (Haraldur Guðmundsson) ;óyfirl. : 
Ég á dálítið erfitt með að átta mig á þessari 
miklu sálarangist hv. þm. Barð. Eins og ég er 
marghúinn að benda honum á, þá hefir þessi 
litla hreyt., sent ég flyt hér á fátækralögun- 
um. engin áhrif á framfærslukostnað i land- 
inu, enda hefir enginn bent á það með rökum. 
Að hér sé tekinn hurt sá hemill, sem haldi 
gjöldum sveitarfélaganna niðri, eins og hv. 3. 
þm. Beykv. vildi halda frain, er því hin mesta 
fjarstæða, því að málið er alls ekki flutt þann- 
ig, að það snerti fjárhag sveitarfélaganna.

I>á hvarflaði hv. þm. Barð. dálitið frá þessu 
frv. og fór að tala unt tryggingarniál og trygg- 
ingarlöggjöf og afstöðu mína til þeirra mála. 
Ég verð nú að segja, að svo hissa sem ég varð

á þvi að heyra hann halda því frain, að frv. 
þetta væri flutt í sambandi við fjárhagsmál 
sveitanna, þeim mun ineira varð ég ]>ó hissa 
á öllunt þeiin vitleysum, sem hann kom með uin 
mig í sambandi við þau mál. Hann sagði t. d., 
að ég hefði verið skipaður i einhverja þing- 
nefnd 1925. I’etta er bara haugalygi, sem ég fæ' 
ekki skilið, hvernig hefir komizt inn í höfuð 
hv. þm. Ég kom nfl. ekki inn i þingið fyrr en 
1927 og gat því ekki hafa verið skipaður i þing- 
nefnd fvrir þann tíma. I>á sagði hv. þm., að ég 
liefði ekki sem nni. í n. þessari horið fram neitt 
frv., heldur hefði ég nokkru síðar fengið að 
hanga sem meðflm. að frv. um tryggingar, sem 
jafnaðarmenn hefðu borið fram í þinginu, og 
það hefði verið kattarþvottur minn i þessu 
niáli. Ég held nú, að það sæti frekar á ein- 
hverjum öðrum en þessum hv. þm. að tala dig- 
urhai'kalega um þetta mál, þvi ég veit ekki het- 
ur en það hafi tvívegis verið lagt fyrir allshn., 
sein hann hefir verið form. fvrir, en aldrei af- 
gr. þaðan, og ég þori að fullyrða, að hann hefir 
aldrei nennt að lesa frv., hvað þá ineira. Hann 
ætti þvi allra manna sizt að tala svo mjög 
digurharkalega um þetta mál. Og veit hann 
kannske ekki, að það er i samningum milli 
Framsfl. og Alþfl., að sett verði almenn trygg- 
ingarlöggjöf á næsta ári, sem komi til fram- 
kvæmda í ársbvrjun 1936? .Hv. þm. veit hreint 
og beint ekki, hvað hann hefir sjálfur vanrækt 
að gera og hvað hann hefir undirgengizt að gera. 
1>Ó vill hann vera að setja sig sem einskonar 
dómara vfir mig i þessum efnuni. Ég fæ þvi 
alls ekki skilið, hvernig hann er innrættur, og 
svo muu unt fleiri.

Bergur Jónsson óyfirl.' : Hæstv. atvmrh. 
sagði, að fvrsta ræða tnin hefði verið kák, sem 
ekki hefði vcrið inark á takandi, cn nefndi ekki, 
að siðari ræða mín hefði verið kák lika, enda 
hitnaði honum svo af heuni, að ég ltefi ekki séð 
hann ölln úthverfari fyrr. I>essi hæstv. ráðh. 
er nú ekki húinn að vera lengi ráðh., og verður 
það kannske ekki lengi, en hann hefði gott af að 
læra að stilla sig ofurlítið hetur en hann hefir 
gert nú. I’að, sem hann virtist reiðast niest af, 
var, að ég sagði, að hann hefði einu sinni verið 
skipaður í n , sem ekkert hefði gert. l't af þvi 
sagði hann, að ég hefði sem forin. allshn. Xd. 
setið á tryggingarfrv. hans á tveim þingum. 
I’etta og þvílíkt er aðeins persónuleg áreitni, 
sein ekki hæfir manni i ráðherrastöðu, og það 
því siður, þar sem hæstv. ráðh. veit, að það voru 
ekki siður flokksbræður hans sjálfs i allshn. en 
aðrir, sctn vildu sitja á þessum kattarþvotti 
hinnar friegu milliþinganefndar. Annars hýst ég 
við, að allir, scm mál mitt hafa hevrt og eru í 
kyrrlátara sálarástandi en hæstv. atvmrh., hafi 
tekið eftir þvi, að ég réðist ekkert á móti trvgg- 
ingarmálunum, heldur talaði aðeins uin vett- 
lingatök hans á þeim málum frá fyrstu tíð.

Að siðustu \ il ég taka það fram, að ég læt 
mér í léttu rúmi liggja, þó að hæstv. ráðh. 
gretti sig af illsku og verði ferlegur ásýndar. 
Ég mun visa aftur því, sein að mér er heint, 
hvort sem það kemur úr ráðherrastóli eða ann- 
arsstaðar að, og ekki sizt þegar að mér er veitzt
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pcrsónulega. Hæstv. ráðh. er kallaður svefnþung- 
ur niaður; það veit hann efiaust ofurvel. Hvort 
ltann er það i raun og veru, skal ég ckki full- 
yrða, þó að það virðist óneitanlega benda i þá 
átt, að hann sé ekki vaknaður til fulls i ráð- 
herradómi sinum, þar sem hann ber aðeins fram 
kákfrv. eitt i cinu mesta gaspursntáli jafiiaðar- 
inanna.

Ég mun nú láta máli mínu lokið að þcssu 
sinni. og læt mér á sama standa, þó að hæstv. 
ráðh. þrammi upp i ræðustólinn aftur og sýni 
þingheimi sitt fagra andlit, sem hann sýndi 
áðan.

Atvmrh. (Haraldur Guðmundsson): Hv. þm. 
Barð. sagði, að ég hefði sveigt persónulega að 
sér. Ég vildi þvi fá upplýst hjá honuin. við hvað 
hann á.

Bergur Jónsson; Hæstv. atvmrh. fór þannig 
orðum um mig, þegar hann talaði uin mig sem 
form. allshn. Xd. á undanförnuin þingum, að ég 
gat ekki annað fundið en þar vieri hann að 
sveigja persónulega að mér. Annars veit ég það, 
að það eru aðrir í þessari hv. d., sem meira og 
svivirðilegar hafa úthrópað mig persónulega 
en núv. lnestv. atvmrh., og á ég þar við 9. landsk. 
(ÓTh: Sigurð Einarsson). Sá frægi inaður hefir 
svivirt mig bæði levnt og ljóst (Forseti hringir), 
og mun ég siðar skýra þinginu frá, á hvern hátt 
hann flaut hingað inn, og má þá vera, að hv. þm. 
þyki yfirleitt ekki sómi að því að liafa hann hér 
innan veggja, þennan mann, sem nær þvi hafði 
verið rekinn úr Alþfl. fvrir hin dæmafáu skrif 
sin i Alþýðuhlaðinu nokkru eftir stjórnarskiptin.

Atvmrh. (Haraldur Guðmundsson): Hv. þm. 
því algerlega. að ég liafi verið með nokkrar 
persónulegar ýfingar i garð hv. þm. Barð. Eg 
talaði aðeins um hann sem form. allshu. án allr- 
ar persónulegrar áreitni, og til þess tel ég mig 
hafa haft fullt leyfi frá þinglegu sjónarmiði.

ATKVGH.
Frv. vísað til 2. umr. með 18:1 atkv. og til 

allshn. með 21 shlj. atkv.

Xefndarálit kom ekki, og frv. var ekki á dag- 
skrá tckið framar.

síðan, en verð og sölukjör mjög misjöfn. Síð- 
astl. át' var selt alimikið af sild til þessara 
landa. En verðið var lágt og allmikill hluti sild- 
arinnar var seldur í umboðssölu gegn lítilli út-
borgun.

I’egar stjórnarskiptin urðu í sumar, var sild- 
arsala þegar byrjuð, og höfðu þá ýmsir boðið 
síld til þessara landa með svo lágu verði, að 
vonlaust þótti, að svaraði framlciðslukostn- 
aði, og aðrir liöfðu boðið sildina í umboðssölu. 
Sildarframleiðendur höfðu revnt að mynda sam- 
tök með sér til að hindra þetta, en þó ekki tek- 
izt að koma heildaj'skipulagi á þessi mál. I>eir, 
sem réðu yfir um % af útflutningi léttverkaðr- 
ar sildar, mvnduðu með sér Sölusamlag íslenzkra 
matjessildarframleiðeiula og komu til stj. með 
tilmæli um, að hún hefði afskipti af málinu.

Xú hafa orðið ýms umskipti i þessum tveim 
markaðslöndum. Þannig hefir verið lagður toll- 
ur á síldina i Póllandi, og um þýzka markaðinn 
er allt í óvissu. Stj. taldi þvi fulla þörf á að taka 
i taumana um framhoð léttverkaðrar sildar, og 
gaf út 31. júlí í sumar bráðabirgðalög um þetta 
cfni. Áttu lögin að girða fyrir það tvcnnt, að út- 
flutningurinn kæmi misjafnt niður og að síldin 
vieri hoðin fram með óeðlilegum hætti og verðið 
þannig fellt. í sambandi við þessi lög var siðan 
gefin lit ýtarleg reglugerð 8. ágúst i sumar.

Xokkru eftir að bráðabirgðalögin og reglu- 
gerðin höfðu verið sett fóru menn að reyna að 
fara i kringum lögin ineð því að salta sildina 
nokkuð yfir 22 kg. í tunnu og liella siðan á hana 
daufum pækli. Fyrir þetta var girt með viðauka 
við bráðabirgðalögin 16. ágúst i sumar.

Eftir þeirri reynslu, sem fengizt liefir í sumar, 
má vienta þess, að hækka mælti síldarvcrðið með 
því að láta slík lög einnig ná til venjulegrar salt- 
sildar.

Árangur af afskiptum stj. i sumar varð að öll- 
um vonum. Sildin var seld til Póllands, I’ýzka- 
lands og Ameriku, yfirleitt fyrir sæmilegt verð.

ATKVGH.
Frv. vísað til 2. umr. með 19 shlj. atkv. og til 

sjútvn. með 19 shlj. atkv.

Xefndarálit kom ekki, og frv. var ekki á dag- 
skrá tekið i'ramar.

3. Léttverkuð saltsíld.
Á 3. fundi í X'd., tt. okt., var útbýtt:
Frv. til 1. um heimild fyrir ríkisstjórnina til 

ihlutunar um sölu og útflutning á léttverkaðri 
saltsíld (stjfrv., A. 28).

A 4. fundi i Xd., 8. okt., var frv. tekið til 1. umr.

Atvmrh. (Haraldur Guðmundsson) óyfirl. : 
Siðustu ár síldareinkasölunnar var farið að selja 
allmikið af léttverkaðri saltsild til Póllands 
og Þýzkalands. I’essi sala hefir haldið áfram

4. Bifreiðaskattur o. fl.
Á 4. fundi í Ed., 6. okt., var útbýtt:
Frv. til I. um breyt. á 1. nr. 84 6. júlí 1932, um 

bifreiðaskatt o. fl. (stjfrv., A. 9).

A 6. fundi í Ed., 9. okt., var frv. tekið til 1. uinr.

Fjmrh. (Eysteinn Jónsson) . óyfirl. : betta 
frv., sein hér liggur fyrir, fer frain á aukinn ben- 
zinskatt. Ástæðan fyrir því, að þetta frv. er flutt. 
er sií, eins og bv. din. er kunnugt, að það fer vax- 
andi kostnaðurinn við vegaviðhald, af þvi að það 
Iengjast þeir vegir, sein þurfa mikið viðhald,
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vcgna þcss hvernig þcir voru gcrðir i upphafi, 
<>g vegna þcss að ekki fyrir löngu þætti Alþingi 
i þjóðvcgatölu drjúgum vegarspotta, citthvað um 
800—000 kra, cftir því scm vcgamálast jóri hcfir 
gcfið upplýsingar um. l’að cr nú viðurkcnnt i <>11- 
um löndum, að það sc ckki ócðlilcgt, að um- 
fcrðin um vcgina beri að allmiklu leyti viðhaldið 
á þeim. Það hcfir vcrið í flestuin lönduin gert 
með því að lcggja innflutningsgjald á bcnzin, 
scm notað cr til þcss að knýja áfram þau tæki, 
scm mcst nota vcgina.

Ég hcfi fengið upplýsingar frá skrifstofu vcga- 
málastjóra, scm vcrt cr að athuga í þcssu sam- 
bandi, um hvc mikill skattur cr lagður á bcnzín 
i ýmsum löndum. Ætla ég að gcfa dálítið yfirlit 
vfir það, svo að hv. þdm, gcti haft það til hlið- 
sjónar, þegar þcir mynda scr skoðun um þctta 
frv. Sanikv. þcssari skýrslu cr það svo, að

i Xoregi cr 10 aura skattur á litra.
i Sviþjóð — 12 — — - —
i Danmörku — 13 — — - —
i Englandi — 16,20 — — - —
í HoIIandí — 18,04 — — - —

Auk þess stcndur hcr i þcssu yfirliti, scm vcga- 
málaskrifstofan hcfir gcfið incr um þctta mál, 
mcð lcyfi hæstv. forscta:

„Erá cftirgreindum lönduin hefi ég ckki fcng- 
ið nákvæmar upplýsingar um skattinn, cn hann 
cr alstaðar yfir 20 aura á lítra. í Frakklandi cr 
liann 40 aurar á lítra og ha-rri cn 20 aura á lítra 
hæði í Italiu og á Spáni“.

I’ctta cru þær upplýsingar, scm ég hcfi fcngið 
um skattinn i öðrum löntluin.

Til samanburðar vil cg gcta þcss, að cins <>g 
sakir standa cr þcssi skattur hjá okkur 4,438 
aui'ar á litra, cða tæplcga 4,5 aur, Ef þctta frv. 
vcrður samþ., þá vcrður skatturinn á hvcrn litra 
af hcnzini 8,438 aurar. I>ó að við gcrum þcssa 
liækkun á skattinuin, þá vcrður hann samt lægri 
cii i nokkru öðru landi, scm ég hefi gctið um 
og ncfnt cr i þessu brcfi.

I>að má scgja — og ég hcfi hcyrt það á suinum 
inönnum, scm fást við akstur —, að það séu 
bctri vcgir í þcssum löndum, scin ég hcfi ncfnt, 
<>g þcss vegna sé ckki ócðlilcgt, að tekið sc hærra 
gjaltl af bcnzininu. En i þcssu sambantli má 
minna á það, að þó að þcssi hækkun vcrði fram- 
kvæmd, þá cr skatturinn samt lægri cn i nokkru 
þcssara landa. Auk þcss má bcnda á, þó að ckki 
liggi fyrir skýrslur um það, að mér lcikur stcrk- 
ur grunur á, að vegaviðhaldið hjá okkur sc að 
miklum mun crfiðara cn í þcssum löndum. I>að 
cr vcgna þcss, hvc langir vcgirnir þurfa að vcra 
til þcss að halda uppi samgöngunum i svona 
stóru landi, og þar scm íbúafjöldinn cr svo iniklu 
minni hjá okkur, bæði raunvcrulcga og hlutfalls- 
Icga við stærð landsins, cn i nokkru þcirra landa, 
cr ég hcfi ncfnt. Fig hcltl, að það sé því sann- 
gjarnt að fara fram á þcssa liækkun mcð tilliti íil 
allrar aðstöðu okkar, cins <>g ég hcfi drcpið á.

Eg ætla svo ckki að fjölyrða frckar um þctta, 
cn aðcins hæta því við, að þctta cr cinn liður í 
þcim tckjuöflunum, scm stj. álitur, að séu nauð- 
svnlcgar til þcss að hægt sé að haltla við þeini 
verklegu framkvæmdum í landinu, scm fjárlaga- 
frv. hcr mcð sér. ()g þcssi tckjustofn hcfir vcrið 
valinn til þcss að fylla upp það rúm i hinum

vantandi tckjuin af þcim ástæðum, scm ég hcfi 
nú fært fram.

Magnús Jónsson óyfiil. : Ég býst ckki við, 
að þcim, scm fylgzt hafa mcð gangi slíkra mála 
scm þcssa á undanfarantli þingum, komi það á 
óvart, þótt ég gcti ckki fylgt ]>vi. Ég cr og hcfi 
vcrið yfirleitt á móti því að skattlcggja bifrciðar 
og notkun þcirra. I’að þýðir ckkcrt að vitna i 
það, að i öðrum löndum sé svo og svo hár bcn- 
zinskattur, — þar cr svo óliku saman að jafna. 
Ef fá á réttan samanburð, vcrður að athuga öll 
samgöngumál viðkomandi þjóða. í öllum þcim 
löndum, scm vitnað hcfir vcrið til, cr haldið uppi 
dýrum járnbrautum. Viða rcka rikin þær mcð 
stórkostlcgu tapi, svo inikið þykir undir þvi 
komið að hafa fargjöldin scm hvgst. Svo þegar 
þcssi nýju samgöngutæki, bifreiðarnar, konia til 
sögunnar, þá cru frá sjónarmiði rikjanna ivær 
ástæður til þcss að lcggja á þau háa skatta. 
I'vrst <>g frcmst vcgna þcss, að ríkin þykjast hafa 
séð fyrir flut ningaþörf landsmanna á annan 
hátt, og svo hcinlínis tii þcss að vcrja járn- 
brautirnar fyrir hættulcgum kcppinaut.

Aftur á móti höfum við liér cngin farartæki, 
scm svara til flutningaþarfa nútímans á landi, 
önnur cn bilana. I>að vcrður því að bcra þá hjá 
okkur sainan við járnhrautirnar hjá öðrum þjóð- 
um. Svo kemur það til grcina, scm hæstv. ráðh. 
minntist sjálfur á, hvað vcgirnir cru hér vondir. 
l'að cr algild regla, að minna cr horgað fyrir )c- 
lcga vöru. (Fjmrh.: l>að á lika að horga minna 
hér). Vcgirnir cru líka svo margfalt vcrri vara. 
l'tanlands hafa vcrið lagðir malbikaðir vegir um 
löndin þvcr og cndilöng, og við það sparast hcin- 
línis svo mikið á hjólhringum og hcnzini, að ég 
cfast um, að raunvcrulcga vcrði skatturinn nokk- 
uð hærri. I>ar við hætist svo, að ríkin Icggja iil 
járnbrautirnar og kosta miklu fé árlcga til þcss 
að starfrækja þær. í þcim liggur fjármagn, scm 
skiptir hundruðuin milljóna, og til þcss að sitja 
ckki uppi mcð öll þau mannvirki ónotuð, cr grip- 
ið til þcss að skattlcggja bílana.

l>að hcfir vcrið fært fram scm ástæða, að hér 
þurfi svo mikið fé til vegaviðhaldsins. En ég vcit 
ckki, af hvcrju þcssi cini kostnaður á cndilcga 
að grciðast sérstaklcga. Er það svo óltalcgur 
lúksus að lcggja vcgi á landi og nota þá'? Eg 
skil ckki, hvcrs vegna ckki má grciða þcnnan 
kostnað af ahncnnuin sköltum, cins og svo margt 
annað hliðstætt, scm gcrt cr almcnningi til hags- 
bóta.

I>ar scm ég hcfi alltat' vcríð á móti þessum 
skatti, þá cr ég vitanlcga cinnig á móti þvi nú, 
að hann sé hækkaður. Ég sé ekki ncitt samræmi 
i því, að ríkið lcggi fram hundruð þúsunda ti! 
samgangna á sjó, cn taki svo aftur skatt af sam- 
göngum á landi. I>ó .,vcgirnir“ séu ódýrari á sjón- 
um, þá cru farartækin sjálf dýrari.

Flg hcfði haldið, að þctta mál gæti ckki náð 
fram að ganga, vcgna þcss að Alþfl. væri á 
móti þvi. Ég man ckki bctur cn að við sam- 
þm., hv. 2. þm. Ilcykv. <>g ég, höfum staðið mjög 
lilið við hlið gcgn þcssu máli á uiidaiiförnuiu 
þingum. En ég fcr nú að cfast um andstöðuna, 
úr ]>vi að hv. þm. Alþfl. hér i d. hafa grcitt atkv. 
mcð innflutningshöftunum, scm þcir liafa áður
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vcrið mjög á móti. Ég sé nú, að þcir liafa orðið 
að kaupa dýru verði að fá að sitja í sólskininu 
stjórnarmegin, og e. t. v. eiga þeir nú einnig 
að greiða hluta af þvi gjaldi.

Jón Baldvinsson: I>að er meiri umhyggjan, 
sem hv. 1. þm. Rcykv. bcr fyrir okkur Alþfl.- 
mönnum. Hann er alltaf að kalla á okkur scr til 
hjálpar í ræðum sínum, þvkist liklega vcra nokk- 
uð einmana i þessu andófi sínu hér í deildinni.

bað er rétt. að við Alþfl.menn vorum á móti 
benzinskattinum þegar hann var á lagður. En 
hinsvegar játum við það með stj., að nauðsyn 
er á því að halda uppi framkvæmdum í land- 
inu á þessuin atvinnuleysistímum. Við viljum 
ekki láta minnka f ramk\ æmdirnar og við viljum 
á cinhvern hátt afla þeirra tekna, sem þarf til 
að halda þeim áfram. Við viljum athuga í n„ 
hvaða Iciðir sé tiltækilegast að fara, og munum 
þvi ekki snúast á móti þciin tekjuöflunarfrv., 
sem fram koma, fyrr en þau hafa hlotið athugun
i ncfnd.

Magnús Jónsson óyfirl. : Eg vil í sambandi 
við þessa atvinnu-ástæðu bv. 4. landsk. bcnda á 
það, að næsta mál á undan á dagskránni snertir 
ekkert í þá átt. I>ao miðar aðeins að því að auka 
dýrtíðina og gera mönnum, ekki sizt þeim, sem 
á mölinni búa og þurfa að kaupa flesta hluti, 
erfiðara fvrir að lifa, svo hv. þm. hcfði vcl gctað 
vcrið á móti því frá bvrjun. Annars finnst mér 
hv. Alþfl.mcnn ckki hafa verið gefnir fyrir að 
sýna mikla sanngirni í því að láta athuga mál í 
ncfndum. I>cir hafa haft allra manna ákvcðnast- 
ar og flokkslegastar skoðanir og ckki viljað Ijá 
þeiin málum cyra né athugun, scm þcir hafa verið 
á móti. En nú cr eins og þcssi flokksgigt hafi 
bráðnað úr þeiin i blcssuðu stjórnarsólskininu. 
beir ætla nú væntanlcga að grciða atkv. með 
verðtollinum, sem þcir haía mcst skammað mig 
og aðra fyrir að vcra mcð.

Eg vildi aðeins bcnda á þctta ósamræmi og 
að einhverjum öðrum öflum muni til að drcifa 
hddur en látið cr uppi. Mér finnst þcir hafa 
keypt þessa pipu sina of dýrt; það cr a. m. k. 
ekki ennþá séð. hvað þeir fá fvrir sina umbjóð- 
endur fyrir allt það 'gjald. sem þeir cru að láta 
af hendi.

Fjmrh. (Eysteinn Jónsson) óyfirl. • Eg ætla 
ekki að fara að svara fyrir Alþfl.mennina, cn ég 
vil benda á. að ef það er ósamræmi i framkomu 
þcirra, þá cr það ckki siður í framkomu hv. síð- 
asta ræðumanns og hans flokks. Eg man ckki 
betur cn að það hafi daglcga verið prédikað í 
blöðum stjói narandstæðinga siðan Eramsfl. og 
Alþfl. sömdu með sér um stjórnarmyndun, að 
Alþfl. ráði öllu og hafi fengið allt, en Framsfl. 
ekkert. Nú kveður hcldur við annan tón hjá hv. 
1. þm. Beykv. Nú heldur hann því fram hér, að 
Alþfl. hafi orðið að snúast í hverju máli til þess 
að geta komið til greina \ ið þessa samninga. Ég 
vildi henda á þetta ósamræmi til þess að sýna, 
hvað lítið er að marka, hvað hv. stjórnarand- 
stæðingar segja um þetta cfni.

Hv. þm. sagði, að allt öðru máli væri að gegna 
hér hcldur cn í öðrum lönduni. þar héldu ríkiu

uppi járnbrautum fyrir stórfé. En ég vil bcnda 
honum á, að við lcggjum mikið fé til samgangna 
á sjó, og það gctur talizt hliðstætt þvi, sem aðr- 
ar þjóðir leggja til járnbrautanna, svo það rask- 
ar ckki hlutfallinu uin aðstöðu okkar lands sam- 
anborið við önnur. I>á talaði hann um, að það 
væru malbikaðir vegir um þessi lönd þvcr og 
cndilöng. I>að kann að vera um sum þcirra, en 
ekki sum. Til dæmis hafa vcgirnir í Noregi og 
Svíþjóð marga sömu gallana og vcgirnir bér, þó 
þcir séu c. t. v. citthvað bctri vfirlcitt. enda 
cr ckki farið fram á cins báan skatt bér cins 
og þar cr.

Hv. þm. sagði, að vonda vöru yrði að sclja 
lágu vcrði. En það er til annað sjónarmið, scm 
cinnig vcrður að lita á við verðlagningu vöru, og 
það cr, bvað kostar að láta hana í té. Erá þ\ i 
sjónarmiði niun hækkun á bcnzinskattinum bér 
ckki vera ósanngjörn, þvi það mun tiltölulcga 
cngu minni kostnaður vcra við okkar vegiikerfi, 
þó ófullkomið sé, heldur cn vcgakerfí þcirra 
þjóða, scm hafa miklu hicrri benzínskatt.

Eg ætla svo ckki að cyða meiri tima í umr. um 
þetta að sinni; ég býst \ ið, að frv. fari til n., 
svo tækifæri gcfist til að ræða það nánar siðar.

Pétur Magnússon óyfirl/: Ég vcrð að scgja, 
að það cr einkcnnilcgasta röksemdaleiðsla, sem 
ég man cftír að hafa hcyrt, þcgar lucstv. fjmrh. 
bcr það fram, að nf því að hér sé varið stórfé til 
þcss að rcka strandfcrðir, þá sé ckki ósanngjarnt 
að skattleggja samgöngur á landi. (Fjmrh.: I>etta 
cr misskilningur hjá h\. þm. Eg átti við, að 
samk\. rökscmdafærslum hv. 1. þm. Hcvkv. mætti 
líta þannig á). Eg gat ckki skilið htvstv. ráðh. 
öðruvisi cn að hann tcldi þetta hliðstictt við 
járnbrautir annara þjóða, og af þ\ i lagt væri 
stórfé til strandfcrðanna, þá væri rétt að lcggja 
skatt á þá mcnn, scm ckki gcta haft ncin not af 
þeim. I>ao þarf cngum að blandast hugur um, á 
hvcrjum þctta kcmur niður. I>cssi skattur kcm- 
ur vitanlcga fvrst og frcmst niður á þcim, scm 
\ ið bafnlcysi búa og verða að nota bifrciðar 
til allra flutninga, cn það eru aðallega þeir, scm 
á Suðurlandsundirlcndinu búa. Samgöngucrfið- 
lcikar þcirra cru svo miklir, að ég cr sannficrð- 
ur um, að ckki liður á löngu áður cn rikið ncyð- 
ist til þcss að lcggja fram fé frckar cn vcrið 
bcfir til þcss að létta undir mcð þcim. I>að gcng- 
ur þ\ í algcrlega i öfuga átt að skattlcggja þau 
cinu samgöngutæki, scm hægt cr að nota í þcss- 
um béruðuin. Eg gct frætt hæstv. ráðh. á því, að 
bændur á Suðurlandsundirlcndinu, scm verða að 
hafa alla verzlun í Kvík, vcrða í sumum tilfelhmi 
að grciða liícrra gjald fyrir flutninginn hcim til 
sín heldur cn fvrir vöruna sjálfa. I>ctta á við 
um ýmsa þungavöru. cins og t. d. kol, scm sum- 
ir bændur komast nú ckki hjá að kaupa.

Eg gcri náttúrlcga ekki lítið úr þeirri þörf, scm 
nú cr á þvi að afla rikissjóði tckna, og ég skal 
ekki fara út í það að þcssu sinni, af hvcrju 
sú þörf cr sprottin. En mér þykir það undarlegt, 
cf hæstv. stj. getur ckki fundið réttlátari leiðir 
til að lcggja á skatta hcldur cn þá. scm hér cr 
stungið upp á. Hæstv. stj. hlýtur að vita það, að 
bílarnir cru ckki notaðir hér á landi nema að 
hverfandi litlu léyti scm lúksusvara. Nauðsyn-
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lega bílanotkunin et' svo inargfalt meiri, að ]>að 
kernur ekki til niála að skattleggja lúksusnotk- 
unina þannig, að nauðsvnlega notkunin kotni 
þar undir. Ef farið væri inn á þá braut, vrði 
ekki hægt að komast hjá þvi að styrkja með a. m.
k. hlutfallslega jafnháu framlagi þau héruð, sem 
verst eru sett með tilliti til samgangna á sjó.

Fjmrh. (Eysteinn Jónsson) óvfirl.j : Ég heyrði 
á hv. síðasta ræðumanni, að hann hafði mis- 
skilið inig, þegar ég talaði um framlög (tkkar 
til strandferða í sambandi við framlög annara 
þjóða til járnhrauta. Ég var aðeins að henda hv.
l. þm. Reykv. á það, að ef honum finnst frain- 
lag aiinara þjóða til jámbrauta réttlæta hinn 
liáa benzínskatt hjá þeim, þá ætti framlag okkar 
til strandferðanna alveg eins að réttlæta okkar 
tiltölulega lága benzinskatt frá hans sjónarmiði. 
Ég fyrir mitt leyti get ekki séð, að framlög til 
járnhrautanna réttlæti út af fyrir sig á nokkurn 
hátt háan benzinskatt, eins og ég tel ekki heldur 
frainlögin til strandferða koma honuni neitt við. 
(MJ: Það er nú nóg af rökvilluin hjá hæstv. ráðh. 
sjálfum, þó hann sé ekki að troða þeim upp á 
aðra lika). Hinsvegar vil ég benda á, að það hvilir 
nokkur skattur á umferðinni á sjó, sem cr ekki 
ólíkur henzinskattinum að eðli. Það er vita- 
gjöldin, scm nema að heildarupphæð á 6. hundrað 
þús. kr. I’etta er einskonar uinferðaskattur á 
sjónum, hliðstæður benzinskattinum á landi. I’að. 
sem réttlætir henzínskattinn, er ekki það, að lagt 
er stórfé til strandferða, heldur hitt, að lagt er 
stórfé til lagningar nýrra akvega og viðhalds 
gömlu veganna, svo ekki er óeðlilegt, að eitthvað 
sé tekið af umferðinni upp i þann kostnað hér 
eins og annarsstaðar.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 10:1 atkv. og til 

fjhn. með 13 shlj. atkv.

Xefndarálit koin ekki, og frv. var ekki á dag- 
skrá tekið framar.

5. Virkjun Fljótaár.
A 3. fundi i Xd., 6. okt., var úthýtt:
Frv. til 1. um virkjun Fljótaár (þinfrv., A. lá).

A 7. fundi í Xd., 11. okt., var frv. tekið til 1. 
umr.

Flm. (Garðar I’orsteinsson): Frv. þetta er l'lutt 
sarnkv. ósk bæjarstj. Siglufjarðar, og fylgir því 
nákvæm grg. Sé ég þvi ckki ástæðu til þess að 
fara fleiri orðum um það. I’að hefir áður legið 
fyrir Alþingi. Ég vona, að þvi verði vel tekið af 
hv. þdin, og óska ég, að það verði látið ganga til
2. umr. og fjhn.

ATKVGR.
Frv. visað til 2. umr. með 18 shlj. atkv. og til 

fjhn. með 19 shlj. atkv.

Alþb 1934. C. (48. löggjafarþing).

Xefndarálit koin ekki, og frv. var ekki á dag- 
skrá tekið framar.

6. Kosningar í sveitamálum og kaup- 
staöa (frv. SE).

Á 6. fundi i Xd., 10. okt., var útbýtt:
Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 59 frá 14. júní 1929, 

um kosningar í málefnum sveita og kaupstaða 
fþmfrv., A. 54).

A tí. fundi í Xd„ 12. okt., var frv. tekið tii 1. 
uinr.

Flm. ÍSigurður Einarsson): Þetta frv. er i 
rauninni mjög smávægilegt. I 1., sem nú gilda uni 
kosningar i málefnum sveita og kaupstaða. er 
heimilað að viðhafa hlutfallskosningu í hrepps- 
nefndarkosningum, ef fullnægt er vissum skil- 
yrðum. Það er kunnugt, að þessi heimild er not- 
uð meira og minna, einkanlega í kaupstöðum. 
En því er svo háttað, að i núgildandi lögum eru 
ekki skýr ákvæði um það, hvort varafulltrúar á 
lista við hreppsnefndarkosningu hafa rétt tii að 
sitja fundi í forföllum aðalfulltrúa. Og þó gilda 
fyrirmæiin um, að varafulltrúar skuli vera á 
lista, sem fram er borinn, einnig um hrepps- 
nefndarkosningar. Þetta frv. fer fram á, að fyrir- 
mæli 2.—4. málsgr. 16. gr. nái til leyniiegra kosn- 
inga utan kaupstaða, og að fyrirmæli 19. gr. gildi 
um aðalfulltrúa og varafulltrúa í hreppsnefnd. 
Það hefir stundum risið ágreiningur út af þessu. 
og er þetta litla frv. horið fram til að fyrir- 
hyggja hann.

Ég gæti vel sætt mig við þá lausn á málinu, að 
hlutfallskosningar yrðu fyrirskipaðar yfirleitt i 
málcfnum sveita og kaupstaða. En ég sá þó ekki 
ástæðu til að bera fram svo víðtæka brtt. um 
þetta, að mönnum væri ekki i sjálfsvald sett, 
hverja aðferðina þeir viðhafa. Þetta er aðeins 
litilfjörleg breyt. á fyrirmæluni gildandi laga um 
kosningar i málefnum sveita og kaupstaða. Brevt- 
ing su, er frv. þetta felur aðallega i sér, er fólg- 
in í því, að vísað er til fyrirmæla i 19. gr. }., um 
ákvæði um varafulltrúa i bæjarstjórnum. Eg býst 
ekki við, að menn sjái ásta*ðu til að amast við 
því, að þetta atriði sé skýrt fram tekið. Því hver, 
scm athugar þetta, hlýtur að komast að þeirri 
niðurstöðu, að löggjafinn hafi ætlazt til þess, 
þegar hann heimilaði hlutfallskosningu. þó innan 
þröngra takmarka væri, að varafulltrúar vrðu 
kjörnir samtímis aðalmönhum og tækju sieti i 
forföllum þeirra á sama hátt <>g gerist i hæjar- 
stjórnum, a. m. k. svo framarlega sem þeir hefðu 
tilkynnt fjarveru sina. Að visu mun löggjafanum 
ekki hafa hugkvæmzt, að heimild þessi yrði not- 
ið í svo rikum niæli sein raun ber vitni. og þess 
vegna ekki kveðið svo skýrt á um þetta atriði að 
því er snertir sveitarstjórnir. að ekki geti risið 
ágreiningur. Ætla ég, að nú fyrir skemmstu hafi 
verið felldur stjórnarráðsúrskui ður, sem hygg- 
ist á því, að óheimilt sé samkv. gildandi 1., að 
varamaður í hreppsnefnd taki sæti. Frv. þetta 
miðar þess vegna að þvi að girða fyrir ágrein-
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ing eða misskilning á þe.ssu atriði hér eftir. Að 
mínu viti er málið ekki flóknara en svo, og licfir 
ekki í sér fólgin þau efni til ágreinings, að um 
það þurfi miklar unn\. en vænti þess, að því 
verði að þessari uinr. lokinni vísað til allshn.

Bergur Jónsson: Eg geri ráð fyrir, eftir orð- 
mn hv. síðasta ræðumanns, að tilefnið til flutn- 
ings þessa frv. sé st jórnarráðsúrskurður, sem 
fvrir nokkru hefir fallið út af hreppsnefndar- 
kosningu á Patreksfirði. Xú vill svo einkenni- 
lega til, að ég hefi heyrt bæði á hv. síðasta ræðu- 
inanni og fleiruin af hans flokksmönnum, að 
þessi úrskurður atvmrh., sem er þó þeirra sam- 
flokksinaður, sé rangur. Ég er ekki í neinuni 
vafa uin, að hver sæmilega greinagóður maður 
getur séð, að úrskurðurinn er réttur. í Jögunum 
uni þessi efni er gefin injög þröng heimild til að 
viðhafa blutfallskosningar til hreppsnefnda með 
þvi að safna undirskriftum eins margra kjósenda 
og þarf til að koma að a. m. k. einuni manni. Xú 
er því þannig varið, að þar, sem hlutfallskosn- 
ing til hreppsnefnda er heimiluð í lögunum, er 
vísað til gr. framar í þeim, en einmitt stoppað 
við 18. gr.. en í 19. gr. 1. er tekið fram um vara- 
fulltrúa í bæjarstjórnum. Ég verð því að álíta, að 
löggjafinn hafi sleppt því með vilja að vitna til 
19. gr., vegna þess að ekki hefir verið ætlazt til. 
að kosnir skvldu varafulltrúar við hlutfallskosn- 
ingar i hreppsnefndir. Ég veit, að hv. flin. finnst 
þetta ranglæti, eða segir a. m. k. að sér finnist 
það. En ég fæ ekki séð, að hér sé um neitt rang- 
læti að ræða, þó þetta sé þannig úr garði gert. 
Eg held þvi frani, að það myiidi eininitt skapast 
ósamræmi í 1., ef breyt. þessi na'ði fram að 
ganga. Eftir þeim 1., sem nú gilda, er um þrenns- 
konar aðferðir \ ið hreppsnefndarkosningar að 
ræða, aðalreglan, og sú, sem gilti áður, er að 
kjósa opinberlega eða í beyranda hljóði með 
nafnakalli. Önnur aðferðin er leynileg kosning, 
þar sem kosið er skriflega eftir nr. á kjörskrá, 
og loks hlutfallskosning. I>að er alveg gefið, að 
eftir tveiinur fyrri aðferðunum getur ekki ver- 
ið um kosningu varafulltrúa að ræða. og eigi að 
vera fullt samræmi í 1., getur ekki heldur ver- 
ið um það að ra*ða eftir þriðju aðferðinni. I>etta 
er líka algerlega logiskt hjá löggjafanum, og 
sjálfsagt að saina regla gildi um þetta, hver að- 
ferðin sem höfð er við kosninguna.

Eg tel því þessa hreyt. á 1. geta valdið glund- 
roða, neitia þvi aðeins, að gengið sé inn á þá 
braut að liafa hlutfallskosningar yfir allt.

Segjum t. d., að einn flokkur sé mjög sterk- 
ur í einu hyggðarlagi og eigi meiri hl. i kjör- 
stjórn, og geti þvi hindrað hlutfallskosningu, þá 
gæti farið svo, að sá flokkur fengi alla kosna, þó 
hann eftir atkvæðamagni sínu ivtti ekki að fá 
nenia t. d. 1 af 3, sem kjósa ætti. I>að mundi líka 
valda ósamræmi, ef í hreppsnefnd, seni skipuð 
væri t. d. 7 niönnum og kosin i tvennu lagi, og 
úr :vttu að ganga 4 menn, sem þá samkv. þessu 
fengju varafulltrúa, en hinir 3, sem fyrir væru í 
n., befðu enga \arafulltrúa. Mig furðar ekki á 
því, þó hv. flm. hafi ekki hugsað út í þessi 
atriði, því ég hefi áður fengið reynslu f\rir þvi, 
að hann ber ekki skyn á þessa hluti. Ég sé það 
á grg. frv., að hv. flm. hefir miðað frv. þetta við

kosninguna á Patreksfirði. (SE: I>að stendur 
ekkert uin Patreksfjörð í grg.). Xei, en það þarf 
ekkert að standa um Patreksfjörð; ég er þaðan, 
og hv. þm. hefir stunduin komið þar. Hv. flni. 
talaði um, að varafulltrúa hefði verið bægt frá 
að sitja fund. I>að hefir engum verið bægt frá 
þvi að sitja fund, vegna þess að það var enginn 
varafulltrúi kosinn. Hv. flm. telur heimildina iil 
hlutfallskosninga meiníngarleysu, ef ekki séu 
kjörnir varafulltrúar. I>etta er bara eins og hver 
önnui’ vitleysa. Oft eru viðhafðar hlutfallskosn- 
ingar á þingi, og ekki eru kosnar varaþingnefnd- 
ir, en allt þetta tal liv. þm. stafar af hans mjög 
svo takmarkaða varaviti, sem ég revndar þekkti 
áður. — Ég sé ekki ástæðu til, að frv. þetta verði 
drepið nú þegar. I>að má gjarnan fara til n., og 
þar sem ég á sieti í þeirri 11., sein væntanlega 
fjallar um frv. þetta, fæ ég síðar tivkifæri til að 
athuga þetta nánar.

Eg vil að lokum minna á það, að hv. d. samþ. i 
fyrra þál. frá allshn. Xd. til stj., að hún léti 
undirhúa og seinja frv. til breyt. á I. um kosn- 
ingar i niálefnum sveitar- og bæjarstjórna. En 
stj. hefir ekkert gert ennþá, og finnst mér þvi 
eðlilegra, að hert væri á stj. um þá endurskoðun. 
sem d. hefir fyrirskipað, heldur en fara að samþ. 
smábrevt., sem enga þýðingu hafa.

Flm. (Sigurður Einarsson): (ÓTh): Vill ekki 
forseti sjá um, að þessj hv. þm. tali á þinglegan 
liátt ?). Ég get sem bezt flutt mig í pontuna. — 
Enginn dm. mun liaf i heyrt mig halda þ\ í fram, að 
úrskurður atvnirh. sé rangur, og mér hcfir satt að 
segja ekki komið til hugar að efast um. að hann 
sé i alla staði réttur samkv. gildandi lögum. Hv. 
þm. Barð. vék að þvi, að ekki þvrfti annað en 
vísa til 19. gr. laganna til að liið sama gildi um 
varamenn við hlutfallskosningar til hreppsnefnda 
og nú gildir um bæjarstjórnir. Pegar það er nú 
athugað, að samkv. lögum geta kjósendur valið 
um þrjár leiðir, eins og hv. þm. gerði að umræðu- 
efni, þá velja kjósendur vitanlega þá leið, sem 
þeir telja hagkviemasta, og það mundi cnginn 
fara að leggja á sig þá fvrirhöfn að smala undir- 
skriftum, svo viðhafa mætti hlutfallskosningar. 
ef það vieri ekki heinlínis gert með það fyrir 
augum. að með því fengjust meiri réttindi, m. a. 
í þá áít, að \arafulltrúar kæmu inn i forföll- 
um aðalmanna.

I>að eru engin rök, að ekki megi lögleiða þessa 
breyt., þó nokkur bluti hreppsnefndar sé kosinn 
á annan hátt; breytingin gengur i gildi um þann 
hlutann við næstu kosningar þar á eftir. I’að, 
sem hv. þm. sagði um grg. fr\., var meiningar- 
leysa ein, en mér er ánægja að hafa gefið h\. 
dm. tivkifæri til að hlusta á málsnilld þessa liv. 
þm. Honum hefir veitzt hér kivrkomið tækifæri 
til að gera gaman að minu litla lögviti. Ég hefi 
nú aldrei gefið mig út sem neinn lögspeking, og 
ekki heldur til þess lært, en ég \ il heldur sivtta 
mig við að vita ekkert í þeirri grein en að viðra 
lögkróka mína hér framan i þdm. á jafnó\ iðfelld- 
inn hátt og hv. þm. Barð.

Bergur Jónsson: Ég sé ekki ástæðu til að 
svara mörgu hv. 9. landsk., sem stundum er kall- 
aður þm. Xorður-ísfirðinga, af því að hann flaut
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inn á þing vegna þcss að Vilinundur Jónsson 
féll. Enda iitil ástæða til andsvara, því hann 
hrakti i cngu skýringar minar. l>ó að hann vilji 
nú ckki kannast við, að úrskurður stjórnarráðs- 
ins sc rangur, þá cr það sennilega af kurtcisi við 
flokksbróður sinn, atvnirh., sctn cr fjarvcrandi, 
cn á Patreksfirði sagði hann fulluin stöfum, að 
úrskurðurinn væri rangur. Eg skal geta þess, að 
það var ég, sem gaf honum það litla lagavit, scm 
hann virðist hafa fcngið, að cf visað væri til lít. 
gr. 1., fcngist ieyfi til að hafa varafulltrúa i 
hrcppsnefndum, cn cg álít, að slíkt mundi skapa 
ósamræmi, mcðan hlutfallskosningar cru ckki 
almennt viðhafðar. I>á talaði hv. þin. unt það, 
að mcnn mundu hafa bcðið um hlutfallskosning- 
ar vegna þcss að þeir hcfðu húizt við, að með 
því móti fcngist réttur til varafulltrúa. Ég vcit, 
að til cru mcnn, scm hafa gcrt þctta, og það cru 
flokksmenn hv. þm. á Patrcksfirði, scm inunu 
hafa farið cftir lögfræðilcgum upplýsinguin hv. 
!I. landsk., cftir því scm cg veit bczt. Er það því 
lionum sjálfum að kenna, að þcir hafa byggt 
gerðir sínar á rönguin forscndum i þessu máli.

ATKVGR.
I-'rv. visað til 2. umr. mcð 18 shlj. atkv. og 

til allshn. mcð 24 shlj. atkv.

X'cfndarálit kom ckki, og frv. var ckki á dag- 
skrá tekið framar.

7. Þingsköp Alþingis (frv. TT).
Á 6. fundi i Xd., 1(1. okt., var útbýtt:
Frv. til I. um breyt. á 1. nr. 29 3. nóv. 1915, um 

þingsköp Alþingis, og á I. nr. 20 24. marz 1934, 
um breyt. á þeim 1. (þmfrv., A. 55).

Á 8. fundi i X'd., 12. okt., var frv. tekið til 1. 
umr.

Flm. (Thor Thors): Eins og skýrt er frá i grg., 
er frv. þetta flutt vegna þess ágrcinings, cr varð 
við þingsetninguna um það, hvort vclja skvldi 
þm. i Ed. cftir hlutfallslcgu atkvæðamngni flokk- 
anna í Sþ. I>að vcrður að tcljast þingræðislcg 
nauðsvn, að svo sé um hnútana búið í þingsköp- 
um, að cinstakir þingflokkar gcti ekki skotið sér 
undan þcirri skyldu að ncfna þm. til Ed. i rcttu 
hlutfalli við atkvæðamagn sitt, og þar mcð gcrt 
þingið óstarfhæft. Tcl ég þvi æskilcgast og ör- 
uggast, að svo sé fyrirskipað í þingsköpuin, að 
ckki valdi ncinum ágrciningi.

I’á liefir og risið ágrciningur um, hvort for- 
scta beri skylda til að bcra úrskurði sina undir 
atkv., cf þm. æskja þcss. Eg fyrir mitt lcyti tcl, 
að ákvæði þingskapanna eins og þau eru nú geri 
ráð fvrir, að svo sc gert, ef þm. krefjast þcss. 
En úr því mcnn cru ckki á cinu máli um þctta 
atriði, þykir mér rétt, að tckin séu af öli tví- 
mæli mcð skýlausum fyrirmælum þingskapanna 
sjálfra, og ég býst við, að ficstir muni tclja slikt 
ákvæði sjálfsagt, cnda í fullu samræmi við venju- 
lcgar lýðræðisrcglur, að forseti sé háður meiri

lil. þingmanna. — I’að cru flciri ákvæ-ði i þing- 
sköpunum, cr gæti koiilið tii mála að athuga nán- 
ar í þcirri n.. scm væntanlcga kcmur til mcð að 
fá frv. þctta tii athugunar. Ég vil gcta þcss, að 
cg flutti frv. þctta scm sjálfstætt frv., cn ckki 
í sambandi við frv. hv. þm. Mýr. um breyt. á 
þingsköpum, vegna þess að cg álít frv. hans svo 
sjálfsagt, að ég tcl nauðsynlcgt að flýta þvi 
gcgnum þingið, svo ákvæði þcss komi strax iil 
framkvæmda.

I’að cru ýmis ákvæði þingskapanna, scm at- 
huga þvrfti bctur, og ég tcl sjálfsagt, að gcrt 
verði i n., cn ég sc ckki ástæðu til að l'ara nánar 
út i það nú, cða ckki fyrr cn við 2. umr. — Að 
lokuin vil cg ma'last til þcss, að frv. þcssu vcrði 
að lokinni umr. vísað til 2. umr. og allshn.

Hannes Jónsson: Eg hcfi litið athugað þctta 
frv.. cn mér virðist scm 1. gr. gcti vaklið ágrcin- 
ingi, cða það ákvæði í hcnni, scm slær því föstu. 
að þingflokkar skuli scnda menn til Ed. cftir at- 
kvæðamagni hvcrs flokks fyrir sig i Sþ. Eg vil 
bcnda á. að þingfi. gcta breytzt frá þvi, scm nú 
cr. Við gctum hugsað okkur, að hér cigi tvcir 
cða flciri smáflokkar þingfuiltrúa og vilji kjósa 
snman til Ed. I’á munu raskast þau hlutföll inilli 
þingflokka, scm hér cr gcrt ráð fyrir í þcssu frv. 
Eg vildi bcnda á þctta, að mér finnst ckki rétt, að 
tvcir sináflokkar gcti ckki kosið sainan, cf þcim 
likaði bctur, þó þcir sinu i hvoru lagi hafi ckki 
bolmagn til að koma fulltrúa í Ed.

Flm. (Thor Thors): Mcr cr fyllilega ljóst þctta 
atriði. seni hv. þm. V.-Húnv. minntist á, að þetta 
gctur hindrað flokka i að ganga í bandalag um 
kosningu til Ed., cn það þarf ckki að skipta svo 
miklu máli fyrir þá um áhrif þcirra innan þings- 
ins. En cins og cg gat um í framsöguræðu 
ininni, cru það nokkur atriði, scm athuga þarf í 
n., cr fjallar um þctta frv., þar á ineðal þctta 
og fleiri ágrciningsatriði, cins og t. d. hvcr áhrif 
aukakosning skuli hafa á skipun þingdcilda. cf 
inin raskar hlutfalli milli flokka, cn hin nýja 
stjskr. og kosningalög gcra ráð fyrir, að auka- 
kosning brcyti cngu um rétt flokka til uppbótar- 
þingsæta.

Stefán Jóh. Stefánsson: Ég vil bcuda á það, 
að það er alveg laukrétt hjá hv. þm. V.-Húnv.. 
að samkv. 1. gr. frv. geta smáfiokkar orðið úti- 
lokaðir frá þátttöku í Ed. í öðru lagi vildi ég 
vckja athygli á þvi, að samkv. þvi, scm þetta frv. 
gcngur út frá, cr tæplcga hægt að scgja. að um 
lilutfallskosningu sé að ræða, heldur cr licr bara 
gcrt ráð fyrir þvi, að flokkarnir tilnefni incnn. 
og forsetí lýsí því síðan yfir, að þcir stu rétt 
kjörnir. flg hvgg þvi, að frv. þctta þurfi ræki- 
lcgrar athugunar við i n., cnda vcrð cg að tclja 
vafasamt, að það sc gcrhugsað.

Flm. (Thor Thors): Mótbára hv. 1. landsk.. 
að hér væri ckki um hlutfallskosningu að ræða. 
var ærið lítilfjörlcg. Vitaillcga cr hér um lilut- 
faliskosningu að ræða. og ckkcrt annað. því hér 
cr ckki farið fram á annað cn að flokkarnir fái 
hlutfallslcga tölu þm. sinna kosna i Ed. L'túr- 
snúningur hans um, að forscti gcti tilkynnt úr- 
skurð sinn utan funda, cr ckki svaravcrður.
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ATKVGR.
Frv. visað til 2. umr. 11100 21 shlj. atkv. og iil 

allshn. mcð 21 shlj. atkv.

Xefndarálit koni ekki, og frv. var ckki á dag- 
skrá tckið frainar.

8. Fiskiráð.
A 7. fundi í X’d., 11. okt., var útbýtt:
Frv. til 1. um fiskiráð (þmfrv., A. 60).

A !). fundi í Xd., 13. okt., var frv. tckið til 1. 
unir.

Flm. (Ólafur Thors) óyfirl. : Ég ivtla að leyfa 
nicr að gcra ráð fyrir, að allir hv. þdm. liafi 
lcsið grg. þessa frv., og ]>ar af leiðandi tcl cg 
ckki ástæðu til að halda um ]>að langa franisögu- 
ricðu. I grg. cr dregin upp inynd af þeim voða. 
scm þjóðinni cr nú búinn af innflutningsliafta- 
stcfnu nágrannaþjóðanna. Aflciðingarnar af því 
konia grcinilcgast frani í ]>ví, að cf íslcndingar 
franilciða frainvegis sama fiskniagn og að undan- 
förnu og cf innflutningur islenzks fiskjar til 
viðskiptaliindanna vcrður cnn skertur, cins og 
stcrkar likur cru til, og þó ckki ineira cn gcrt cr 
ráð fyrir í grg., þá vcrða aflciðingarnar þær, að 
i árslok 11)35 liggur hcr á Islandi svo niikið af 
óscldum fiski, að það svarar til þess fiskmagns, 
scm Islendingar gcta selt til útlanda allt árið 
1936. Af því inundi lciða það, að cf sá fiskur 
gicti haldið scr að gæðum, væri óþarft að gcra 
lit nokkra íslcnzka flcytu í von uni að aflinn 
gæti sclzt. I>ctta eru svo gcigvænlegar horfur, að 
það gctur cnguni blandazt hugur uin, að það cr 
bcin þjóðarnauðsyn að bcfjast banda og rcyna 
að draga úr því, að af þessu hljótist hrcin þjóð- 
arvandræði. í frv. niínu cru þvi nokkrar till., 
scin iniða að því að bæta úr þessu ástandi. Mcr 
cr það fvllilcga ljóst, að ýnisur þcssar till. hafa 
áður vcrið ræddar maniia á niilli og cru að ]>ví 
lcyti ckki nýjiir. I>að cr nfl. gamla sagan, :ið 
nicnn hníit i þessu tilfclli scm svo mörguni öðr- 
uni scð hættuna, bollalagt uni niálin. án þcss 
þó að hefjast lianda til bjargur fyrr cn voðinn 
cr skollinn á. Frv. fcr frani á, að skipuð sé 
forusta í . þcssari vurnar- og viðrcisnarbaráttu 
þjóðarinnar, og það cr rcvnt að trvggja, að þcssi 
forusta sc scni öruggust, og til þess að svo nicgi 
vcrðii cr tvcnnt nauðsynlcgt. Fyrst það, að til 
licnnar vcljist incnn, scni hafi þckkingu á þess- 
uni viðfangscfnuni, og i öðru lagi, að þckking- 
in fái incgilega litrás í framkvæmdum. Er þcss 
því vænzt, að þcir aðilar, scni vclja ciga fiski- 
ráðið, brcgðist ckki ]>vi trausti, scni til þeirra 
cr borið, að þcir láti þckkinguna ráða uni niann- 
valið. Verði það, hvgg cg, að nicð frv. sc tryggð 
aiinarsvegar þckkingin, cn hinsvcgar frain- 
kvænidin, seni nauðsynin krcfur vegna úrlausnar 
þcssara niála. Till. frv. cru að vísu fyrst og 
frcmst miðaðar við þörf augnabliksins, cn cigi 
að siður er liklcgt, að þær mcgi verða að gagni

fvrir framtíðina, og vfirlcitt llvgg cg, að komist 
fiskiráðið á, niundi það sanna ágicti sitt sjálft, æ 
betur cftir þvi scm tímar liða og það starfar 
lcngur.

Ég hcfi licyrt þcim aiidmælum hrcyft gcgn 
fiskiráðinu, að það muni skorta vald og fjár- 
hagslega aðstöðu til þcss að gcta framkvæmt 
það, scm því cr ætlað að vinna. I’ettn hcld ég, að 
sé á misskilningi byggt. Eg tcl þvert á móti 
ckki hyggilegt að tryggja því mciri völd en frv. 
gcrir ráð fvrir að ]>;ið fái, a. m. k. ckki á þcssu 
stigi málsins. I>að cr mcira virði, að það cigi 
stoð í lífinu cn lagafyrirmæluin, og hana mun 
það fljótlega öðlast, því að það mun búa vfir 
nauðsynlcgri þckkingu til þess að koma i fram- 
kvicmd þcim nauðsynjaináluin, scm það á að ann- 
ast. Að trvggja ]>ví frckari völd cn gert cr hér i 
till. tcl ég og ckki hættulaust mcð öllu, t. d. mcð 
cinkasöluhcimild cða því liku. I>að gæti orðið iil 
þess ;ið draga úr vinsældum þess og áhrifum 
þegar i öndvcrðu. Vcrði rcynslan aftur sú, að 
nauðsyn krcfji frckari lagafvrirmæla, þá gcrir 
fiskiráðið að sjálfsögðu till. um þau til stj., og 
svo niikið má scgja um núv. stj., hvað scin öðru 
liður. að hún cr ckki lirædd við ;ið sctja bráða- 
birgðalög, og myndi í því cfni vcrða gott að 
Icitii til hcnnar.

Annars cr sá mikli munur að framkvæma það, 
scm gcra þarf iiauösynlcga í þcssum niáhiin, 
cftir till. fiskiráðsins licldur cn lögbinda það 
strax, að það niyndi vcrða vinsælla hcldur cn 
far;i þegar að gcra þvingunarráðstafanir, scm 
ckki ættu stoð í þörfinni.

Sc ég svo ckki ástæðu til þess að fara öllu 
flciri orðum um frv. ]>ctt:i nú, cn Icyfi mér :ið 
bera fram þá ósk, að þvi verði flýtt gcgnuin 
þingið, cftir því scm föng standa til.

Héðinn Valdimarsson: Við Alþýðuflokksincnn 
mununi ckki leggja á móti þvi, að frv. þctta 
"ái að ganga til n. En inaiini vcrður ósjálfrátt á 
að liugsa, þcgur inaður lcs grg. þcssa ómcrkilcga 
frv.: „Fjöllin tóku jóðsótt, en fæddist lítíl mús“. 
Frv. fcr nfl. fram á, að þetta fiskiráð gcri tillög- 
ur, scm það hcfir ckkcrt vald til að sjá um, að 
vcrði samþ. né framkvæmdar. I>að hefir cnga 
pcninga ricma úr vcrðjöfnunarsjóði til cigin 
starfscmi, og úr þeim sjóði niun ckki vcra mikið 
óráðstafað fé. Annars liggur ckki fyrir þcssu Al- 
þingi að stofna jafnhlægilcgt fiskisovét sem 
þetta. I>að hcfir öðru og - ?iru að sinna i þess- 
um inálum. Fisksölusamlagið gctur ckki starf- 
að áfram í sama formi og vcrið licfir; þar þarf 
að gcra á gagngcrða brcytingu. I>að þarf ckki 
nðcins að skipulcggja söluna á saltfiskfram- 
lciðslunni, hcldur þarf lika að taka 1il athugunar 
útflutiiinginn á ísfiski, harðfiski og hraðfryst- 
um fiski. I>á cr líka rétt, að þcir, sem hafa með 
hönduni fisksöluna, annist cinnig um nýjar 
markaðslcitir, cn um það hcfir Fisksölusamlagið 
alvcg svikizt, eins og kunnugt cr, cn Alþingi 
vcrður að sjá um, að það vcrði framkvæmt. Eins 
og ég þogar licfi tckið fram, ]>á cr frv. þetta 
gagnslaust mcð öllu, cn cigi að siður munum 
við lofa því til n., þvi að þctta mál í hcild mun 
verða lagt fyrir þingið í þeirri ínynd, scin gagn 
gctur orðið að.
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Flm. (Ólafur Thors) óyfirl. : Mér kom ekk- 
ert á óvart, þó að hv. 2. þm. Revkv. legðist á 
móti frv. þessu, því að liann er nieð þeiin ó- 
sköpum fæddur að vera á móti öllu skvnsainlegu, 
sem ekki keinur frá honum sjálfum. (JakM: En 
frá honum keniur aldrei iieitt skvnsainlegt). A.
m. k. lítið, getur maður sagt. Ég sakna þess, að 
hæstv. atvinrh. skuli ekki vera viðstaddur nú, þvi 
að ég vildi iniklu frekar ræða um þetta mál við 
hann heldur en hv. 2. þm. Reykv., þvi að hann 
er iniklu fróðari, skvnsamari og sanngjarnari 
maður. Við hann er því talandi um mikilsverð 
þjóðféiagsmál, sem verður að teljast frágangssök 
að ræða um við hv. 2. þm. Reykv, sakir ofsa og 
grunnfærni. Annars var öll ræða hv. þm. ekkert 
annað en viðleitni til að narta í mig, sem i raun 
og veru er ekki svara verð, og mun ég því fáu 
einu að honum víkja. Eg þarf alls ekki að sækja 
mitt vit i þessum málum til ]>essa hv. þin, þvi 
að á þeini hefi ég miklu meira vit en hann, al- 
veg eins og hann hefir meiri þekkingu á því að 
verzla ineð benzín og oliu heldur en ég.

I*á ætlaði hv. þm. víst að fara að vera fynd- 
inn, þegar hann fór að segja frá þvi, sein hon- 
um hafði dottið í hug eftir að hann hafði lesið 
grg. fyrir frv. mínu. Já, honum datt i hug þetta: 
„Ejöllin tókú jóðsótt, en fæddist lítil mús“. Ég 
vil nú spyrja hann, hvort honuin hafi þá ekki 
alveg eins dottið þetta i hug, þegar hann var 
fyrst að hugsa um skipulagsnefndina frægu, sem 
hann er form. fvrir, nefndina sein á að ráða öllu 
inilli himins og jarðar, en hefir hvorki vald né 
þekkingu til þess að vinna það, sem henni er 
;etlað. Ætli það megi ekki frekar segja um hana, 
að þar hafi fjöllin tekið jóðsótt, en aðeins fæðzt 
lítil mús?

I*á kom hv. þin. inn á það, að fiskiráðið inyndi 
ekki geta komið hugmvnduni sinuin i frani- 
kvæmd vegna þess, að það hefði engu fé vfir að 
ráða. En þetta er ekki aðalatriðið, eius og ég tók 
fram áðan; fiskiráðið kæini nfl. til ineð að hafa 
aðra aðstöðu til þess að koma fram till. sín- 
um. Við skulum hugsa okkur t. d, að það væri 
skipuð n. til þess að leysa eitt mesta vandainál 
útvegsins — hið háa olíuverð — og að hv. 2. þm. 
Reykv. v;eri skipaður í þá n. Mvndi hann kannske 
ekki geta bent útvcgsinönnum á cinhverjar leiðir 
til þess að lækka olíuverðið, og jafnframt trvggt 
það, að till. hans kæmust í framkvæind? Ég er 
viss uin, að hv. þin. mvndi geta þetta. En alveg 
sömu aðstöðu munu fiskiráðsmenn hafa til fisk- 
framleiðslunnar og fiskverzlunarinnar og þessi 
hv. þm. hefir til olíuverzlunarinnar.

Hitt var alveg hrein vitlevsa hjá hv. þm„ að 
Eisksölusamlagið hefði svikizt um það hlutverk 
sitt, að leita nýrra markaða fyrir fiskframleiðsl- 
una. I>að hefir aldrei haft annað hlutverk en að 
selja saltfiskframleiðslu landsmanna, og hefir 
aldrei haft skvldu eða aðstöðu til annars.

I>að, sem aðallega vakir fyrir mér nieð flutn- 
ingi þessa frv, er það, að fisksölumálið verði 
rannsakað, og það af aðilum, sem hafa þekkiugu 
á því og aðstöðu til þess að koina till. sinum í 
framkvæind.

Héðinn Valdimarsson: I>að er orðinn meiri 
hlásturinn í hv. þm. (í.-K. síðan liann varð form.

Sjálfstfl. I>að má enginn andstæðinga hans standa 
upp án þess að hann beri þeiin á hrýn, að þeir 
séu of ungir, vanti sanngirni, hæfileika eða vits- 
inuni. I’etta er þeiin mun hlægilegra, þar sein 
það er alkunna, að hann er gersneyddur þessum 
eiginleikuin sjálfur, eða þá að hann fer svo 
dult með þá, að enginn verður þeirra var. Ég 
skal ekki deila uni verkefni Eisksölusamlagsins, 
en mér virðist það segja sig sjálft. að það eigi 
að leita allra rnögulegra markaða, sem hugsanlegt 
er að fá fyrir fiskfrainleiðslu landsmanna; svo 
mikla vernd hefir það fengið og svo niiklu fé 
liefir það yfir að ráða. Annars vil ég aðeins 
undirstrika það, að eigi eitthvað að gera fyrir 
fisksölumálið, þá verður að vera fé til umráða og 
vald bak við til þess að framkvæma, en hvorugi 
hefir hið ómerkilega fiskiráð hv. þin. (i.-K.

ATKVGR.
Erv. visað til 2. umr. ineð 22 shlj. atkv. og til 

sjútvn. með 24 shlj. atkv.

Á 3(1, 31, 32, 33. og 34. fundi i Xd, 7, 8, <>., 
1(1. og 12. nóv, var frv. tekið til 2. umr.

Eorseti tók málið af dagskrá.
.4 35. fundi i Nd, 13. nóv, var frv. enn tekið 

til 2. umr. (A. tí<>, n. 307 og 313).

Frsm. meiri hl. (Finnur Jónsson): Sjútvn. lief- 
ir klofnað uin þeíta mál. Meiri hl. ieggur til, að 
það verði afgr. með rökst. dagskrá. flg vil i því 
samhandi heina því til hæstv. forseta, að ég teldi 
réttast, að Jietta mál vau'i tekið út af dagskrá 
og umr. frestað, af þvi að annað frv. er á leið- 
inni, horið fram að tilhlutun rikisstj, sem fjallar 
alveg um sama efni.

Ólafur Thors: Ég tel enga ástæ'ðu tíl að fresta 
umr. um Jietta mál. l>að er að visu rétt, að eftir 
mánaðar strit hefir andstæðingum okkar tekizt 
að hnoða saman einhverju frv. með þvi að hnupla 
hugmyndum úr þessu frv. Eg efast ekki um, að 
þetta frv. þeirra sé vanskapningur, og tel ég ]>ví 
enga ástæðu til að fresta málinu Jiess vegna.

Frsm. meiri hl. (Finnur Jónsson): Rökst. dag- 
skráin, sem meiri hl. sjútvn. leggur til að verði 
samj). til afgreiðslu á þessu frv, bendir til ]ög- 
gjafar uin sölu á sild, fiski o. fl„ sem ríkisstj. 
hefir undirbúið og sjútvn. haft til ineðferðar. 
I’essu frv. verður sennilega útbýtt i dag eða á 
morgun, og sé ég Jjvi ekki ástæðu til, að evtt sé 
tíma i að ræða sérstaklega um þetta frv, sem 
nú er á dagskrá.

Forseti (JörB): I’að er ekki hægt að neita þvi. 
að það er nokkuð'langt siðan þetta frv. var borið 
fram og þvi eðlilegt, að flm. óski eftir, að ]>að 
komi til uinr. En eftir þeim málavöxtum, sem nú 
hefir verið lýst, teldi ég hyggilegt, að þm. 
kynntu sér nýja frv. áður en þetta keinur til 
umr, ef samkomulag kvnni að takast. ÉZg vil þvi 
beina ]>ví til hv. flm, hvort ekki g;eti fengizt 
samkomulag um að fresta þessu máli.

Ólafur Thors: Ég get sagt liæstv. forseta, að ég 
liefi lesið það frv, sem hér er um að r:eða, og ég
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tcl i'jarri öllu viti, að Alþingi gcti fylgt |>vi. 
Ekki gcri cg incr hcldur ncina von um, afi liægt 
sc að breyta því svo, að sjálfstæðismcnn gcti 
lcð ]>ví fyigi sitt. Ég gct þvi ckki stutt ]>að, að 
umr. um frv. um fiskiráð vcrði frcstað, ]>ó að cg 
að sjálfsögðu sætti inig við úrskurð lucstv. for- 
scla. Ég vil vckja athygli hæstv. forseta á því. að 
þingtiminn er nú um það hil hálfnaður. en þetta 
frv. var eitt af fyrstu málum þingsins. Ég legf 
þvi eindregið til, að umr. verði ekki frestað.

Frsm. minni hl. (Sigurður Kristjánsson): 
Meiri hl. sjútvn. hcfir tekið þessu máli ineð 
þeim endemum, sem dæmalaus mega kallast. 
Fyrst leggur hann tií, að þvi sé visað frá með 
rökst. dagskrá. Nú vill hann, að forseti víki þvi 
frá. (Forseti: Hér er aðeins um frest að nuða). 
Ég veit, að það er ætlazt til, að það komi aldrei 
á dagskrá aftur. Ég vil benda á, að þegar þeir 
menn, sem standa undir þessuin atvinnurekstri 
og þar með undir afkomu rikissjóðs og allmikils 
hluta þjóðarinnar, bera fram till. um endurbæt- 
ur, er snerta atvinnurekstur þeirra, bá sæmir 
ekki að sýna þeim þessa fádæma fvrirlitningu. 
Fyrst fer meiri hl. sjútvn. þeim höndum um mál- 
ið, sem einsdæmi er á Alþingi. Siðan krefst hann 
þess, að forseti ncyti forsctavalds til þess að taka 
inálið af Hfi. Ég vænti þess, að hivstv. forseti 
fallist ekki á þessa mcðferð málsins, þó að ég 
að sjálfsögðu hlíti úrskurði hans.

Forseti (JörB): Ég vil óska, að hv. þm. spari 
sér stórvrði. Hér er aðcins um frest að ræða, og 
ekki annað. En ég vil ógjarnan fresta málinu 
gcgn ströngum inótmælum flm. og minni hl. n. 
Mun ég því láta deildina skera úr i þetta sinn. 
hvort málinu skuli frestað.

ATKVGH.
Fellt með 14:10 atkv. að taka inálið af dagskrá.

Frsm. meiri hl. (Finnur Jónsson): Hv. þm. 
(i.-K. hefir kvartað undan J>ví bæði hér og í blöð- 
um, að þetta mál hafi fengið slæma ineðfcrð hjá 
meiri hl. sjútvn. bessar kvartanir hafa vcrið 
nokkuð hávicrar, en hv. þm. má sjálfuin sér um 
kenna. Hann getur varla vænzt þess, að farið sé 
ínildum höndum um málið, þegar sagt er í grg. 
þess, að það eigi að bicta úr vandræðum sjávarút- 
vcgsins, en frv. sjálft þannig byggt, að það er 
með öllu útilokað, að það geti orðið að nokkru 
liði. bað eru að vísu sögð í grg. ýms alkunn sann- 
mæli, seni öllum eru ljós og liggja i augum uppi. 
En frv. sjálft er á engan hátt samboðið þvi mál- 
efni, sem þvi er ætlað að styðja. Frv. er svo los- 
aralegt, að furðu gegnir. í fyrsta lagi er gert ráð 
fyrir að skipa 7 manna ráð, sem nefnist fiskiráð. 
bað er gert ráð fyrir þvi, að þessir nm. séu til- 
nefndir m. a. af 2 stofnunum. sem vitað er um, 
að eru bráðabirgðastofnanir, sem enginn veit, 
hvort yrðu starfandi, þcgar frv. yrði að 1., og 
það er ckkcrt tekið fram i I., hvcrnig skuli skipa 
varamenn í n. eða hvernig á að fara að, ef ein- 
hver þcssara stofnana, scm þarna er minnzt á, 
léti undan falla að skipa mann i n. Eðu hvernig 
á að fara að, ef einhver þeirra stofnana væri hætt 
að starfa, þegar nefndarskipunin ficri fram? Af

þessu má sjá, að frv. er svo vanhugsað, að ef hv. 
flm. er alvara, að þetta sé mikilsvarðandi mál, þá 
þyrfti að ganga miklu bctur frá þessu en gert er 
i frv. Frv. er m. ö. o. þannig, að vel má vera, 
að þessi bjargráð, sem hv. flm ætlast til, að frv. 
verði, komist aldrei til framkvæmda af þeim 
ástæðum cinum saman. að n. yrði aldrei full- 
skipuð.

í 2. gr. frv. ræðir um verkefni fiskiráðsins, 
og það er öllum sjávarútvegsmönnum Ijóst. að 
þau þarf að framkvæma. Annað mál er það. að
n. er ekkert framkvæmdavald gefið til þess að 
koina sinuin till. i framkvæmd. bessi mikilsverðu 
bjargráð, sem hv. fim. ætlazt til, að séu fram- 
kvæmd með skipun þessa svonefnda fiskiráðs, 
þau gætu strandað algerlega á því. að n. hefir 
ekkert framkvæmdavald i ncinu tilliti. Hún hefir 
ekkcrt annað cn tillögurétt, hún á að senda till. 
sinar til þeirra aðilja, sem fara með sjávarút- 
vegsmálin, og á að gera það, sem i hennar valdi 
stendur, til að fá till. framkvæmdar, en vald 
það, sem fiskiráðið hefir, er ekki neitt. I>að er 
einnig gert ráð fvrir því, að fiskiráðið sendi ráðh. 
skýrslu uin starfscmi sina cigi sjaldnar en á 
6 mánaða fresti. M. ö. o., þessi bjargráð, sein á 
að gera hér fvrir sjávarútveginn, eru ekki meira 
áriðandi en það, að þau mega bíða í 6 mánuði 
í senn. I>að má draga það í 6 mánuði að gera iill. 
um það, hvað gera skuli til bjargar sjávarut- 
veginum.

Ég held, að hv. flm. þessa máls hafi sjálfum 
verið ljóst, hve illa þetta frv. var úr garði gert 
og hve langt er frá þvi, að frv. nái tiígangi sín- 
um. Ég efast ckki uin, að tilgangur bv. fbn. 
með þessu frv. er sá allra bezti, en því til stuðn- 
ings, að bv. flm. hafi verið ljóst, hverjir veik- 
leikar voru á þessu frv. þeirra, má benda á það. 
að í grg. frv. á bls. 4 segir bv. flm. svo:

„Til sönnunar því, að slík nefndarskipun þurfi 
ekki að reynast óbagnýt, skal hér stuttlega bent 
á nokkrar leiðir til að létta af eða draga úr vfir- 
vofandi böli“. M. ö. o., hv. flm. gera ráð fyrir, að 
þessi nefndarskipun geti orðið alveg óhagnýt.

I>að á ekki við i þessu sambandi að fara að 
ræða annað frv., sein innifelur i sér sömu till., þó 
þannig, að væntanlegri fiskimálanefnd er gefið 
um leið framkvæmdavald til að framkvæma till. 
sínar. Ég mun ekki ræða það nú, því að það er 
Iiér ekki á dagskrá. En það er í bæsta máta óvið- 
kunnanlegt að ræða þetta mál á þessu stigi, 
þegar í þeirri rökst. dagskrá, sem meiri hl. sjút- 
vn. hefir lagt til, að vrði samþ., er gert ráð fyrir, 
að fram komi heildarlöggjöf um þessi mál, og 
þegar upplýst er, að su heildarlöggjöf er alveg 
á döfinni, — allmargir dm. hafa séð hana, en 
allmargir ekki og geta þá í rauninni ekki tekið 
afstöðu til þcirrar rökst. dagskrár, sem hér ligg- 
ur fyrir. Nú hcfir liv. d. samt tekið það ráð að 
ræða þetta mál, en ég mun, að svo miklu leyti 
sem ég tek l>átt í umr. um þetta, eingöngu halda 
mér við efni þessa frv.

Eg hcfi sýnt frarn á, að frv. eins og það er 
flutt getur ekki komið að þeim notuin, sem hv. 
flm. ætlast til að það kæmi, þó að samþ. yrði, 
af ástæðum, sem ég hefi tekið fram, að engin 
trygging væri fvrir því, að þetta ráð vrði full- 
skipað, og í öðru lagi er um það að ræða, að
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fiskiráðinu cru ekki gefin nein tækifa»ri, sem 
slíkt ráð þyrfti að hafa, til þess að koma mál- 
um sinuin í frainkvæmd. I>að er ekki neina virð- 
ingarvert af hv. flm. að viðurkenna, hvilikt öng- 
þveiti sjávarútvegurinn er kominn í. J>að er virð- 
ingarvert, að hann viðurkennir, að það skipulags- 
leysi, sem hefir verið á sjávarútveginuin, hefir 
ásamt heimskreppunni leitt hann út i þær miklu 
ógöngur, sem hann er nú i, svo miklar ógöngur, 
að jafnvel þessir menn sjá, að eitthvað þarf að 
gera til þess að leiða sjávarútveginn út úr þeiin. 
En þegar það frv. kemur frain frá þeim, sem 
framarlega þykjast standa í þeim máluin, þá 
hlýtur maður að krefjast þess, að þau frv. séu 
svo hugsuð og þannig samin, að þau geti komið 
að gagni. Ég tók það frain, að i grg. frv. væru 
ýmis almenn sannindi, sem öllum, sem koinið 
hafa nærri sjávarútvegi, sé ljóst, að verður að 
taka til greina í þessum íTiálum, en frv. eins og 
það er er gagnslaust. Meiri hl. sjútvn. álítur, að 
úr þessum vandræðuin sjávarútvegsins verði ekki 
bætt með þvi að setja á stofn slika ráðgefandi 
nefnd. Pað þarf að starfa, en ekki gera till., sem 
eru svo lagðar á hilluna og látnar lognast þar út 
af. Ég harma það, að hv. flm. hefir hagað þcssu 
frv. þannig, að það, sem hann taldi vera merk- 
asta mál þingsins, er marklevsa, sem bætir ekki 
úr örðugleikum sjávarútvegsins. Eg harma, að 
frv. er þannig fram komið, að ef það væri samþ., 
þá væri Alþingi i rauninni þar með að svíkja 
sjálft sig. I>að va»ri þá að telja sér trú um, að 
það væri að samþ. eitthvert merkilegt mál, en 
væri þá í rauninni ekki að gera annað en að sam- 
þ. illa hugsað og ómerkilegt frv., sem ekki getur 
komið að neinu verulegu gagni til að bjarga 
sjávarútveginum úr því öngþveiti, sem hann er 
nú kominn í.

Ég sé svo ekki ástæðu til að fjölyrða meira 
um málið að svo komnu. Ég mun að sjálf- 
sögðu, ef sérstakt tilefni gefst til þess, taka aft- 
ur til máls, en ég hefi forðazt að fara út fyrir 
efni frv. og mun gera það í minum umr. um 
málið, nema mér verði gefið tilefni til annars 
á mjög stórkostlegan hátt.

Frsm. minni hl. (Sigurður Kristjánsson): Ég 
þarf ekki að lýsa efni þessa frv. fyrir hv. þdm. 
I>að hefir verið svo lengi á döfinni, að ég býst 
við, að allir hafi kvnnt sér það og þær ástæð- 
ur, sem fvrir þvi eru færðar.

I>að er rétt, að frv. er fyrirferðarminna en 
grg. þess, og er það eðlilegt, vegna þess að þau 
vandræði, sem hafa komið þvi af stað, eru svo 
fjölþætt og vfirgripsmikil, að það var eðlilegt, 
að grg. vrði löng og ýtarleg.

Ég verð að segja það, að ef það væri af ein- 
lægni mælt af hv. frsm. meiri hl., að hann áliti 
vandræði sjávarútvegsins það mál, sem mest 
riði á á þessu þingi að yrði leyst, þá hefði mátt 
búast við, að þeim málum vrði öðruvísi tekið hér 
en raun hefir orðið á. Ég er sammála þeim orð- 
um hans, að sjávarútvegsmálin séu nú þau mál, 
sem mest ríði á að fá skvnsamlega úrlausn á. 
En það er einkennilegt, að allar þa*r till., hverju 
nafni sem nefnast, sem hér hafa komið fram í 
þá átt að ráða bót á þessum vandræðum, hafa 
fengið hér ákaflega þurrar viðtökur af allmörg-

um hv. þm. úr stjórnarliðinu. en ekki beinlínis 
fjandsamlegar viðtökur nema frá einum manni. 
en það er hv. form. sjútvn.

Ég held, að óhætt sé að segja, að þetta nál., 
sem ég býst við, að hv. frsm. ineiri hl. hafi 
samið, þó að hinir meirihl.mennirnir hafi skrif- 
að undir það — annar revndar með fyrirvara —, 
sé eitt það incrkilegasta plagg, sem ég hefi séð 
á þessu þingi, og skal ég koma að þvi siðar. En 
ég vildi halda áfram að fara nokkrum fleiri orð- 
um um þau vandræði. sem sjávarútvegurinn hef- 
ir nú við að stríða.

Hv. frsm. meiri hl. virtist vilja kenna vand- 
ræðin því, að hér vantaði skipulag. Eg vii segja 
Iionum það, að þau vandræði, sem steðja nú að 
sjávarútveginum, eru mikið til utanaðkomandi. 
bað eru hinar ýmsu skorður, sem okkur eru sett- 
ar um sölu á sjávarafurðum, og aukið verðfall. 
sem hér er um að kenna. I>að eru einmitt þessar 
skorður, sem við verðum að mæta með ýmiskonar 
ráðstöfunum frá hendi hins opinbera og þeiin 
niönnum hér á landi, sem standa fyrir sjávarút- 
vegsmálunum og stunda þá atvinnugrein. hað 
skapast þá fyrst veruleg þörf á að gera ráðstaf- 
anir samskonar og þessar, sem bér liggja fvrir, 
þegar við eigum þessum örðugleikum að imvta. 
En mér skilst á hv. frsm. meiri hl., að hann á- 
líti, að þessar ráðstafanir þurfi að gera, hvernig 
sem á stendur í markaðslöndunum.

Nú hefir það verið svo um 2—3 ár, að islenzkir 
útgerðarmenn hafa verið að berjast við að mæta 
þessum utanaðkomandi örðugleikum. Og það er 
i rauninni ekkert undarlegt, þó að þeir menn 
berjist fyrir slikum aðgerðum, sem sjálfir stunda 
þessa atvinnu og eru þeim málum allra manna 
kunnugastir, eða réttara sagt einu mennirnir. sem 
bera verulegt skyn á þessi mál.

Kuldi sá, sem umbótamál sjávarútvegsins hafa 
mætt í þessari d., stafar af því, að þeir menn, 
sem hafa mætt þessum máium með kulda, bera 
ekki góðan hug til þeirra manna, sem standa að 
sjávarútveginum. I>að er ekki óvild gegn þvi, að 
menn bjargi sér og öðrum með því að afla af- 
urða úr sjónum. I>ess vegna er það, að með öll- 
um þeim till., sem frá þeim koma, er stefnt að 
sameiginlegu marki, og þetta mark er það, að 
ýta burt frá aðgerðum í þessum málum þeim 
mönnum, sem atvinnuveginn hafa stundað og 
hafa þar af leiðandi meira til brunns að bera en 
aðrir, en troða að öðrum mönnum, sem engin 
trvgging er fvrir, að hafi vit á þeim, og taka þau 
sem mest undir ráðstafanir rikisins og þess póli- 
tíska flokks, sem að stj. stendur.

l’að er eftirtektarvert, að í frv. því, sem hv. 
frsm. meiri hl. gat um, að vrði lagt bráðum fyrir 
þessa hv. d., er ætlazt til, að komið verði upp 
einhverskonar ráði, en þar á bara af 7 mönnum 
ekki að vera nema 1 frá útgerðarmönnum eða 
þeim, sem hafa fengizt við útgerðarmál. Eins og 
ég sagði áðan, þá eru nokkur ár, 3 eða 4, sem 
sérstaklega hafa sýnt okkur, að það þarf að gera 
sérstakar ráðstafanir til að halda við markaðin- 
um fvrir sjávarafurðir og halda uppi þessum 
mikla atvinnurekstri. A þeim árum hefir ýmis- 
legt verið gert af sjávarútvegsmönnum, og helzti 
árangurinn er samtök þau — að mestu levti 
frjáls —, sem kölluð eru Sölusamband isíenzkra



288287 Lagafruinvörp ekki útrivdd. 
Fiskiráö.

fiskframleiðenda. Kiskframleiðendur viðsvegar 
uin landið halda fundi í ltcykjavik til að skipa 
þessum inálum eftir því. sein reynslan hefir sýnt, 
að nauðsvnlegt væri. heir hafa að inestu leyti 
komið sér sainan um að samþ. ákveðnar reglur 
uin meðferð þessara máia. Hafa þar verið með 
í ráðum lánsstofnanir þær, sem ríkið heldur uppi 
og lána fé til útgerðarinnar, og þeir inenn aðrir, 
sem iiafa þótt vel til þess fallnir að vera ráðu- 
nautar í þessum málum. Jafnframt vituin við, að 
stofnaður hefir verið verðjöfnunar- og mark- 
aðsleitarsjóður, sein er ætlaður til að bæta að 
einhverju leyti fyrir útgerðinni, þannig. að mark- 
aðir lokist ekki. I>á virðist vanta enn einn aðila, 
sem sé þann, sem leiti að nýjum markaðslönd- 
um og rannsaki markaðsmöguleika gömlu mark- 
aðslandanna og breytingar á verziunaraðferðum 
og einnig hvernig fiskafurðir skuli vera verkaðar 
og tilreiddar fyrir þessa markaði.

Úr þessu er fiskiráðinu ætlað að bæta. og 
sjávarútvegsinenn skilja vel sjálfir, að það er 
ætiazt til, að þessir aðilar, Söhisamhandið <>g 
fiskiráðið, hafi fullkomið samstarf. ()g það er 
engin ástæða til að ætla, að þessir aðilar mundu 
vilja rífa niður hver fvrir öðrum, af því að þeir 
eiga allir að starfa að því sama, að styrkja sjáv- 
arútveginn og halda uppi markaði fyrir sjávar- 
afurðir. bessu gengur illa að koma inn í með- 
vitund þeirra manna, sem aldrei sjá annað en 
rikisrekstur. I>eim gengur illa að skilja, að at- 
vinnurekendur sjálfir geti haft samtök uin þenn- 
an atvinnurekstur til að sjá honuin borgið. I>ess 
vegna er það, að hv. meiri hl. sjútvn. heldur endi- 
lega. að það muni verða einhver óvild milli 
fiskiráðs og útflvtjenda. I>eir segja, að fiskiráðið 
skorti vald og það skorti lög til að knýja út- 
flytjendur til að selja á bezta markaðinum, sem 
fáanlegur er, og það skorti vald til að þröngva 
mönnuin til að bagnýta þær upplýsingar, sem 
þeim eru gefnar um markaði og verkunaraðferðir. 
I’etta halda þessir menn, af þvi að þeir bafa 
ahlrei komizt inn i þann rétta hugsunarhátt at- 
vinnurekenda hér á landi. Af sömu rökum er það 
runnið, þegar þeir vilja sparka sjálfum atvinnu- 
rekendunuin hurt. þegar á að sjá atvinnurekstri 
þeirra borgið.

Hv. frsm. ineiri hl. segir. að þetta fiskiráð ætti 
að gevnia i 6 mánuði að gefa stj. vitneskju um 
það. hvað þvi hefði komið til hugar að gera. 
betta er náttúrlega misskilningur hjá þessuin 
hv. þm. I>að er vitanlegt, að eftir frv. á fiski- 
ráðið að nota hvert tiekifieri til uinbóta, hve- 
nær sem likur eru fyrir rýmkun á markaði eða 
likur til, að nýr markaður opnist, og þá á það 
undir eins að gera ráðstafanir í því efni. Hitt er 
allt annað niál, þó að fiskiráðið eigi að gefa stj. 
heildarskýrslu 2 stnnum á ári. I»að er sjálfsagt, 
þvi að fiskiráðið þarf að geta leitað til stj., ef 
það þarf að fá hjálp stj., annaðhvort ineð fvrir- 
skipunum, sem stj. getur gefið, eða þá með laga- 
fyrirmælum.

Og þá kem ég að þvi, sein hv. frsm. ineiri hl. 
hafði fyrir aðalinntakið í sinni ræðu, og helztu 
ástæðuna fyrir því, að hann vildi ekki fylgja 
málinu, en það var, að fiskiráðið mundi skorta 
vald til að gera það, sem því þóknaðist. Ég vil 
með skírskotun til þess, sem ég hefi áður sagt um

þessa samvinnu, sem á að vera á milli Sölusam- 
bandsins og fiskiráðsins, benda á það, að á þessu 
er litil hætta, og þar að auki er alltaf h<egt að 
afla sér þessa valds, ef með þyrfti. Eg efast ekki 
uin, ef höfuðatvinnuvegur landsins væri í vanda 
staddur fyrir þrjózku fiskframleiðenda, þá er 
alltaf hæ‘gt að afla sér beirrar löggjafar. hvort 
sem þing sæti eða ekki. I>etta hefir áður verið 
gert. og það inundi ahlrei verða átalið, ef það 
væri gert af hrýnni þörf. En þetta var ekki höf- 
uðástæðan hjá hv. frsni. meiri hl., því að hanu 
neitaði alveg að koina með hrtt. Hans meining 
var sú, að koma málinu fvrir kattarnef. — Hann 
vildi ekki sinna því fremur en öðruin umbóta- 
málum sjávarútvegsins, sein við sjálfstæðismenn 
höfum horið fram á þessu þingi. I>ess vcgna kem- 
ur hv. ineiri hl. með þetta fáránlega álit, sem ég 
sagði áðan, að vera inundi alveg einsdæmi meðal 
þingskjala. *

Hv. frsin. meiri hl. leyfir sér að segja um þann 
inann, sem hefir samið þetta frv. og vitað er, að 
er allra manna kunnugastur þessum máluin, að 
hann beri ekkert skvn á þessi mál, það sé tóm 
vitleysa, sein hann beri fram, ekkert hægt að 
nota úr írv., það sé svo vanhugsað og losara- 
legt. En sjálfur trevstir meiri hl. sér ekki iil 
að koma með neinar brtt. betta er þvi ekkert 
nema gifuryrði inanna, sein suinpart skortir 
þekkingu, sumpart vilja til þess að sinna málinu.

Hv. frsin. studdi beiðiii sína uin frávísun 
málsins með því, að það mundi koma fram frv. 
uin allsherjarskipun þessara mála. Ég hefi séð 
þetta frv. i uppkasti og sé ekki, að þetta frv. 
þurfi að bíða fvrir það. I>að má vera, að það sé 
svo með það frv. eins og fleiri, sem hafa verið 
horin fram af stj., að þeiin sé fyrirfram tryggð- 
ur framgangur, og það sé því aðeins fvrir forms- 
jns sakir. að þau verða að koma hér undir 
atkv. l’m þetta veit ég ekki. En um frv. sjálft 
er það að scgja, að það er ekki annað en tilraun 
til uppvakningar á samskonar stofnun og síldar- 
einkasalan sáluga var, nema hvað nú á einka- 
salan að ná yfir allar sjávarafurðir. En auk þessa 
er það skrevtt með nokkrum stolnum fjöðrum, 
svo sem hugmyndinni um fiskiráð, og á að gera 
það aðgengilegra á þennan hátt. En af þvi að 
frv. þetta liggur ekki fyrir nú, mun ég ekki fara 
nánar út í efni þess að sinni, en vænti þess. 
að frv. um fiskiráð fái hér sina afgreiðslu, hver 
sem hún verður, án alls tillits til þess frv. Hin 
svokallaða rökst. dagskrá er byggð á hlut, sem 
alls ekki var til, þegar hún var sainin, og þvi 
var hún þá alvcg út i loftið, cn hinsvcgar cr 
hún alvcg cðlilcg að þvi lcyti, að mciri hl. 
sjútvn. vill alls ckki á neinn hátt sinna nauð- 
synjamáluin sjávarútvcgsins. Eg vicnti þess því, 
að þessu máli vcrði ckki vísað frá með ncin- 
um vífilcngjum, hcldur koini það skýrt i ljós, 
hvort dcildin ætlar að drcpa það cða ekki, og 
sýni Inu. þar mcð hug sinn til sjávarútvcgsins, 
því að í þcssu frv. fclast allir sýnilegir mögu- 
lcikar tii unihóta á sölu sjávarafurða og útvcg- 
un nýrra inarkaða.

Ólafur Thors óyfirl/ : Ersm. niinni hl., liv. 6. 
þm. Hcykv.. hcfir nú þcgar tckið flcst fram fyrir 
liönd minni hl. sjútvn. og Sjálfstfl. í máli þessu.
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Ég get vel skiliö þaö, aö einstakir hv. |>m. séu 
að l>ví leyti ósaniþykkir einstökuin till. i frv. 
um liskiráð, að þeir telji ekki aiveg try ggu að 
])ær nái tilgangi sínum, og einkum er sú af- 
staða skiljanleg hjá þeim iiv. þm., sem litla 
þekkingu hafa á málum þcssutn, en hún er af 
skornum skammti hjá mörguin, sem vonlegt er. 
Ef menn legðust á móti frv. af þessum ástæð- 
um, en viðurkenndu þó þörf á einhverri slikri 
lagasetningu — eins og andstíeðingarnir hafa nú 
reyndar gert með því að játa, að frv. fjalli um 
inerkasta mál þingsins —, þá gæti ég skilið það 
og fyrirgefið að nokkru leyti. En hitt, að ineiri 
hl. sjútvn., sem að vísu hefir ekki getað kafað 
til grunns í þessu máli, sem þeir, er að því 
standa, hafa kynnt sér til hlítar, skuli leggjast 
gegn málinu með annari eins ókurteisi og óvita- 
hadti og nál. meiri hl. ber með sér, það verð ég 
að kalla fullkoininn strákskap. í rauninni finna 
þeir þó ekki annað að hugmyndinni um fiskiráð 
en að það vanti vald samkv. frv. Hv. frsm. minni 
hl. hefir nú svarað þessu næstum því tæmandi. 
Ef fiskiráðið er skipað eftir till. minum, þá er 
þar með trvggð sú forusta í þessum varnar- og 
viðreisnarmálum þjóðarinnar, sem hefir þá 
fyllstu þekkingu á þessum efnum, sein hér ?r 
fáanleg, og með vali mannanna er tryggt, að 
fiskiráðið hafi þá ákjósanlegustu aðstöðu, sem 
hugsanleg er, til þess að koma till. sínum í fram- 
kvæmd.

Til dæmis um þá ótakmörkuðu illkvittni í nál. 
nieiri hl., sem ef til vill bcr hina takmörkuðu 
vitsmuni alveg ofurliði, skal ég geta þess, að því 
er haldið fram i nál. meiri hl„ að eftir 3. gr, 
frv. eigi fiskiráðið að láta 6 ináuuði liða milli 
þcss sem það sendi skýrslur sinar til stjórnar- 
ráðsins. betta þykjast þeir draga af því, að í gr. 
stendur: „Háðið skal einnig senda ráðherra 
skýrslu um starfsemi sína eigi sjaldnar en á ö 
mánaða fresti“.

En þeir sleppa alveg fyrri hluta gr., þar sem 
svo segir: „Fiskiráðið skal senda atvinnumála- 
ráðherra skýrslu um niðurstöðu rannsókna sinna 
og tillögur þær, sem það gerir. Skýrslur þessa'r 
og tillögur skulu einnig sendar þeiin aðilum sjáv- 
anitvegsins, sem (>;er snerta, otí skal fiskiráöiö 
gera það, sem i þess valtli stendur, til þess að fá 
aðila til að fra:nkv;ema tillögurnar". Með þessari 
fölsun ætla þeir svo að telja mönnum trú uni, að 
það sé tilætlunin, að ráði ð liggi i <> mánuði á upp- 
lýsingum þeim, sem það hefir aflað sér. En sam- 
kv. gr. á fiskiráðið, um leið og það brýtur við- 
fangsefni sín til inergjar, að senda niðurstöður 
sinar til þeirra aðilja, sem bezt á við. jafnóð- 
um, og stjórnarráðsins vitanlega lika, en heild- 
arskýrslu á 6 mánaða fresti.

Til dæmis um annan útúrsnúning skal ég geta 
þess, að hv. þm. ísaf. sagði, að vantrú min á frv. 
sæist bezt á bls. 4, þar sem svo segir: „Til sönn- 
unar þvi, að slík nefndarskipun þurfi ekki að 
reynast óhagnýt, skal hér stuttlega hent á nokkr- 
ar leiðir til að létta af eða draga úr yfirvofandi 
böli. Gætu þær bendingar og orðið væntanlegri 
nefnd að liði“. l>essi ummæli vill hv. þm. ísaf. 
leggja út á þá leið, að þau beri vitni um það, 
að ég hafi litla trú á frv., enda þótt öll grg. frv. 
sé órækur vottur þess, að ég er þess fullviss, að
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leið sú. sem bent er á i frv., er lejð frá opnum 
dauða yfir i lífvienleg framfærsluskilyrði. Auð- 
vitað hefði ég ineð góðri samvizku getað kveðið 
íniklu sterkar að orði. en ég notaði hér aðeins 
venjulegt í slenzkt mál og hógvært og varfierið 
orðalag. Svona hártoganir sýna bezt. hve þessir 
menn eru rökþrota.

Svo að ég víki nú aftur að frv. sjálfu. vil ég 
benda á það einu sinni enn, út af því, sem sagt 
hefir verið um valdaleysi fiskiráðs, að í frv. er 
einmitt gert ráð fyrir þvi, að framkvæina megi 
tillögur þess með lagaboði, ef þörf þyki. Eg held, 
að engin ástæða sé til þess að ætla, að núv. stjórn 
a. m. k. kinokaði sér við að setja bráðabirgða- 
lög eftir tillögum jafnbærs aðila og fiskiráðs. 
eins og það verður, ef það er skipað eftir mínum 
tillögum.

Eg hefi þegar leitt rök að því, auk þeirra 
raka, sem færð eru fvrir þvi í grg. frv., og þeirra, 
er hv. frsm. minni hl. hefir flutt, að fiskiráðinu 
er með frv. tryggt allt það vald, sem þarf til 
að koma fram umbótum. ()g það má benda á 
nóg dæmi af nefndum, sem ekki hafa haft vald- 
svið sitt tryggt af löggjöf. en þó komið að fullu 
liði. Ég vil t. d. benda á utanrikismálanefnd, 
sem ekkert vald hefir að lögum, cn ræður þó 
raunverulega öllu um utanríkismál landsins. I>að 
má lika nefna aðra n., sem er lifinu nær, og það 
er fisksölunefndin. Hún studdist ekki við annað 
en það, að valdalausir menn tóku sig saman og 
stofnuðu hana, en þörfin, sem var fvrir hendi, 
þckking nefndarmanna, álit þeirra og traust 
luegði til þess, að nefndin kæmi að fullum not- 
um.

Kæða hv. þm. ísaf. var samskonar tilraun til 
að niða þetta frv. niður og grein, sem fyrir 
nokkru birtist í dagblaði framsóknarmanna hér 
í bænum. I>ar var því haldið fram, að í frv. og 
grg. þess fælist engin nýtileg hugmynd. Siðar 
kemur höfundur með sinar till. í fimm liðum, og 
hver einasta þeirra var tekin upp úr frv. Slik 
framkoma í sta»rsta máli þjóðarinnar er alveg 
ósiemileg og þeim til ininnkunar, sem hana hafa 
í frainmi.

Án þess að «etla að fara að ræða hið væntan- 
lega frv. meiri hl. sjútvn., vil ég aðeins Játa þá 
skoðun mina á þvi í ljós, að það sé ekkert ema 
haus og hali og allt gagnslaust hjal og hégómi, 
sem þar er á milli. Hausinn er hugmynd mín um 
fiskiráð, að visu með ranglátum og óhyggilegum 
breytingum um va! manna í ráðið. En halinn á 
frv. er einkasala á saltfiski.

brátt fyrir það, þótt andstæðingar málsins 
hafi látið illkvittni sina verða ábyrgðartilfinningu 
sinni rikari, þá hafa þeir þó í raun og veru 
sýnt, að þeir eru mér sammála í þessu máli. 
beir hafa Iivorki i blöðum sinum né á þingi get- 
að bent á aðrar leiðir en ég hefi gert i frv. I>að 
rýrir á engan hátt mína till., þótt þeir hnýti 
aftan við hana annari óskyldri till., sem ég er 
mótfallinn, till. um einkasölu á saltfiski. l>ó skal 
ég viðurkenna, að vel getur verið, að við verð- 
um að halda lengra inn á einkasölubrautina í 
bili en ég annars tel heppilegt.

Ég skal engu spá um það, hverjar aflciðingar 
það he.fir, ef mitt frv. verður drepið. en hitt 
samþ.. en læt mér nægja að gera ráð fvrir, að
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við verðum allir það gamlir, að við sjáum, að 
það hefir verið óhappadagur. er frv. meiri hl. 
sjútvn. koin fram.

Frsm. meiri hl. (Finnur Jónsson): Eg vil henda 
á það, að hv. frsin. minni hl. og hv. þm. G.-K. 
hafa leyft sér að draga hér inn í umr. frv., sem 
þeir hafa fengið að sjá, en ekki er komið frant 
ennþá, i þeim tilgangi að læða inn hjá hv. þdm. 
ýmsum ósannindum um þetta frv. Að þessu at- 
huguðu verður skiljanlegt, að þeir vildu ekki 
biða með umr. um fiskiráðið þangað til frv. þetta 
væri komið fram.

Hv. frsm. minni hl. sagði, að umbótainálum 
sjávarútvegsins hefði verið tekið fjandsamlega 
hér í d. Eg hefi i sambandi við annað mál sýnt 
fram á það, með hvaða hætti Sjálfstfl. lætur 
sér sæma að ræða þessi mál, og skal þvi ekki 
fara út í þá sálma hér. Hv. þm. sagði, að ég 
hefði sagt, að vandrivði sjávarútvegsins stöfuðu 
eingöngu af vöntun á skipulagi. En ég komst 
svo að orði, að þessi vandneði sjávarútvegsins 
stöfuðu af vöntun á skipulagi, auk þess sem þau 
væru sprottin af markaðsþröng og heiinskreppu. 
()g ég ætla, að hv. frsm. minni hl. hafi sann- 
færzt um það við starf sitt í mþn. í sjávarút- 
vegsmálum, að útgerðin þurfi m. a. að fá allan 
verzlunararð af þeim vörum, sem hún flytur út 
og inn, hvort sem hv. frsm. minni hl. hefir 
þrek og djörfung til að standa nú við þetta eða 
ekki. I>ó virðist sem hann hafi nú viðurkennt 
þetta, því að frv. mþn. bendir í þá átt. þar sem 
gert er ráð fyrir stofnun rekstrarlánafélaga, sem 
hafi samband í því skyni, að útgerðin fái notið 
verzlunararðs af þeim vörum, sem hún flytur 
inn og út.

I>að, sem ég átti við með skipulagsleysi á út- 
gerðinni, var m. a. þetta, að hún nýtur ekki jálf 
verzlunararðs af vörum sínum, þótt nefna mætti 
margt annað, svo sem það að senda í einu á ís- 
fiskveiðar miklu fleiri togara en rúm er fvrir á 
markaðinum. Eg þykist vita, að hv. frsm. minni 
hl. sé þetta Ijóst, þótt ég efist um, að hann hafi 
djörfung til að viðurkenna það opinberlega. I>etta 
þrekleysi hv. þm. stafar auðvitað af þvi, að hann 
er á mála hjá kaupmönnum, sem hingað til hafa 
hirt þann verzlunararð. sem mþn. í sjávarút- 
vegsmáluin leggur nú til, að gangi til útgerðar- 
innar, þó þær till. séu ekki ýkjaviðtækar.

Eg gat þess áðan, að hv. frsm. minni hl. og 
hv. þm. G.-K. hefðu revnt að læða inn hjá hv. 
þdm. andúð til væntanlegs frv. um fiskimála- 
nefnd, með ósönnum staðhæfingum. Hv. frsm. 
minni hl. sagði, að með frv. ætti að ýta þeim frá 
sjávarútvegsmálunum, sem hingað til hefðu haft 
þau með höndum, og leggja öll afskipti af þeiin 
málum undir ríkisvaldið. Eg býst við, að hv. 
þdm. sjái, hve ósatt þetta er, þegar frv. kemur 
f ram.

Hv. frsm. minni hl. sagði ennfremur. að eftir 
frv. um fiskiráð ætti að leita að nýjum markaðs- 
Jöndum. I>arna keinur skýr rnunur fram. Sjálf- 
stæðismenn tala ekki um annað i þessum mál- 
um en að „leita fyrir sér“ og „athuga“. Við í 
ineiri hl. sjútvn. leggjum áherzlu á, að eitthvað 
verði gert. Meiri hl. sjútvn. og sjómönnum er 
það Ijóst, að það nægir ekki að hafa athugað

till. um þetta mál, það þarf að gera eitthvað. 
og það þolir enga bið, að þegar sé hafizt handa 
um framkvæmdir í þessu máli. I>arna skilja 
leiðir milli flokka. Sjálfstfl. vill athuga og gera 
till. uin þessi mál meðan allt er að sökkva, en 
stjórnarflokkarnir, sem standa að frv. um út- 
flutning og sölu á sild og fiski, er verður lagt 
fram hér i þinginu í dag eða á morgun. vilja láta 
gera þegar í stað nauðsynlegar framkvæmdir, til 
þess að reyna að bivta úr þeim Örðugleikum. 
sem að sjávarútveginuin steðja.

I>að er svo sem ekki að það þurfi að revna að 
gera útgerðarmönnum Ijóst, að nauðsynlegt sé að 
byrja á að flytja út hraðfrvstan fisk, og það 
þarf ekki að kenna þeim, að hægt sé að herða 
fisk; það er aldagömul verkunaraðferð hér á 
íslandi. Öllum þeiin, sem eilthvað fást við út- 
flutning á fiski, er það Ijóst, að Xorðmenn herða 
mjög mikið af sinni fiskframleiðslu og selja með 
góðum árangri. En hver er þá ástæðan fvrir 
þvi, að útvegsmenn hafa ekki lagt út í að gera 
tilraunir með þetta’? Astæðan er fyrst og fremst 
sú, að þeir hafa getað selt fiskinn með þeirri 
verkunaraðferð, sem lengst hefir tíðkazt hér á 
landi. I>egar svo erfiðleikarnir koma, þarf að 
gera útvegsmönnum það ljóst, að luegt er að selja 
fisk verkaðan á annan hátt heldur en saltfisk, 
sem nú tíðkast, það þarf að hefjast handa með 
að tryggja það, að þeir menn, sem út i þetta 
leggja, verði ekki fyrir skakkaföllum af því að 
þeir leggja út á nýjar brautir með verkunar- 
aðferðir á íslenzkum fiski.

Eg sé svo ekki ástæðu til þess að fara út í 
þetta iniklu frekar. I>að er ekki okkar álit að 
koma frain ineð ráð til þess að pína útgerðar- 
menn út i eitthvert öngþveiti, en það skortir 
framkvæmdarvald til þess að innleiða nýjar 
verkunaraðferðir þegar í stað, þannig að allmikill 
hluti af fiskinum verði verkaður á annan hátt 
heldur en hingað til hefir tíðkazt.

Hv. 6. þm. Beykv. kvartaði undan þvi, að ég 
og meðnm. mínir i sjútvn. hefðum verið ber- 
söglir, þrátt fyrir að þetta frv. er flutt af ein- 
um mesta fiskverzlunarmanninum á landinu, sem 
hann svo nefndi. Eg verð að segja það, að ég segi 
um þau frv., sem ég á að gefa álit um. hvað sem 
mér sýnist, frá hverjum sem þau eru komin. Eg 
skoða fyrst og fremst. hvernig frv. munu verka, 
ef þau komast í frainkvæind. en ekki hver er 
flm. þeirra. Eins og ég tók fram í framsögu- 
ræðu minni, þá hefði átt að gera sérstaka kröfu 
um vandvirkni á flutningi þessa máls af hendi 
hv. flm., af þvi að þeir halda fram, að þetta sé 
nauðsvnjainál og það sé bjargráðamál fyrir 
sjávarútveginn. Af þeiin ástæðum, að ég álít, að 
þetta hafi ekki verið gert, hefi ég vítt, hvernig 
frv. er samið og álit, að það nái ekki tilgangi 
sínuin. Út af þessu frv. hefir mér alltaf dottið i 
hug gamla sagan eftir H. C. Andersen um nýju 
fötin keisarans.

Eg ætla, að ég sé búinn að svara rökum hv. 
6. þm. Beykv. í þessu máli. bvi, seni hv. þm. 
G.-K. sagði, þarf ég engu að svara, þvi að hann 
sagði ekki annað en það, sem hv. G. þm. Beykv. 
var búinn að segja á undan honum. I>eim að- 
vörunum, sem hv. þm. G.-K. hafði hér í minn 
garð, svara ég ekki heldur. I>að var sagt af ein-
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um bv. ]>dm. hér á dögunum, að þessi hv. þin. 
íOTli) sæti oft á strák sínuin í hans garð. bað 
var einn sainnin. minn ur sjútvn., sem sagði 
þetta. En ég þarf ekki að gefa vfirlýsingu uin 
þetta, því að hv. þm. (i.-K. situr aldrei á strák- 
skap sínum í minn garð hér í þessari hv. d. bar 
fvrir sé ég enga ástæðu til þess að deila við 
hann, af því að hann sagði ekkert annað en það, 
sem hv. G. þm. Kevkv. er búinn að segja og ég 
er þegar húinn að svara.

t’mr. frestað.

A 39. og 49. fundi i Xd.. 17. <>g 19. nóv., var frv. 
tekið til frh. 2. umr.

Forseti tók málið af dagskrá.
Á 41. fundi í Xd., 29. nóv., var fram haldið 2. 

umr. um frv.

Bergur Jónsson: Eins <>g sést á nál. meiri hl. 
hefi ég skrifað undir það með fvrirvara. Vil 
ég nú gera grein fvrir þeirri aðstöðu ininni.

begai’ greidd voru atkv. um þetta frv. í sjútvn., 
þá greiddu sjálfstæðismenn atkv. með frv., en 
Alþýðuflokksinenn á inót i. Ég tók ekkí þátt í at- 
kvgr., en bókaði í fundarbók, að ég teldi rétt að 
fella frv., en þó þvi aðeins. að séð yrði fyrir 
þvi, að náð yrði tilgangi frv. á þann hátt, sem 
ég teldi rétt. Svo þegar til kom, skrifaði ég und- 
ir nál. svokallaðs meiri hl. n., sem er að sumu 
leyti aðeins 2. minni hl. Fyrirvari minn er i þvi 
fólginn, að ég gat ekki fallizt á þær ástæður, 
sem Alþýðuflokksmenn í n. færðu frain. heldur 
mótaðist aðstaða mín eingöngu af því, að mér 
var fullkunnugt um, að hjá stj. var í undirhún- 
ingi frv. til 1. um þetta atriði ásamt öðrum skyld- 
um málum, sem sé skipulagningu fisksölunnar. 
þvi að ég taldi rétt, að þetta hvorttveggja kæmi 
fram í einu máli. bað komu fram fullar sannanir 
fyrir því við fyrri umr. þessa máls, að hv. flm. 
frv. um fiskiráð er ekki á sama máli um þetta. 
Hann telur ekki þurfa löggjöf um skipulagningu 
fisksölunnar. En ég álít, að þetta sé svo stórvægi- 
legt mál, að ekki verði hjá þvi komizt að setja 
reglur um það. Og þá finnst mér i raun og veru, 
að bezt verði séð fvrir þeim tilgangi, sem i fiski- 
ráðsfrv. felst og ég álít, að sé réttlátur, á þann 
hátt, að fella ]>að inn í frv. um skipulagningu 
fisksölunnar.

l>etta frv. var þá ekki fram komið, en hefir 
nú komið hér fram. í 2. gr. þess frv. er gert ráð 
fyrir, að tekið verði upp það sama og fiskiráðs- 
frv. miðar að. bessi 2. gr. i frv. um fiskimála- 
nefnd hljóðar svo, með leyfi hæstv. forseta:

„Fiskimálanefnd hefir með höndum úthlutun 
verkunarleyfa og útflutningslevfa á fiski og lög- 
gildir saltfiskútflytjendur. Hún skal gera ráð- 
stafanir til þess, að gerðar séu tilraunir með 
nýjar veiðiaðferðir og útflutning á fiski með öðr- 
um verkunaraðferðuin en nú eru mest tíðkaðar. 
Hún skal hafa forgöngu um markaðsleit og til- 
raunir til að selja fisk á nýja markaði og annað 
það, er lýtur að viðgangi sjávarútvegsins. Getur 
ríkisstjórnin veitt nefndinni fé úr markaðs- og 
verðjöfnunarsjóði í þessu skyni með samþykki 
sjóðst jórna rin na r“.

barna er stefnt að sama marki og í fiskiráðs- 
frv. Hinsvegar er n. fengið vald með þessari

gr., og hlýtur hún ]>á að njóta sin betur en fiski- 
ráðið gæti gert eins og frá því er gengið i þessu 
frv. Vitanlega væri hægt að breyta fiskiráðsírv. 
í þessa átt, en mér finnst þelta eðlileg aðferð, 
þar sem ég álít nauðsynlegt að koma á þessu 
skipulagi um fisksöluna.

Eg vil jafnframt geta þess, þó að það sé auka- 
atriði. að ástæðau til. að ég skrifaði undir nál. 
með fyrirvara, var sú, að mér þótti það klúð- 
urslegt, að n. skyldi koma fram í 3 minni hl.

Ég þykist þá hafa gert grein fyrir því, hver 
ineining min var með því að skrifa undir nál. 
Eg get alls ekki tekið undir þau orð hv. flm. 
fiskiráðsfrv., að nál. sé svo ósvifnislega orðað. 
I>að er vanalegt bæði i þingræðum og nál. að 
taka svo til orða, að till. andstæðinga séu van- 
hugsaðar. bað er ]>ví engin ástæða til að taka það 
alvarlega, þó að þm. taki svo til orða um and- 
stæðing sinn. Annars læt ég hv. flm. alveg um 
það, hvað honum finnst um þetta.

Að lokum vil ég í samrauni við mína aðstöðu 
til þessa máls levfa mér að bera fram brtt. við 
rökst. dagskrána á ]>skj. 313, og afhendi hæstv. 
forseta hana hér með.

Forseti (JörB): Mér hefir borizt svo hljóðandi 
brtt. við rökst. dagskrána á ]>skj. 313:

„Rökst. dagskráin orðist svo:
Með því að í frv. um fiskimálanefnd o. fL, 

sem meiri hluti sjávarútvegsnefndar neðri deild- 
ar hefir flutt í hv. neðri deild, er séð á full- 
komnari hátt fyrir því að ná þeim tilgangi, sem 
virðist vaka fyrir flm. frv. til laga um fiskiráð, 
heldur en gert er í því frumvarpi, og í trausti 
þess, að frv. um fiskimálanefnd o. fl. verði að 
lögum, tekur deildin fyrir næsta mál á dagskrá“. 

bessi rökst. dagskrá liggur þá einnig fyrir hér
til umr.

Ólafur Thors óyfirl.j : betta er áframhald af 
2. umr. þessa máls, og hafa þegar farið fram 
ýtarlegar umr. um málið, bæði við 1. umr. og 
eins við fvrri hluta þessarar umr., sein frain 
fór hér í d. fvrir nokkru siðan. Eg hefi þvi í 
sjálfu sér ekki iniklu að bæta við það, sem ég 
hefi áður sagt um þetta mál, einkum vegna þess. 
að hv. frsm. meiri hl., þin. ísaf., sá sér ekki 
fært að gera tilraun til að hrekja neitt af ]>ví. 
sem ég hafði haldið fram í málinu.

Ég get lýst ánægju minni yfir þvi, að hv. þin. 
Barð. hefir fundið alveg sérstaka ástæðu til að 
gera grein fvrir þvi, hvers vegna hann skrifaði 
undir þetta nál. meiri hl. sjútvn., nál., sein ég 
het'i talið vera óvanalega strákslegt, og þó að hv, 
þm. Barð. vildi ekki beinlinis sainsinna því. ]>á 
her hans síðari framkoma í málinu, hæði sú 
ræða, sem hann flutti, og eins sú rökst. dagskrá, 
sein hann flytur, vott um það, að hann hefir i 
raun <>g veru allt aðra aðstöðu til þessa máls 
nú en fyrr. Ég get játað það, að ég skil vel ]>á 
aðstöðu, sem hv. þm. hefir til þessa máls, eins 
og hann lýsti henni nú, ]>ó að hún sé nokkuð 
önnur en sú afstaða, sem mér virtist hann hafa 
til ínálsins. þegar ha nn skrifaði undir nál. Hann 
viðurkennir fullkomlega þá hugsun. sem fvrir 
okkui’ sjálfstæðismönnum vakir í sambandi við 
þetta mál. og hann viðurkennir nauðsyn þess, að
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skipa forustu i þcirri varnar- og viðrcisnarbar- 
áttu, scm íslcnzk þjóð á fyrir hönrium. Og það cr 
í sjálfu ser höfuðatriði málsins, að mcnn viður- 
kcnni og skilji þá nauðsyn. Eg gct svo alvcg ricilt 
rólcga við hann um það, á hvcrn hátt skuli gcra 
það. Við litum á lausn þcssa máls hvor frá sinu 
sjónarmiði, og það cr kannskc eðlilcgt, þó að 
nokkrar ricilur vcrði milli min og hans um þctta 
atriði, cn i raun og vcru cr hjá okkur lítill skoð- 
anamunur um það, hvcrnig skuli lcvsa þctta 
vanrianiál þjóðarinnar, og það cr allt annað cn 
þær strákslcgu unriirtcktir — vægara gct ég ckki 
orðað það —, sem koma fram í nál. meiri hl. 
hv. sjútvn.

Ég væntí, að hv. þm. Barð. skilji það, að cins 
og hann hcfir sitt sjónarmið í þcssu máli út frá 
þvi grunrivallarviðhorfi, scin hann hcfir til þcssa 
máls, þá cr það lika cðlilcgt, að cg og aðrir sjálf- 
stæðismcnn höfum okkar sjónarmið.

í’t af minni háttar ricilum i þcssu sambanrii 
vil ég vckja athvgli á því, að ég tcl það lýti á frv. 
um fiskimálan., sem cr ætlað að vcra þcssu 
máli til úrlausnar — og cg hygg, að ég fari þar 
rétt mcð —, að fvrirmæli þcss frv. um val nm. 
tryggi ckki svipað ]>ví eins vel og minar till., að í 
þcssa >1. verði vaklir ]>eir nienn, sem færastir ern 
til ]>essa starfs. Ég get vel gert inér von uin, að 
]>að samkomulag náist, sein tryggir |>ctta betur en 
fiskimálanefndarfrv. gerir nú, og ég mun ef til 
vill, ef ég sé nokkra von uin, að þetta frv. nái 
fram að ganga. leitast við að gera á ]>vi atriði 
]>essa frv. einhverja leiðréttingu, þegar ]>að kein- 
ur frá n„ eftir að ]>að hefir gengið i geguuni 2. 
uinr. hér i <1.

Ég get i sjálfu sér miklu hetur sætl mig við, 
að fiskiráð sfrv. vcrði afgr. mcð þcirri rökst. 
riagskrá, scm hv. þm. Barð. hcfir nú horið fram, 
cn mcð þcirri rökst. riagskrá, scm hv. þm. ísaf. 
hcr fram, cn ég hygg, að samt sé ckki rétt að 
samþ. þá riagskrá. Það liggur nfl. fyrir hicði hcin 
og óhcin játning langsamlcga yfirgnæfanrii mciri 
hl. þingsins. að skipuð sé forusta á því sviði. 
scm frv. um fiskiráð fjallar um. Hinsvcgar cr á 
þcssu stigi málsins ckki fcngin fullkomin trygg- 
ing fyrir því, að frv. um fiskimálancfnri nái 
fram að ganga, og um það vcit cnginn á þcssu 
stigi málsins. Það gctur margt komið fram unriir 
umr. um málið, scm gctur fært mönnum hcim 
sanninn um það, að því fylgi annmarkar, scm 
kannskc cru vcigamciri en mcnn í önrivcrðu 
hafa gcrt scr grcin fvrir.

Ég hygg þcss vcgna, að réttasta afgrciðsln 
þcssa máls, cinnig frá sjónarmiði þcirra, scm 
tclja tilganginuin hctur borgið mcð fyrirmælum 
frv. um fiskimálan., sc sú, að fclla þcssar riagskrár 
háðar og vísa þcssu máli til 3. umr., og vcrði svo 
látið þar við sitja, þangað til séð vcrður um það, 
hvort samkomulag næst um cinhvcrn grunrivöll 
fvrir framgang frv. um fiskimálan., cn cf ckki 
mcst samkomulag, að láta þá þctta frv. ná fram 
að ganga. Þctta skilst mér, að allir gcti aðhyllzt, 
scm vilja viðurkcnna, að nauðsyn sé að iryggja 
þá forustu, scm frv. um fiskimálan. og frv. um 
fiskiráð fara fram á.

Eg Icgg því til, að háðar riagskrárnar vcrði 
fcllriar og sú lcið farin, scm ég hcfi nú gcrt grcin 
fyrir.

Frsm. meiri hl. (Finnur Jónsson): Það cr 
anunð hljóð í hv. þm. G.-K. nú cn við 1. umr. 
þcssa máls og við fvrri hluta 2. umr., cftir að 
hann hcfir nú lcsið frv. stj. um fiskimálancfnri 
o. fl. Það cr sjálfsagt að fagna þvi, að hann sat 
nú hctur á strák sinum cn vcnjulcga í umr. um 
mál og fór nú að tala um þctta frv. af nokkru 
mciri sanngirni cn maður hcfði gctað húizt við. 
að hann gæti sýnt anristæðingi sínum.

Hv. þm. hcfir kvartað unrian því, að nál. hafi 
vcrið þungort í hans garð. Það er vanalcga svo. 
að þcir, scm cru þungorðir í garð annara, þola 
minnst, að við þcim sé hlakað. Annars má scgja 
það. að þcir mcnn, scm scrstaklcga gcra kröfu 
til þcss að hafa vit á málum, þcir hljóta að mcga 
húast við, að gcrðar séu sérstakar kröfur til þcss, 
að þcgar þcir gcra till., þá sé hægt citthvað á 
þeim að hyggja.

Ég hcfi við fyrri umr. þcssa máls sýnt fram 
á, hve gcrsamlcga þctta frv. cr gcrsncvtt því að 
gcta bætt úr þvi mikla öngþvciti, scm skipulags- 
Icvsið ásamt hcimskrcppunni hcfir lcitt yfir 
sjáva rútvcginn.

É’t af riagskrá hv. þm. Barð. gct ég sagt það, 
að það cru orðnar brcvttar ástæður frá því, þcg- 
ar ég lagði fram mína riagskrá ásamt hv. 3. 
lanrisk. Astæðurnar cru orðnar brcyttar á þann 
hátt, að nú cr komið frain það frv., sem þar cr 
talað um, að muni koma fram. Ég get þess vcgna 
fallizt á að taka mina riagskrá aftur, cn vitan- 
lcga grciði ég þá riagskrá hv. þm. Barð. atkv. 
mcð alvcg sömu forscnrium og ég hcfði grcitt 
minni riagskrá atkv., <>g l>ær cinu ástæður, scm 
liggja til þess, að ég vil taka mina riagskrá aftur, 
cru þicr, að frv. það, scm þar cr um gctið, cr nú 
komið fram.

Ólafur Thors . óvfirl.': Hv. þm. ísaf. var citt- 
hvað að miklast yfir því, að ég tók hann ckki og 
hirti hann i síðustu ræðu mimri, cins og ég Iicfi 
stunrium orðið að gcra áður. En það var af því, 
að ég flutti áður ýtarlcga áriciluræðu á hann. og 
hann sá sér ckki fært að svara því cinu cinasta 
orði. Maður cr ckki að marghýða sama óknvtta- 
strákinn fyrir sömu óknvttina. En þó að ég hafi 
hlift honum í þctta sinn, þá þarf hann ckki að 
halria, að hann sé kominn í ncitt cilífðarskjól 
fvrir hirtingum nrinuni.

Það cr lciðinlcgt að þurfa að vclja sér sömu 
viðfangscfni og þcssi auðvirðilcgi þm. — hvað 
hann nú hcitir, — hv. þm. sem cr kunn-
astur fvrir sölu á hrossakjötstunnu. (Forseti 
hringir). Mcr þykir skcmmtilcgra að tala við 
incnn cins og hv. þm. Barð. ÉZg kann vcl að haga 
orðum nrinum eftir því, við hvcrn ég á. Ég mun 
alrirci láta ncina kvcinstafi ncins hv. þm. forða 
þcim frá hirtingu frá minni hcndi, cftir því scm 
þcir vcrðskulria, cn mér \ciðist að fást við þá 
mcira en ég þarf, og vel mér hclriur að tala um 
málefnin við þá, sem vilja um þau tala. Þcss 
vcgna gct ég alltaf lcvft mér það, scm bczt á við 
mig, að tala á þinglegan hátt, þcgar ég tala við 
þm., sem það gcra. En það er aklrci hægt að ráða 
við suma þm., scm alrirei vilja um málefnið tala, 
og þá cr ckki um annað að gcra cn að tugta þá 
riálitið, eins og ég nevðist stunduin til að gera.

Hv. þin. ísaf. iná ekki nota orðið „þungorður"
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um neitt, scm hann scgir. I>cssi hv. ]>m. gctur 
ckki verið þungorður. I>að gctur vcrið væl, scm 
cr lciðinlcgt, cn til þess að vcra þungorður þarf 
mcira cn hv. þm. gctur gcrt. P3n það gctur þrátt 
fyrir það vcrið óþinglcgt og ósæmilcgt, og iil 
þcss cr hann hæfur, cn þungorður gctur hann 
aldrci vcrið.

Eg vil lýsa ánægju minni yfir þvi, að hann 
hefir hlaupið frá sinni rökstuddu dagskrá og yfir 
til dagskrár hv. þm. Barð. Nú á hann ckki ann- 
að cftir cn að svcrja fyrir nál., og þá cr liann 
koininn vcl á vcg scm iðrandi svndari, og það 
vona cg, að hann gcri í næstu ræðu sinni.

Frsm. meiri hl. (Finnur Jónsson); l>að cr vit- 
anlegt, að það cr luksus, scm hv. þm. G.-K. 
sjaldan lcyfir sér, að flytja i sama niáli meira cn 
eina ræðu á nokkurnvcginn þinglegan hátt. En 
cg fyrirlít svo þessar rokur úr hv. þm., að ég læt 
mcr þær i léttu rúini liggja.

I’að cr sagt, að skilja sc sama og fyrirgcfa. 
hSg skil hv. þm. G.-K., og þcss vcgna fyrirgcf ég 
honuin. Eg vcit, að hann hcfir tckið að sér for- 
ustu stærsta stjórnmálaflokksins i landinu. ckki 
fyrir það, að liann hafi til þcss sérstaka hæfi- 
leika, hcidur vcgna pcninga þcirra, scm að hon- 
um standa. Mér cr það ljóst, að hv. þm. G.-K. 
skilur þctta lika, og scnnilcga bctur cn nokkur 
annar. Hv. þm. þjáist af hinni svokölluðu undir- 
málstilfinningu. Hann finnur sjálfur. hvað hann 
cr lítill karl og hvc ofvaxið bonuin cr að vinna 
þau störf, cr hann licfir tckið að sér. I'css vcgna 
vcrður honum alltaf á í hvcrt skipti, scm hann 
á orðastað við cinhvcrn þm, scm hann finnur, 
að stcndur hoiiuin ofar, að hann rcynir annað- 
hvort að upphcfja sjálfan sig mcð viðbjóðslcgu 
sjálfshóli cða að niðurlægja þann þm, scm hann 
talar við. I>ctta kom sérstaklcga fram hér i d. 
fyrir nokkrum dögum i umr. milli hv. ]>m. G.-K. 
og hv. 2. þm. Skagf, og þetta hcfir komið fram 
í svo að segja hvcrju máli hér á þingi, þessi und- 
irmálstilfinning hans, hvc vcl liann vcit, hvað 
hann cr lítill karl og hvcrnig hann rcvnir að 
rífa þann niður incð pcrsónulcgum ádcilum, scm 
hann talar við, cn upphcfja sjálfan sig.

Eg sc ckki ástæðu til að fara frckar út i þctta 
mál. Ég hcfi við fyrri umr. málsins bcnt á. 
hvcrsu þctta frv. cr gcrsamlcga silcytt þvi, að 
það gcti að ucinu lcyti náð sínum tilgangi. I>að 
cr óforsvaranlcgt að sctja ráðgcfandi ncfnd, scm 
cnginn vcit, hvort gctur starfað. En þetta cr 
auðvitað samkv. aðfcrðum sjálfstæðismanna yfir- 
leitt, því hjá þcim cr ckkcrt annað cn cilífar 
ráðagcrðir, cn svo á hin frjálsa samkcppni að 
laga allt saman. Hinsvcgar liggja nú fvrir till. 
rikisstj, þar scm cr tckið fast á þessum máluin 
og iögð drög að þvi, að réttir aðilar hcfji sam- 
starf. Samanborið við flcipursfrv. hv. þm. G.-K. 
bcr frv. rikisstj. af því scm gull af ciri.

Frsm. minni hl. (Sigurður Kristjánsson): Eg 
vcrð að scgja, að það cr framför hjá andstæð- 
inguin frv. frá því í fyrra skiptið, þvi i fyrri 
till. þeirra var lagt til, að frv. væri vísað frá 
vcgna frv, scm ckki var orðið til, cða m. ö. o. i 
von um, að citthvcrt annað frv. yrði til, cn í 
scinni dagskrártill. cr lagt til, að því vcrði vísað

frá vegna frv, scin cr fætt, hvort scm það vcrður 
skírt cða ckki. l’að cr ]>ó nokkur framför í þessu. 
Ég vil beina ]>vi undir uthygli hv. ]>dm, að frá 
inciri hl. og minni hl. sjútvn. og frá talsmönn- 
um allra st jórnmálaflokkanna liggur fvrir viður- 
kcnning á þvi, að þörf sé þcirra aðgcrða, sein gcrt 
cr ráð fyrir i þessu frv. Eg vcrð nú að scgja, að 
það cr cinkcnnilcgt, að upphaflcga frv. skyldi 
ciga að vísa frá án vissu um það,,að eitthvað 
kæini i staðinn. Síðara frv. cr litið athugað af 
hv. þm, cn aðalmunurinn á því og frv. um fiski- 
ráð cr sá, að mcð frv. rikisstj. á að lcnda í rík- 
iscinkasölu. Ég liygg nú, að margir, ckki cin- 
göngu andstæðingar stj, hcldur líka cinhvcrjir 
af stjórnarsinnum, muni hugsa sig um, áður cn 
þcir samþ. slikt skipulag á fisksölunni, nieðan 
hræið af gömlu cinkasölunni cr cnn ckki moldu 
ausið. Eg hygg, að þcirn muni þykja viðurhluta- 
mikið að stofna til einkasölu, þar scm vcrzlað cr 
mcð tifökl vcrðmæti á við það, scm sildarcinka- 
salan hafði, hafandi í minni, hvcrnig rikissjóður 
fór út úr forsjá rikisins í ]>ví máli. Ég held, að 
það væri hvatskcytslcga gcrt, cf hv. þdni. sncrust 
að því ráði, að visa frv. frá mcð rökst. dagskrá 
mcðan hitt frv. cr á þvi stigi, scm það cr nú. I>að 
hcfir litið vcrið komið inn á það, cn það cr þess 
vcrt, að því sé vcitt athygli, að mcð fyrri dag- 
skrártill. og formálanuin, scm fluttur var fyrir 
hcnni, cr boðað, að þeim samtökum, scm fiskút- 
flytjcndur hafa haft, vcrði komið fyrir kattarncf. 
í nál. scgir: „Bæði cr i frv. gcrt ráð fvrir, að 
fiskiráðið vcrði útncfnt að nokkru lcyti af stofn- 
unum, scm enginn vcit, hvort vcrða starfandi á 
þeiin tiina, scm frv. kynni að fá staðfcstingu". 
Ef frv. stj. yrði samþ. og fcngi staðfcstingu, þá 
inyndi bráðlcga vcrða vcgið að Sölusambandi ísl. 
fiskframlciðcnda og rcynt að koma þvi fyrir katt- 
arnef. Ég gct ckki látið hjá líða að vckja athygli 
á þvi, hvað sérstaklcga glópskulcga hcfir vcrið 
tckið á málinu af Alþýðufl.mönnum í sjútvn. 
I>cir scgja fyrst í nál. sínu: „og virðist cnginn 
ncfndarmanna tclja sér fært að fylgja frv. ó- 
brcvttu". I’ctta cru algcr ósannindi, og á náttúr- 
lcga aldrci að sctja ósannindi í nál. En hafi nm. 
ckki vitað, að þctta voru ósannindi, þá cru þeir 
ckki færir uni að scmja nál. I’vi hcfir margsinnis 
vcrið yfirlýst, að minni hl. sjútvn. cr ánægður 
mcð frv. og að það cr flutt i samráði við Sjálf- 
stfl. í hcild. l’ctta orðalag vcrður víst að skrifa á 
rcikning skilningslcysis þeirra, scm sömdu nál. 
Eg vil nú gcta þess, að minui hl. fór margsinnis 
fram á það við mciri hl., að liann kæmi mcð 
brtt., cf hann vildi ckki fylgja frv., cn mciri hl. 
bar það fyrir sig, að það væru gallar á frv., scm 
hann tilgrcindi, svo scni það, að fiskiráð hcfði 
ckki nægilcgt vald og ckki nóg fjárráð. Minni hl. 
fór fram á, að mciri hl. kæmi incð brlt. í þcssu 
augnamiði og frcista svo, hvort n. gæti ckki orð- 
ið sammála um frv. I>að cr lika bcrt, að minni 
hl. n. bcfir ckki vcrið þess sinnis, að hann vildi 
ckki flvtja frv. óbrcytt. Hann hcfir cnga brcyt- 
ingu gcrt ncma ]>á, scm áður var talað um við 
flm. frv., að þóknunin til fiskiráðsins vrði grcidd 
úr rikissjóði, og cr það cngin cfnisbreyting á 
frv. I>að cr óþarfi fyrir hv. ]>m. Isaf. að vcra stát- 
inn al' nál., þvi það mun vcra alvcg einstakt, að 
þcgar rcyndustu sjávarútvcgsmcnii hafa borið
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sig saman <>g samið frv. til úrlausnar einu 
stærsta nauðsvnjamáli útvegsins, þá komi menn 
og segi, ,.að frv. sé svo losaralega samið og svo 
vanhugsað. að engin leið sé að brcvta l>vi, svo 
að vit verði i þvi“. eins og stendur i nál. meiri 
hl. Eg vil nú ekki hafa nein stóryrði, en ég verð 
að segja það, að þetta er meira yfirlætið, og gæti 
slíkur ofinetnaður ekki hent inenn með dóin- 
greind á sinni eigin þekkingu og rökum ]>eini, 
sem aðrir bera fram. I>eir segja ennfremur í nál., 
,.að meiri hl. nefndarinnar sé fyllilega sammála 
þeirri viðurkenningu, sem í frv. felst, um að hin 
frjálsa samkeppni hafi ieitt sjávarútveginn for- 
sjárlaust út í hið mesta öngþveiti“. En þetta er 
hvergi sagt í frv., en er bara sullur i heila 
þeivra. sem sömdu nál. I>eim ætti að vera kunn- 
ugt um, að örðugleikar þeir, sem islenzk útgerð á 
við að etja, eru utanaðkomandi og hafa vaxið 
upp í markaðslöndunum. Ennfremur segir í nál.: 
..Yill meiri hl. því fallast á þá hugsun, sem virð- 
ist vera bak við frv., þó i þoku sé“. Já, það er 
eitt, sem er i þoku, og það er skilningur þess, 
sem hefir skrifað nál., á tilgangi frv. I>ar er al- 
veg svarta þoka. I>að er nú vitað, að sjávarút- 
vcgsmenn og útflytjendur fiskjar hafa vegna 
örðugleika í inarkaðslöndunum horfið að skipu- 
lagi. sem sósíalistar telja, að sé æskilegt. I>etta 
skipulag hefir sjávarútvegurinn tekið upp til þess 
að yfirstíga upprennandi örðugleika. En það 
vantar að leita að nýjum markaðslöndum og gera 
till. i samræmi við þær markaðsleitir um brevtt- 
ar verkunaraðferðir. Eg get ekki skilið, að viti 
bornir menn áliti, að þetta sé heimskulegt. I>að 
er hægt fyrir þá, sem nokkurt vit hafa, að skilja 
frv. En þeir, sem það hafa ekki, eiga ekki að 
tala eins og þeir, sem vald hata.

Eg þarf ekki að endurtaka það, að fiskiráðið á 
að starfa í samráði við fiskútflytjendur. I>að er 
ástæðulaust að halda, að slík nefnd, sem sett er 
til að opna og |>æta markaði, verði illa séð. I>að 
er barnaskapur að hugsa slíkt. Hitt er annað mál, 
ef misklíð risi út af þvi, að breyta ætti til um 
verkunaraðferð, þá sé ég ekki hvaða ástæða væri 
til þess, að nefndin fengi ekki aðsloð löggjafar- 
valdsins til þess.

Eg ætla svo ckki að lengja umr. En ég vil al- 
varlega beina þeirri áskorun til hv. þdm.. að þeir 
láti sig ekki henda það fljótræði að samþ. dag- 
skrártill., sizt áður en útséð er um það, að sam- 
komulag náist um frv. hæstv. rikisstj. I>að r 
alveg víst, að þetta þing verður að afgr. frv., sem 
bætir úr þeirri þörf. sem frv. um fiskiráð átti 
að hæta úr. Eins og frv. um fiskimálanefnd er 
nú. kemur ekki til nokkurra mála. að sjálfstæðis- 
menn geti goldið því samþykki. Á meðaii svo er, 
er ekkert vit í því að vísa þessu frv. frá nieð 
því að samþ. dagskrártill.

Bergur Jónsson: Eg þarf ekki að svara ræðu 
hv. þm. (i.-K. Hann sagði, að ég liti á málið frá 
öðru sjónanniði en hann, og er þetta alveg rétt. 
<)g ég hýst við, að við getum ekki á rtuttum þing- 
fundi hrcytt skoðunum hvors annars. Auðna 
verður að ráða, hvor skoðunin verður ofan á. •— 
En ég verð að gera aths. við ræðu hv. G. þm. 
Revkv. Mér fannst hann tala fullmikið um frv. 
uni fiskimálanefnd að því leyti, scm það á að

koma í staðinn fyrir frv. um fiskiráð. Hv. þm. 
fullvrti, að með þvi frv. væri lent í einkasölu. 
I>etta er nú náttúrlega ekki rétt hjá honum, en 
það má gevnia að tala um það frv., þar sein það 
er næsta mál á dagskránni. Mér skildist á hv. fi. 
þm. Reykv., að hann og hv. þm. Vestm. hefðu í 
sjútvn. alltaf verið að reka á eftir hinum nm. 
með frv. og heimta, að þeir kæmu fram með 
brtt. Ég man ekki eftir því, að þessir tveir hv. 
þm. hafi nokkuð rekið á eftir málinu, hvað svo 
sem þeir kunna að hafa sagt flm. frv., hv. þm. 
(I.-K. (SK: Ég sagði ekkert uin það). Jú, hv. þm. 
getur ekki ncitað þvi, af því að ég skrifaði það 
upp eftir honum. Hann sagði, að minni hl. hefði 
ýtt á eftir meiri hl. að koma fram með brtt. Eg 
varð ckki var við neinn áhuga í þessa átt, fyrr 
en form. n. sagði á einum fundi: Nú greiðum \ ið 
atkv. um frv., — og tók ég þá afstöðu til málsins 
eftir þvi, sem ég hefi lýst áður. Ef hv. þm. hcfir 
sagt flm. annað, þá er það ekki rétt.

En það, sem gaf mér sérstaklega tilefni til 
þcss að standa upp. voru umimeli hv. ti. þm. 
Keykv. um það. að menn ættu ekki að setja ó- 
sannindi í nák I>að er auðvítað alveg rétt, að 
menn eiga ekki að gera það. En ég verð að segja. 
að ég varð hissa, þegar ég heyrði þessi orð koma 
frá þessuin nianni. Mér datt í hug italska mál- 
tækið: „Enginn hundur er svo illur, að hann 
dingli ekki rófunni“. Enginn ósannindamaður er 
svo langt leiddur, að hann reyni ekki að láta 
lita svo út, sem hann fari með sannindi. En ég 
verð að segja hv. G. þm. Reykv. það. að honum 
fer illa í augum þeirra manna. sem þekkja hann. 
að vera að prédika sannlcikann. I>að vita allir, 
að hann hefir ekki hreinan horða sjálfur. því 
fáir munu vera óhreinni en hann á þ\ í sviði.

Frsm. minni hl. (Sigurður Kristjánsson): I>að 
er naumast að hv. þm. Barð. hefir fengið óþæg- 
indi í magann. Eg hefi oft heyrt menn setja upp 
leiðinlegan ropa, en þessi var með þeim allra 
leiðinlegustu, sem ég hefi heyrt. I>essi hv. þm. 
ætlaði að fara að siða mig. Ég verð að segja það, 
að hann á líklega fáum mönnum meira að þakka 
en mér, þvi að ég hefi látið fenna yfir framkomu 
hans í þessari hv. d.. af þvi að ég áleit, að hann 
væri ekki maður til að standa þar fyrir máli 
sinu. Eg vil biðja þennan hv. þm. að sýna fram á 
það, ef ég hefi farið með ósanniudi. Hann fór 
rangt með það, að ég hefði sagt, að minni hl. 
hefði rekið á eftir frv. Ég minntist aldrei á það 
i ræðu minni. Evrst hv. þm. er að rifja þetta upp. 
þá get ég sagt frá því, að minni hl. fór einu 
sinni fram á það við meiri hl., að frv. væri af- 
grcitt úr n. En það var ekki nema i þetta eina 
skipti. — Eg ætla svo ekki að eyða fleiri skotum 
á hv. þm. Barð.

En fyrst ég stóð upp, þá er ekki úr vegi, að 
ég sendi heim skeyti, sem hv. þm. ísaf. var að 
heina að formanni Sjálfstfl., en það var það, að 
hann hefði verið kosinn íormaður flokksins af 
því, að að honum siæðu svo miklir peningar. 
Eg veit nú ekki, hverjir það eru, sem hlaða 
undir sig með peningum, ef það eru ekki þm. 
sósíalista. Eg get fullyrt, að ríkustu menn mcðal 
hv. I>m. eru forystumenn öreiganna. En það er 
náttúrlega ekkert óeðlilegt, að foringjarnir séu
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ríkir, þegar þegnarnir eru fátækir. I’aö getur 
verið samband þar í inilli. Eg er kunnugri i 
herbúðum sjálfstæðismanna en hv. þni. ísaf. ■— 
en þangað er vfirleitt ekki bnðið nema sæmileg- 
um mönnum — ng veit því betur, bvað hefir 
gerzt þar. Hv. þm. G.-Iv. var kosinn formaður 
Sjálfstfl. fyrir till. sinar í þjóðmálum. Ég efast 
um, að það megi segja hið sama um alla þá 
menn, sem standa framarlega hjá sósialistum. 
Mér er grunur á, að það stafi frekar af því, að 
þeiin hefir tekizt að.lilaða undir sig fjárhagslega. 
En þeir, sem búa í glerhúsi, ættu ekki að kasta 
grjóti.

Ólafur Thors óvfirl.' : Hv. ti. þm. Keykv. er að 
nnkkru leyti búinn að svara því, sem hv. þm. 
Isaf. var að deila á mig. flg get sem bezt skilið 
það, að ýmsir hv. þdm. telji, að Sjálfstfl. eigi 
inenn, sem séu mér færari til að vera fnrm. 
flnkksins. Eg skii þetta manna bezt, en þó held 
ég, að það verði að leita annað að ástæðum 
fyrir þvi, að ég var valinn i þetta sæti, en þang- 
að. sem bv. þm. Isaf. benti til. Hann veit auðvit- 
að, hvað ræður foringjavali í berbúðum þeirra 
sósíalistanna. l'in hitt, sem hv. þm. kallaði und- 
irmálstilfinningu, skal ég játa, að ég skildi ekki. 
livað hann átti við, og get því ekki svarað því, 
en ef hann hefir átt við, að ég beri kvíðbnga 
fyrir eða sem litill karl þnli ekki samanburð við 
bann, þá get ég sagt hv. þm. Isaf. það. að svn 
er ckki. Hann sagði ennfremur. að ég væri brnka- 
fullur, en þvi neita ég algerlega. I’ó að blnð bans 
flnkks segi það, ]>á dettur andstæðingum inínum 
ekki í hug að nrða það í tali sín á milli. Hinu 
þjáist ég engan veginn af, að ég þoli ekki sam- 
anburð við hv. þm. ísaf., — það get ég sagt í 
fullri hreinskilni. Eg teldi mig illa farinn, ef 
ég væri svo sálsjúkur, að ég þyldi ekki samau- 
burð cða samjöfnuð um andleg verðmæti við 
þennan hv. þm. Eg vnna, að enginn taki þetta 
sem ofmetnað. þó ég segi þetta i sambandi við 
þennan hv. þm. Ég get sagt bnnum lit af þvi, sem 
liann var að tala um val mitt sem fnrm. Sjálf- 
stfl., að knsning mín stafar af persónulegu 
trausti ng velvild til miu. En ég veit ekki, livnrt 
liægt er að segja sama um hann í sambandi við 
síðustu þm.-knsningu á Isafirði. Helzta ráðið, 
sem nntað var i síðasta kosningabardaga, var að 
segja við bláfátækan mann, sem hafði unnið hjá 
honum, að það væri ekki verið að kjósa — ja, svn 
knm nrð, sem ég þnri ekki að hafa vfir, sem 
byrjar á h. .. — hann Finn, það væri verið að 
kjósa stefnuna. I’eir ættu ekki að láta persónu- 
lega andúð ng fyrirlitningu á honum skyggja á 
þjónustuna við flnkkinn. I’etta var helzta ráðið 
til að knma inn þessum hv. þm. Hann flaut inn 
á þessu, þrátt fyrir það, hvernig liann sjálfur 
er. Ef þessi litli karl treystir sér til að bera 
þetta af sér, þá vnna ég, að fnrseti gefi hnnum 
nrðið.

Forseti (JörB): Eig vil nú mjög beina þvi til 
hv. þdm., að þeir noti sér ekki ákvæði þingskap- 
anna um að bera af sér sakir til að bera sakir 
liverjir á aðra.

Frsm, meiri hl. (Finnur Jónsson): Eg þarf 
í rauninni ekki að svara þvi, sem hv. þm. G.-K.

sagði um, bvers vegna ég knmst á þing. Isfirð- 
ingar vita manna bezt, af hverju þeir hafa knsið 
mig. I’eir spurðu ekki bv. þm. G.-K. ráða, ng 
þeir mundu heldur ekki bafa spurt liann ráða, 
þó hann hefði verið nærstaddur. Aftur á móti 
hefir hv. sessunautur þessa þm. — þessi hv. þm., 
sem situr í skammakróknuiu, sem kallaður er. 
ekki af þvi að það sé skammarkrókur, heldur af 
þvi að þuðan knma skammirnar — gefið ísfirð- 
ingum góð ráð, bann hefir leiðbeint þeiin um að 
kjósa ihaldsmenn, eins og þeir hétu meðan þeir 
villtu ekki á sér heimildir, ng síðan sjálfstæðis- 
uienn, en kjósendur á ísafirði hafa aldrei farið 
að hans ráðum, og þvi nftar, sem liann hefir 
beðið þá ng lengur, því minni áhrif hafa ráð hans 
haft. Ég er ekki uð segja þetta þessuin hv. þm., 
(i. ]nn. Keykv., til lasts, cn hv. þdm. hafa ekki 
lieldur trúað hnnum, af þvi liann hefir verið svn 
nrðljótur i garð andstieðinga sinna, gert þeiili 
upp illar hvatir ng tilhneigingar ng hefir þ\i 
fengið sköinm allra góðra manna. Hann liefir 
yfirleitt verið, eins ng ég nrðaði það um dag- 
inn, mylnusteinn um háls sinna flokksinanna, 
þar sem hann hefir dvalið. Iig þarf ekki að hera 
fram óskir um, að hann verði það á Sjálfstfl. hér 
i Kvik; ég veit, að svn verður. (GÞ: Knmu þær 
óskir ekki um daginn'? Mér heyrðist það).

I>á vildi hv. (i. ])m. Keykv. segja, að við hefðuin 
sagt ósatt í nál., að nm. virtust ekki vilja fylgja 
frv. óbreyttu, en minu máli til sönnunar bendi 
ég á, að brtt. bafa knmið frá öllum nm. nema 
þeim, sem vilja fella frv. Hv. þm. kallar sinar 
till. ekki brtt., af því það vnru brtt., sem hv. þm. 
G.-K. gat fallizt á. I’etta minnir mann á söguna 
um manninn, sem ekki át kjnt, en át steik.

Eg liefi að mestu leyti varazt persónulegar 
deilur hér i <1. ogaldrei hafið þær að fyrra bragði. 
Hinsvegar bafa þeir bv. þm. í skammakróknum 
ætíð byrjað ng ráðizt nft á mig. Eg get minnt á, 
að það hefir nft verið dæmt milli nkkar hv. (i. 
])in. Iteykv. Við höfum verið í kjöri í sama kjör- 
dæmi, ng ég hefi alltaf bnrið hærri hlut. Ég er 
ekki að deila á þcnnan hv. þm. eða hælast um. 
Málstaður hans hefir alltaf verið verri ng verr 
varinn. ng þess vegna hefir liann bnrið lægri 
hlut. — Ég sé svn ckki ástæðu til að orðlengja 
meira um þetta, en ef við hv. 6. þm. Kevkv. 
eigum eftir að leggja mál okkar í dóm. þá er ég 
ekki hræddur við þann dóm.

Ólafur Thors óyfirl. I’að hlægir mig að 
hevra þennan liv. þm. játa, að hann flaut iim af 
því stefnan, sem hann telur sig fylgja. er í 
mciri hluta, ng svn getur hann iniklazt af þvi 
að hafa komizt nfan á sér miklu hæfari mann. 
Ég gæti nákvæmlega á sama hátt tekið manninn, 
sem situr hér til hægri handar \ ið mig. I’etta er 
sama og ég tæki hæstv. atvmrh. ng segði, að 
hann hefði verri málstað, af því mér tókst að 
fella hann. Mér dettur ekki i hug að halda ]>\ i 
fram. að það liafi verið af ])ví, að hann væri 
verri málsvari. Kað var vegna þcss, að min 
stefna hafði meira fylgi þar, eins ng hans stefna, 
eða sú stefna, sem hann hengir sig á, hefir á ísa- 
firði. Ég gæti fyrirgefið öllum öðrum en þessum 
hv. þm., ]>ó að þeir hefðu nntað svnna rök, en 
þegar þetta er sá maður, sem flýtur inn eingöngu
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vcgna þess, hve fvjgi stefnunnar er mikið, cn 
munar ininnstu, að persónulcg andúð og fvrir- 
litning felldi hann. En það hjálpaði honum in. a., 
að fJokkurinn átti nicnn, sem voru honum frcinri 
og incira virtir, og hann notaði þá til að lyfta 
sér. Pað situr því sizt á h\.- þm. ísaf. að nota 
svona tyllirök, þar. scm hann flaut cingöngu á 
flokksfylgi. (Atvmrh.: I>að má vcra mciri stefn- 
an. Petta eru glæsilcg mcðmæli ineð stcfnunni).

Frsm. meiri hl. (Finnur Jónsson): Hæstv. at- 
vmrh. hcfir sagt það. scm cg ætlaði að scgja. I’að 
niá vera meiri stefnan, sem getur fleytt jafn- 
hcimskum manni og jafnmiklum glæpamanni og 
inér er lýst af þessum hv. þm. inn á þing. Eg cr 
stoltur af að fvlgja þvilíkri stefnu. Að öðru leyti 
mun ég ekki svara þessum peningadrcng úr 
Kjósinni.

Frsm. minni hl. (Sigurður Kristjánsson): Pað 
er ekki mikil þörf á að svara hv. þm. ísaf. Eu 
af þvi hann minntist á, að hann færi aldrei mcð 
pcrsónulega árcitni í annara garð, vil ég minna 
á, að það hcfir alclrei verið haldin jafnpersónu- 
leg svívirðinganvða eins og sú, er hann flutti 
um mig hér i deildinni uni daginn og tók hann 
heilan dag að semja. Hún var vitanlcga klaufa- 
lega sainin, en söni var hans gerð. l’t af þvi, 
sem hann sagði, að ég hefði alltaf tapað fyrir 
honuin, vil ég ininna á, að hann bauð síg fram 
tvisvar í Norður-Isafjarðarsýslu. Eg nnelti inóti 
honum og N.-ísfirðingar létu hann falla fyrir 
þeim ínanni, sem Sjálfstfl. hafði í kjöri. Pað er 
mjög greinilegt, að það var ekki eingöngu stefn- 
unnar vegna. heldur iniklu fremur inannsins, 
því sá næsti af hans flokki, sem hauð sig þar 
frain, fékk miklu ineira fylgi.

Eg vil bæta því við það, scm hann sagði 
um, að hann væri stoltur af þeirri stcfnu, sem 
hefði svo mikið fylgi að konia honuin inn á 
þing, að þcirri stefnu hefir þó ekki tekizt að 
safna um sig flciri inönnuin en það, að hún 
hefir hálíu niinna fylgi í landinu en sú stefna, 
sem ég fylgi.

Bergur Jónsson: Pað var auðheyrt á h\. ö. bm. 
Heykv., að sannaðist á honum máltækið: Sök bít- 
ur sekan. Pessi maður er alþekktur um allt land 
að óvandaðri meðferð nieð saunleikann en flcst- 
ir aðrir leyfa sér. Eg vil ráða öllum, scm vilja 
fá sannanir fyrir þcssu, til að lesa hlaðið Heim- 
dall. (SK: Eg ræð mönnuni lika til þcss). Ég 
þekki þenuan h\. þm. líka af framboðsfundum i 
Barðastrandarsýslu, og mér þykir ógcðfellt. að 
þessi maður sé að halda siðferðisprédikanir. Eg 
get ekki að þvi gert, að mcr sárnar þegar svona 
nienn eru að setja sig í dómarasæti. látast elska 
sannleikann, en eru öðrum mönnum brcyskari. 
Eg get nefnt sem dæmi um ósannindahncigð 
hans, að hann fór með ósannindi í santbandi við 
Skuldaskilasjóðinn. Pað er margsannað. og ég 
hefi fært rök að þvi áður. að hann fór með 
ósatt mál i Morgunblaðinu i þessu efni. (SK: 
Petta er ósatt ).

l’mr. (atkvgt*.) frestað.

A 42. fundi i Nd., 21. nóv., var cnn fram hald- 
ið 2. uinr. um frv.

ATKVGB.
Till. til rökst. dagskrár frá þm. Barð. til 

brevt. á dagskrártill. á þskj. 313 felld með 15:13 
atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu 
já: PP, SigfJ, SE, StJSt. PorbP, BJ, BB, EmJ.

EystJ, EJ, GG, HV, JG, MT. PZ. 
nei: PHalld, PO, SK, TT, ÁÁ,>) GI\ GSv, GÍ, GTli.

HannJ, JakM, JJós. JónP, JS, OTli.
BÁ, JiirB grciddu ekki atkv.
Einn ]>m. (JOl) f jarstaddur.
Dagskrártill. 313 tekin aftur.
1. gr. sainþ. með 16:15 atkv., að viðhöfðu 

nafnakalli, og sögðu
já: GSv, GÍ, GTh, Hann.I, JakM, JJós, JónP, JS, 

ÓTh, PHalld, PO, SK, TT, ÁÁ, BÁ. GI\ 
nei: GG, HV, JG, MT, PZ, I’I>, Sigf.I, SE, StJSt,

Ixu bP, BJ, BB, EinJ, EystJ, I J.
JörB grciddi ekki atkv.
Einn ]>in. (JOI) fjarstaddur.
2. —3. gr. sain]). ineð 17:8 atkv.

Brtt. 307 (ný 4. gr.) sam]). með 17 shlj. atkv.
5. gr. samþ. með 17 shlj. atkv.
Eyrirsögn samþ. án atkvgr.
Erv. visað til 3. umr. iueð 17:11 atkv.

Erv. var ekki á dagskrá tekið framar.

9. Sala Hvannevrar í Siglufirði.
Á 8. fundi i Nd., 12. okt., var útbýtt:
Frv. til 1. um heimild fyrir ríkisstjórnina til 

þcss að selja Siglufjarðarkaupstað Iand prests- 
setursins Hvanncyrar (þmfrv., A. ö5).

A 10. fundi í Nd., 15. okt., var frv. tekið ti! 1. 
umr.

Forseti tók niálið af dagskrá.
Á 11. fundi i Nd., 16. okt., var frv. aftur tek- 

ið til 1. umr.

Flm. (Garðar Þorstcinsson): Eg get látið nægja 
að visa til grg. fyrir þcssu fr\. Eg vil benda á, að 
þetta mál hefir legið fvrir Alþingi í sama formi 
áður og ætíð verið \ el tekið, þó ekki hafi 
unnizt tíini til að afgr. það. Frv. miðar að því 
að veita víkisstj. hcimild til að selja Siglufjarðav- 
bæ land prestssctursins Hvanneyrar, þegar það 
losnar úr áhúð, svo hann geti notfært sér það á 
þann hátt, sein heppilegast þykir. Vona ég. að 
inálinu verði vísað til 2. umr. og hv. allshn.

Gísli Guðmundsson: Ég vildi aðeins skjóta 
því fram í sambandi við þetta frv. hv. 8. landsk., 
að mér virðist einkeiinilegt, að þar er heimildin 
hundin við það, að landið losni úr ábúð. þ. c. a. 
s., stj. getur ekki selt bænum þetta land fyrr en

1) AA: Ég er t sjálíu sér ekki ósamþykkur dag<kránn», en 
vil fyrir mitt leyti leyfa frv. aö lifa, þangaö til útséð er um 
afgreiöslu frv. um fiskimálan., enda komi þetta frv. ekki til 3. 
umr. fyrr en þau úrslit eru kunn.
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sá prestur hættir störfum, sein þarua er nú. 
Mér finnst óeðlilegt, ef kaupstaðuum er inikil 
þörf á þessu landi, svo inikil þörf, að nauðsyn- 
legt þykir að flytja inálið á þessu þingi. að 
söluheimildin sé bundin þessu skilyrði. Vil ég því 
flytja hrtt. við þetta atriði fyrir 2. uinr.

Flm. (Garðar Þorsteinsson): Eg er ckkert á 
móti þvi út af fyrir sig, þó stj. væri veitt heini- 
ikl til að selja landið áður en það losnar úr 
ábúð. Hinsvegar iná geta þess, að áhúandinn er 
nú orðinn 70 ára gamall, og má þvi eftir venju- 
leguin kringuinstæðuin búast við, að það liði ekki 
á löngu áður en jörðin losnar úr ábúð. En þetta 
er atriði, sein bv. n. athugar; ég fyrir initt leyti 
sé ekkert á inóti þeirri lireyt., seni hv. þni. X.-l’. 
stingur upp á.

ATKVGR.
I'rv. visað til 2. uiur. nieð 20 slilj. atkv. og íil 

allshn. nieð 23 shlj. atkv.

Nefndarálit koin ekki, og frv. var ekki á dag- 
skrá tekið franiar.

10. Fátækralagabreyting (frv. JS).
A 9. fundi í Nd., 13. okt., var útbýtt:
Frv. til I. um viðauka við 1. nr. 68 23. júní 1932, 

nm breyt. á fátækralögum, nr. 43 31. maí 1927 
(þmfrv., A. 71).

A 10. fundi i Nd., 15. okt., var frv. tekið til 1. 
umr.

E'orseti tók inálið af dagskrá.
Á 11. fundi i Nd., 16. okt., var frv. aftur tekið 

til 1. umr.

Flm. (Jón Sigurðsson): Eins og hv. d. er kunn- 
ugt, var gerð sú breyt. á fátækralögunum 1932, að 
felld voru niður ákvæði, er staðið höfðu fleiri 
áratugi, um það. að rikissjóður skyldi taka nokk- 
urn þátt í kostnaði við dvöl þurfalinga á sjúkra- 
húsi árlangt eða árum sainan. I stað þess var 
tekið upp það ákvæði, að greiða skyldi úr ríkis- 
sjóði til sveitar- og bæjarfélaga nokkurn styrk. ef 
kostnaður við fátækraframfærslu færi meira 
en 15% fram úr nieðaltali. Þetta hefir sumstað- 
ar komið í sama stað niður, þannig að sömu 
sveitarfélög og áður hafa lilotið stuðning, en 
eins og hv. þdm. er Ijóst, fara sveitarþyngslin 
ekki einhliða eftir fátækraframfærinu. I’að eru 
nú orðin svo margvíslcg þungbær útgjöld, sem 
hvila á sveitarsjóðunum, að þeir geta átt við 
afarmikla fjárhagsörðugleika að striða. þó iá- 
tækraframfærið fari ekki langt fram vfir ineð- 
allag. Auk þess hækka ýnisir kaupstaðir og kaup- 
túu, sem hafa mikla fátækraframfærslu, land.s- 
meðaltalið svo gifurlega, að litil og fátæk sveit- 
arfélög geta örinagnazt fjárhagslega áður en þau 
ná meðaltalinu og fá nokkurn styrk, af því þau 
liafa svo litla greiðslugetu. Iteyndin hefir lika 
orðið sú, að á sum fátæk sveitarfélög, sem ekki

Aiþt. 1934. C. (48. iöggjafarþing).

hafa alveg náð hinu tiltekna marki framfærslu- 
kostnaðar. en allt að því, hefir nú bætzt svo þung- 
ur haggi af sjúkrakostnaði þurfalinga, að óbæri- 
legt þykir. Eg hvgg. að það séu umkvartanir um 
þetta alstaðar á landinu, og sérstaklega eru það 
litil og fátæk sveitarfélög, sein í þessu efni verða 
liart úti. Ég hefi þó ekki lagt til, að söinu á- 
kvæði yrðu tekin upp, sem áður giltu. Taldi ég 
það ekki rétt, hæði vegna örðugs fjárhags rikis- 
sjóðs og þeirra ákvæða, sem konia áttu í stað- 
inn og sérstaklega mörguin hinna stærri sveitar- 
félaga er mikill léttir að. Þvi hefi ég lagt til, að 
fariu yrði millileið í þessu efni og að ríkis- 
sjóður taki þátt í sjúkrakostnaði tveggja sjúk- 
linga á sjúkrahúsi í stað allt að fjögurra, eins og 
áður var.

Ég vona, að hv. d. Iítí ineð sanngirni á þetta 
nauðsynjainál inargra lítilla og fátækra sveitar- 
félaga og hregðist vel við. Dvalarkostnaður sjúk- 
linga á sjúkrahúsum mun viða vera 1600 til 2000 
kr. á ári. Nú eru til sveitarfélög, sem hafa innan 
við 20 búendur. Komi til þess, að þau þurfi að 
sjá um einn slíkan sjúkling árlangt, þýðir það 
100 kr. liækkun sveitargjalda á hverjuin bónda, 
ef ekki er gert ráð fvrir, að jafnað sé niður á 
aðra. Sjá þá allir, hverjar afleiðingar það hefði, 
ef um fleiri sjúklinga væri að ræða, sem alltaf 
getur viljað til.

Eg ætla svo ekki að hafa þessi orð fleiri. Eg 
vona, að liv. d. taki þessu ináli vel, þvi það cr 
sanngirnismál. I.egg ég til, að því verði vísað til 
allshn.

ATKVGIL
Erv. visað til 2. umr. með 25 shlj. atkv. og til 

allslni. með 25 shlj. atkv.

Nefndarálit kom ekki, og frv. var ekki á dag- 
skrá tekið framar.

11. Strandferðir.
A 10. fundi i Xd., 15. okt., var íitbytt:
Frv. til 1. um strandferðir (þmfrv., A. 85).

Á 12. funtli í Xd„ 17. okt., var frv. tekið til 1. 
uinr.

Forseti tók inálið af dagskrá.
Á 13. fundi í Xd., 18. okt., var frv. aftur tekið 

til 1. uinr.

Flm. (Gísli Guðmundsson) óyfirk : betta 
frv., scm hér liggur fyrir á jiskj. 85. lá fyrir síð- 
asta þingi i nokkurnveginn söinu inynd og það er 
nú, aðeins með einni lítilsháttar breytingu, scm 
ég mun gera grein fyrir síðar. í»að, sem vakti 
fyrir okkur flm. ineð þvi að flytja þetta frv., er 
að gera með nýrri löggjöf nokkuð til hagrmðis 
fyrir hina islenzku útgerð, þ. e. a. s. þá útgerð. 
sem annast mannaflutning með ströndum lands- 
ins.

Eins og öllum þdm. er kunnugt, eru það stór- 
kostlegar upphæðir, sem rikið árlega ver til sam-

20
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gangna á sjó. I’aö cru svo stórar fjárupphicöir, 
að fyllsta ástæða cr fyrir Alþ. að taka til athug- 
unar, hvort ckki cr á cinhvcrn hátt hægt að 
grciða úr ]>ar. Ég hcfi vcrið að athuga i lands- 
rcikningum undanfarandi ára, hvc miklu ])að 
inuni ncina, scm islcnzka ríkið cr húið að 
grciða nú siðustu 10 árin, síðan 1924, til sam- 
gangna á sjó, og hcfi cg þá tckið saman hæði 
þær upphæðir, scm varið hcfir vcrið úr rikis- 
sjóði til styrktar strandfcrðaskipununi, til að 
grciða rckstrarhalla, og það, scm veitt hcfir vcr- 
ið til flóabáta, og loks það fc, scm vcitt hcfir 
vcrið úr ríkissjóði til styrktar Eiinskipafclagi 
íslands, cn sá styrkur hcfir, að cg hvgg, vcrið 
áætlaður i tvennu lagi. Annarsvcgar til strand- 
fcrða Eiinskipafclagsins og hinsvcgar hcinn 
styrkur til starfscini þess, cn sá styrkur licfir 
farið vaxandi og cr koininn upp i 250 ])ús. 
krónur á ári. Mcr tclst svo til, cftir lauslcgum 
útrcikningi, að siðustu 10 árin sc ríkið húið 
að grciða saintals á millj. kr. til þcssara hluta, 
að öðru lcytinu til strandferðaskipanna hátt 
á fjórðu inillj. og 1 millj. og 4 hundruð þús. 
til Eiinskipafclagsins á saina tínia. Arið 1933 
hafa vcrið grciddar, sainkv. rcikningsyfirliti, til 
samgangna á sjó hátt á 7. hundr. þús. kr. þctta 
cru, cins og cg sagði áðan, allháar grciðslur, og 
okkur flni. finnst fyllilcga ástæða til, að Alþ. 
taki til athugunar nú, hvort ckki sc hægt að 
draga á cinhvcrn hátt lir þcssum útgjöldum.

I>ví hagar nú svo til. að samhliða þvi. scni 
skip Eimskipafclagsins cru rckin mcð stöðuguni 
halla, þannig, að til vcrður að koina ríkisstyrkur, 
])á cru hcr rcknar strandfcrðir af crlcnduin út- 
gcrðarfclögum, scin cru í bcinni samkcppni við 
Eimskipafclag íslands og skip rikissjóðs. I’að má 
scgja, að hcr sc uin nokkuð ójafna samkcppni 
að ræða, vcgna þcss, að ]iau crlcnd skip, scin 
sigla hcr, liafa engar skyldur og þurfa ckki ann- 
ara hagsinuna að gæta cn sinna cigin. I>cssi skip 
t'ara því cingöngu til þcirra hafna, scin gróða- 
vænlcgar cru, cn hinsvcgar vcrður Eiinskipafc- 
lagið allt af að gæta þess að taka nokkurt tillit 
til þeirra hafna, sem ekki eru gróðavænlegar, og 
af því leiðir, að samkeppnin verður nokkuð ó- 
jöfn.

Við flm. teljum vist, að ef strandferðir ga'tu 
færzt i það horf. að þær yrðu sem mest rekn- 
ar af islenzkum skipum, skipum Eimskipafélags- 
ins og strandferðaskipum ríkisins, þá mætti 
koma þvi skipulagi á þessar ferðir, sem gerði 
það að verkum, að betur notaðist að ferðum 
strandferðaskipanna og þau hefðu meira að gera 
en þau hafa nú, eins og sakir standa.

Eg lít á þetta mál fyrst og fremst sem hags- 
munamál hinnar íslenzku útgerðar, ríkisútgerð- 
ar og Eimskipafélagsins, og með tilliti lil þeirrar 
upphæðar, sem ég benti hér á áðan, er sýnilega 
um mjög inikið hagsmunamál að ræða. I>að má 
gjarnan taka það fram, að i raun og veru er 
ekki sögð öll sagan með þessari upphæð, þvi 
að auk þess, sem Eimskipafélagið hefir fengið 
þann styrk, sem úg ncfndi áðan, ]>á hcfir þaö 
orðið að vcra skattfrjálst, og licfir söniulciðis 
hagkvæma sainninga uin gcgnuingangandi fragt 
incð rikisskipunum, þar scm það grciðir aðcins 
hálft flutningsgjald lárc.

Ég ætla svo ckki á þcssu stigi málsins að fjöl- 
yrða mcira um það, cn incr finnst þetta mál þcss 
cðlis, að allir flokkar ættu að gcta saincinazt uin 
það. I>ó var það svo, þcgar frv. var flutt licr á 
siðasta þingi, að þcssi saincining var ckki cins 
mikil og mcnn gátu ætlað, og cr vikið að þvi 
í grg. frv. flg vænti þcss samt, að þctta hafi 
hrcytzt og frv. vcrði rækilcga athugað »g síð- 
an samþ.

Thor Thors: Eins og hv. flm. vck að, cr þctta 
frv. ckki nýtt hér í þessari hv. d. I>að lá fyrir 
síðasta þingi og þá komu fram þcgar við 1. uinr. 
málsins svo vcigamikil rök gcgn þvi, að mciri hl. 
])d. fclldi það strax við þá umr. Sú andstaða, 
scm varð til þess, að frv. var fcllt þegar í stað, 
kom frá forinanni utanrmn., hv. þm. Mýr., þar 
scm liann lýsli ]>vi yfir, að ákvæði frv. brytu i 
bága við gildandi miHirikjnsamninga. Hann 
skýrði frá þvi. að íslendingar hefðu gagnkvæma 
samninga um strandsiglingar við I)ani, Xorð- 
menn. Svia og Englendinga, og meðan þeir væru 
í gildi, væri samþ. þessa frv. fullkomið þjóðar- 
hnevksli. betta voru alveg ntvg rök gegn frv. og 
gat þvi ekki komið til mála annað en að fella 
það. hetta er óbreytt ennþá, og þar sem frv. 
brýtur í bága við þessa milliríkjasamninga, þá 
vona ég, svo að ég taki mér orð grg. í munn, að 
þjóðrækni sé svo mikil á Alþ., að þm. áliti það 
skyldu sina að standa við þá milliríkjasamninga, 
sem ríkisstj. hefir gert fvrir hönd þjóðarinnar.

Af þessum ástæðum mun ég greiða atkv. gegn 
frv. þegar við 1. umr., enda þótt ég að sjálfsögðu 
fallist á, að það væri æ'skilegast fyrirkomulag, 
að eingöngu íslenzk skip önnuðust strandferðir 
hér við land.

Jóhann Jósefsson: Ég fell frá orðinu vegna 
þess. að hv. þm. Snæf. hefir tekið það fram, 
sem ég þurfti að segja í þessu máli.

Flm. (Gísli Guðmundsson) óyfirl. : Eg verð 
að lita svo á. að þær mótbárur, sem hér hafa 
komið fram frá hv. þm. Snæf., geti verið nokk- 
uð vafasamar. Eyrst og fremst hefi ég fulla á- 
stivðu til að ætla, að ástæða væri til að athuga 
rækilega i n. þau ákvæði, sem eru i samningum 
viðvikjandi þessu máli, og var vitanlega sjálf- 
sagt að gera það á þinginu i fyrra, ef hv. þm. 
hefði þá ekki orðið svo brátt um að drepa mál- 
ið. í öðru lagi verð ég að líta svo á. að jafnvel 
þó að i milliríkjasamningum kunni að vera ein- 
hver ákvæði, sem skilja mætti þannig, að um 
gagnkva’man rétt til strandferða vieri að nvða, 
þá virðist mér ákaflega hæpið, að þau ákvæði 
geti náð til þeirrar leiðar, sem í frv. er gert 
ráð fyrir að fara, sem er sú leið, að ríkið taki 
einkarétt til strandferða. Vitanlega gctur eng- 
inn bannað íslenzku þjóðinni að taka einkarétt 
til slíks atvinnurekstrar, fremur en að hafa 
einkasölu á ýmsum vörutegundum. Ákvivði frv. 
eru ekki á þá leið, að gera greinarmun á milli 
innlends og erlends atvinnurekstrar, heldur 
milli atvinnurekstrar, sem rikið hefir, annarsveg- 
ar og atvinnurekstrar einstaklinga. hetta er vit- 
anlega allt annað með lagaákvæði, þó að það í 
framkvæmd kunni að vera svipað, sem þó er ekki
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alvcg víst, að )>að þyrfti að vcra. Ég vil i þcssu 
sanibandi gcta þcss. að cg sc ]>aö af umr. í fyrra, 
að cinn flokksinaður hv. |>m. Snivf., scin |>á var 
ráðli., hcfir litið á |>ctta atriði nokkuð svipað og 
ég, l>ó að hann fylgdi þeim öðrum flokkshræðr- 
uin sinum i að fclla frv.

Ég ætla svo ekki að lengja urnr. nieira að þessu 
sinni, en vil geta þess, sem ég glevmdi að geta i 
framsöguræðunni, að við flm. höfum bætt við 
í frv. einni gr., þar sem tekið er fram, að ákvæði
1. nái ekki til fiskiskipa og báta. bað var í fyrra 
réttilega bent á, að það gæti valdið óþægindum 
— sem óþarfi er að koma i 1. —, ef þessar und- 
antekningar væru ekki gerðar.

Ég tel sjálfsagt, að frv. verði visað til n., að 
lokiuni umr., og þá viíanlega samgmn., og til 2. 
um r.

Bjarni Ásgeirsson: Eg vil aðeins taka það 
frain, þó að aðrir hafi nú þegar gert það, að ég 
upplýsti i fyrra, í umr. um samskonar mál og 
þetta, að i gildi væru verzlunarsamningar milli 
íslands annarsvegar og Xoregs, Danmerkur, S\ i- 
þjóðar og Englands og jafnvel býzkalands hins- 
vegar, um gagnkvæman rétt til strandsiglinga. 
Ég hcnti á þctta við 1. umr. niálsins, af því að cg 
óskaði, að sú n., scm cg hjóst við að fcngi inálið 
til athugunar, athugaði þessa iilið málsins ná- 
kvænilcga, til þess að vissa yrði fcngin fyrir 
]>vi, að ckkcrt yrði gcrt i þcssu máli, sem hryti i 
hága við gildandi samninga, scm íslcndingar 
licfðu gcrt við aðrar þjóðir. en- þvi mcgum við 
sizt við á þcim tinium, scm nú cru.

Ég vil bcnda á þctta sama atriði nú, cn tcl 
sjálfsagt, að málið fái að ganga til n. og fái þar 
þá rannsókn og athugun, sem nauðsynleg er til 
þess að málið verði afgr. vansalaust frá þing- 
inu. Evrir mitt leyti álít ég, að þessi stefna sé 
rétt, ef mögulegt er að framkvæma hana á þann 
hátt, að hún brjóti ekki i bága við gildandi samn- 
inga, en tei, enn sem komið er, að það sé mjög 
vafasamt, að hún gcri það ekki.

Thor Thors: Hv. þm. Mýr. hefir að mestu leyti 
tekið undir það, sem ég gat um í fvrstu ræðu 
minni, sem sé það, að millirikjasamningar væru 
að öllum likindum þvi til fyrirstöðu, að frv. megi 
ganga fram, en ég hygg, eftir þeim upplýsingum, 
sem fram bafa komið, að enginn vafi sé á því, að 
milliríkjasamningar séu beinlinis því til fyrir- 
stöðu, að frv. megi ganga fram.

H\. 1. flm. frv. vildi álíta, að þar sem ríkið 
ætti að taka einkarétt til strandferða, þá bryti 
þetta ekki í bága við millirikjasamninga. En við 
þetta er það að athuga, að það er búið að veita 
talsvert rúma undanþáguheimild frá þessu i frv. 
sjálfu, bæði í 2. gr. frv. og þar sem ákvæði er 
uin, að 1. skuli ekki ná til fiskiskipa og báta. 
Eg hygg þvi, að þær erlendar þjóðir, sem veita 
okkur rétt til strandferða hjá sér, mundu álíta 
hér beinlinis um brot að ræða á millirikjasamn- 
ingum. En ef þessi viðtæka undanþága er ekki 
í frv., þá er það beinlínis hættulegt, þar sem 
vitað er, að islenzka rikið hefir sjálft ekki nánd- 
ar nærri nægilegan skipakost tilaðannast strand- 
ferðir. Ég álit meira að segja, að ef frv. ætti að 
verða að 1., — sem ekki er hægt vegna niilli-

rikjasamninga —. þá ætti undanþágan að verða 
miklu víðtækari. Ég vil benda á, að síðustu 2 
árin hafa verið keypt til landsins 4 stór flutn- 
ingaskip, sem fara meðfram öllum ströndum 
landsins, og væri býsna hjákátlegt. ef ætti með 
I. að fara að skylda þessi skip til að hækka far- 
gjöld sin um 20% í skatt til rikisins. Mönnum 
hefir verið það mikill fengur úti um land að geta

•ferðazt með þessum skipuin inilli hafna. þar sem 
fargjöldin hafa verið sérstaklega lág og sann- 
gjörn. En þau mundu vitanlcga hækka talsvert, 
ef þetta frv. næði fram að ganga.

Bergur Jónsson: Eg \ il benda á, að þeir tveir 
bv. þin., sem hafa lýst þvi vfir. að þetta frv. 
bryti í bága \ ið millirikjasamninga, hafa hvor- 
ugur fullyrt neitt um það. en talið það vafa- 
samt. beir hafa engar sannanir fært fram. en að- 
eins látið i Ijós, að ef til vill nuvtti finna þær.

b’rv. með söinu ineginreglu og þetta var flutt á 
siðasta þingi, og þá sýndi Sjálfstfl. inálinu þá 
kurteisi að drepa það við 1. umr. bað varð til 
þess, að þetta atriði var ekki athugað i n. Xú 
vil ég inælast til þess, að d. sýni málinu þá 
kurteisi að visa þvi til n., svo að þar verði hægt 
að rannsaka til fullnustu, hvort þýðir fyrir okk- 
ur íslendinga að taka strandferðirnar hér við 
iand í okkar eigin hendur, og um Jeið láta ekki 
erlendar þjóðir taka hundruð þús. úr höndum 
okkar, jafnframt því, sem rikissjóður leggur stór- 
fé til stvrktar strandferðum. betta er mjög þýð- 
ingarmikið mál, en ég skal ekki segja um, hvort 
nú eru ástæður fyrir hendi til þess að fram- 
kvæma það, hvort skipastóll okkar er nógu stór 
til þess að hægt verði að haga svo ferðum, að
full not komi af.

I’að er áreiðanlegt, að hvað sem gert verður 
i þessu máli nú á þessu þingi, hlýtur endirinn 
að verða sá, að íslcndingar, svo framarlega sein 
þeir ætla sér að vera sjálfstæð þjóð einnig á 
þessu sviði, eiga að taka þetta mál algerlega i 
sinar hendur.

Pétur Ottesen óyfirl. : Eg vil. út af þeirri 
þungu ásökun, seni borin er á Sjálfstfl. i grg. 
þessa frv., af því að hann greiddi atkv. á móti 
þ\ í, að þetta mál gengi til n„ taka fram þá á- 
stæðu, sem lá til grundvallar fyrir því, Við, sem 
töluðum i þessu máli af hálfu Sjálfstfl., höfð- 
um ýmislegt við frv. að athuga, og þar á meðal 
eitt atriði, sem hv. 1. fhn. þessa máls sagði, að 
bælt væri úr með ákvæðinu í 6. gr„ þar sem tek- 
ið er fram, að 1. eigi ekki að ná til fiskiskipa eða 
báta. í frv. í l'vrra var þetta svo, að öll skip og 
bátar, sem ekki sigldu með rikisstvrk, skyldu 
komast undir 1. Ég benti þá á, að allt það fólk. 
sem ferðast milli Akraness og Heykjavikur — 
en fólksflutningur þar á inilli er mjög mikill og 
(iykst stöðugt —, átti að skattleggja með því að 
leggja 20'c á fargjaldið á þessari leið. betta er 
ákaflega ósanngjarnt, að leggja sérstaklega skatt 
á þau flutningatæki, sem engan styrk hafa úr 
rikissjóði, en halda uppi ferðum til hagræðis 
fyrir fjölda marga menn. Hv. 1. flm. segir. að 
bætt hafi verið úr þessu með þvi að bæta við 6. 
gr. Mér skilst, eftir orðalaginu, að þetta eigi að 
ná til fiskiskipa og fiskibáta, en leggi maður
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þann skilning í þetta, þá er sanit engu bættara, 
Jn í að t. d. sá bátur, sein heldur uppi ferðum 
milli Akraness og Bevkjavíkur og annast allan 
þann mikla fólksflutning, sem þar er á milli, 
fiest alls ekki við fiskiveiðar, og er þess vegna 
engin bót ráðin ineð þessu ákvæði frv. fyrir 
hann. Úr þessu mætti ba»ta með því að orða þetta 
á þá leið, að öll skip og bátar, sem annast fólks- 
flutning hér við land, skuli undanþegin skatti.

Annað atriði í frv. í fyrra var þannig, að með 
þvi var beinlinis verið að vinna á móti Eimskipa- 
félagi Islands. Sá skilningur byggðist á þvi atriði
2. gr. — sem nú er óbrevtt frá þvi í fyrra —, 
að á meðan rikið hefir ekki nægan skipastól til 
að annast fólksflutninga hér við land, þá eigi 
þessi skattur að greiðast, með þeim undantekn- 
ingum, sem i frv. eru. Pað virtist gefið i skyn 
með þessu. að að þvi bæri að keppa, að ríkið tæki 
í sinar hendur allan fólksflutning við strendur 
landsins, og þar með fara i samkeppni við Eim- 
skipafélag Islands og taka af því allan fólks- 
flutning, sem vitanlega hefir verið undirstaðan 
til þess, að það gæti annazt vöruflutninga á af- 
skekktari staði landsins á tiltölulega ódýran bátt. 
I’etta mátti líta svo á, að verið væri að reiða til 
höggs við Eimskipafélag íslands.

I>að var þegar af þessum tveimur ástæðum, að 
Sjálfstieðisf 1. hafði mikið við frv. að athuga, en 
það, sem reið baggamuninn, voru þó ekki þessi 
atriði, heldur yfirlýsing formanns utanrmn. um 
það, að hér væri um að ræða brot á millirikja- 
samningum. Form. utanrmn., h\. þm. Mýr., fivrði 
full rök fyrir þ\ í. að þessi staðhæfing um brot 
á milliríkjasamningunum \ æri rétt. Hann benti 
á, að hér væri um gagnkvæma samninga að ræða, 
og nefndi i ]>vi sambandi það atvik, að íslenzku 
skipi hefði verið neitað um að flytja farþega 
milli hafna við Xoregsstrendur og hefði verið 
kært yfir þ\ í til utanríkisráðuneytisins norska, 
sem siðan hefði beðið afsökunar fyrir hönd Xorð- 
manna og lofað, að þetta skyldi ekki koma fvrir 
aftur.

I’ar sem i frv. var um augljóst brot á milli- 
rikjasamningum að ræða samkv. áliti form. ut- 
anrmn. og margra annara, taldi Sjálfstfl. það 
skvldu sína að stöðva málið og innti þ\ i af hendi 
þetta sjálfsagða hlutverk. Hefi ég gert fulla 
grein fyrir þvi, að þvi fer mjög fjarri, að Sjálf- 
stfl. sé ámælisverður fyrir afskipti sín af inálinu 
á siðasta þingi.

Flm. (Gísli Guðmundsson) óyfirl. I>að má 
heyra á ræðum þeirra hv. þm., er hér hafa tal- 
að, og eigi sízt hv. þm. Borgf., að Sjálfstfl. þykir 
eigi vanþörf á að gera grein fvrir þeirri óvenju- 
legu framkomu sinni i fyrra að neita þessu máli 
um athugun í nefnd. I>að var rétt, sem hv. þm. 
Barð. tók fram, að slíkt háttalag er ekki venju- 
legt hér, þegar um stórmál er að ræða. I’á má 
benda á. að það virðist fullkominn óþarfi af 
hv. þm. Borgf. að vera að tala hér um atriði í 
frv.. sem nú er búið að breyta. I’að er undarleg 
skoðun hjá þessum hv. þm., að hann virðist lita 
svo á, að ef þm. hafa eitthvað \ ið einstakar gr. 
frv. að athuga, þá sé rétt að koma i veg fyrir, 
að frv. gangi til n. Mundi hitt ekki vera eðlilegra, 
ef frv. gengur í rétta átt, að hugsanlegir gallar

séu teknir tii athugunar og uinbóta, ef þörf þyk- 
ir á? I>á er það mjög fráleitt hjá hv. þm. Borgf. 
að halda þ\ í fram, að frv. sé stefnt gegn Eim- 
skipafélagi íslands, því að frv. stefnir miklu 
fremur að því að styðja Eimskipafélagið.

Hv. þm. sjálfstæðismanna bera það mjög fyr- 
ir sig hér, að form. utanrmn., hv. þm. Mýr., hafi 
gefið þær upplýsingar i fvrra, að vafasamt væri, 
hvort frv. gæti staðizt vegna samninga við önn- 
ur riki. En það var ekki hv. þm. Mýr., sem var á 
móti þ\ í, að frv. væri athugað í n. I>ó að hann 
vivri i vafa um, hvort það fengi staðizt, sýndi 
hann ]>á sjálfsögðu skynsemd að vilja vísa þvi til 
n., til þess að hið rétta kæmi i ljós. En það var 
Sjálfstfl., sem ekki vilcli vísa málinu til n. Ef 
til vill hafa verið til þess einhverjar ástæður, 
sem ekki eru enn komnar i ljós. Ef slíkar á- 
stæður eru fyrir hendi, vieri æskilegt, að hv. þm. 
gerði grein fyrir þeim. Ég tel alveg sjálfsagt, að 
Alþingi athugi í fullri alvöru, hvaða möguieikar 
eru fyrir hendi til þess að bægja þeim voða frá 
íslenzkri útgerð, sem nú steðjar að, og hvaða ráð 
verði fundin til þess að draga úr þeim gcysilegu 
útgjöldum, sem rikissjóður nú hefir af samgöng- 
um á sjó. Vildi ég mega vamta þess, að þjóðrækni 
þeirra manna, sem við kosningarnar í vor 
skreyttu bila sína með islenzkum fánum, hafi 
vaxið svo siðan á siðasta Alþingi, að þeir fall- 
ist nú á að visa málinu til n.

Thor Thors: Báðir hv. fim. þessa frv. hafa lát- 
ið það koma fram i ræðum sinum, að þeim hafi 
verið kunnugt um andstöðu síðasta l>ings gegn 
frv. og að talið var, að það bryti í bága við milli- 
ríkjasamninga. Samt bera þeir fr\. fram og segja, 
að ef vafi leiki á um málið, sé rétt, að Alþingi 
taki það til meðferðar. En þvi hafa þeir ekki 
sjálfir rannsakað málið og revnt að gera sér Ijóst. 
hvort þeir væru að gera tilraun til að brjóta 
millirikjasamninga með flutningi frv.? I>að hefði 
verið þeim miklu sæmra en að koma ineð málið 
hingað til þess að „tefja dýrmætan tíma þings- 
ins“, eins og Nýja dagbl. orðar það. Vm þjóð- 
ræknina vil ég segja hv. þm. X.-I>. það. að ég tel 
það fyllsta þjóðrækni að standa við gerða samn- 
inga við aðrar þjóðir. Hinn minnsti vafi á þvi, 
hvort Alþingi vildi standa við gerða millirikja- 
samninga, yrði eigi þjóðinni til vegs. heldur til 
að setja á hana skrælingjastimpil.

Ólafur Thors: Hv. þm. Snæf. hefir að mestu 
tekið fram það. sem ég vilcli segja. Eg verð að 
segja, að mér finnst það blátt áfram hlægilegt, 
þegar þessir hv. bm. koma með reigingi og 
bregða Sjálfstfl. um ókurteisi fvrir að vísa mál- 
inu ekki til nefndar, þegar fyrir lágu óyggjandi 
upplýsingar um það, að með frv. væri stefnt að 
þvi að brjóta millirikjasamninga. Alþingi gat 
ekki annað gert en að vísa málinu frá.

Ég vil beina því til hv. 1. flm., sem hefir verið 
að vita málþóf hér í deildinni, að það situr ekki 
sem bezt á honum að gera sér leik að þ\ í að 
flytja frv., scm beinlinis eru höfð að athlægi. 
Hann flutti eitt slíkt frv. fyrir skömmu, sem 
fór til nefndar. Hefir nú n. skilað áliti sinu um 
þetta merkilega frv. I>að er á þskj. 134 og hljóð- 
ar svo:
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„Nefndin hefir athugað mál þetta og leggur til, 
að það verið afgr. með svo hljóðandi rökstuddri 
dagskrá: Þar sem deildin lítur svo á. að 5. gr. 
laga nr. 79 frá 19. júní 1933 nái einnig til þess- 
ara frystihúsa, sem byggð verða eftirleiðis, þar 
til öðruvisi verður ákveðið, telur hún breyt- 
ingu á þeim óþarfa og tekur því fyrir næsta inál 
á dagskrá“.

Frv. er sein sé vísað frá sein hverri annari 
vitleysu. Svo er þessi hv. þni. að reigja sig og 
bregða Sjálfstfl. uin óþjóðrækni. Hann ber þó 
von í brjósti um það, að þjóðræknin hafi vaxið 
á Alþingi með þessu nýja liði og að frv. fái nú 
að fara til nefndar. I>ó að ég liti nú svo á, að 
deildarsöfnuðurinn hafi ekki beinlinis prýkkað, 
óska ég að sjálfsögðu, að þjóðræknin hafi farið 
vaxandi. En hins vildi ég eigi síður óska, að 
vitlevsan á Alþingi færi eigi vaxandi, svo að 
ekki þvrfti að evða tinianum í svona frv.

Flin. (Gísli Guðmundsson) óyfirl.j : Eg get 
ekki látið hjá liða að vikja nokkrum orðuin að 
hv. þm. G.-K. út af því, sem hann minntist á 
frystihúsafrv. mitt, þó að það sé óviðkomandi því 
máli, sem nú er á dagskrá. En það, sem hann 
sagði um meðferð þessa máls í landbn., keni- 
ur af vanþekkingu hans. Hann hefir aldrei sett 
sig inn í landbúnaðarmáí og hefir ekkert vit á 
þeim, og er það að vísu svo uin ýms fleiri inál. 
En frv. flutti ég i þeiin tilgangi að fá þvi yfir- 
lýst, að ákvæðin í lögunum frá 1933 um styrk íil 
frystihúsa giltu einnig um þau frystihús, sem 
byggð væru hér eftir. Með afgreiðslu hv. land- 
bn., sem ég sætti mig vel við, tel ég mig hafa 
náð tilganginum með frv. Annars adti hv. þm. G,- 
K. að tala sem minnst um ómerkileg frv., þvi að 
ekki hefir annar þm. flutt meira áberandi ómerki- 
leg frv., og hafa þau stundum verið skrevtt með 
langri grg.

Það mátti hevra á hv. þin. Snæf., að hann 
hafði vonda samvizku út af aðförum Sjálfstfl. 
í fyrra, og get ég skilið það um hann, því að ég 
ætla, að hann sé sanngjarnari maður en hv. þm. 
G.-K. Hann spurði, hvernig stieði á þvi, að við 
hefðum ekki rannsakað þetta mál sjálfir. Auð- 
vitað höfum við gert það, en hitt er eftir að vita, 
hvort skoðanir okkar á þessu máli fara saman 
við skoðanir meiri hl. Alþingis. Þessi ásökun hv. 
þm. Snæf. í garð okkar flm. var því ástivðu- 
laus. Ættu nú hv. sjálfstæðismenn að láta þess- 
ar umr. sér að kenningu verða og bæta ráð sitt.

Bergur Jónsson: Hv. þm. Smef. ásakar okkur 
flm. þessa frv. fyrir að hafa ekki rannsakað, 
hvort milliríkjasamningar vieru því til fvrir- 
stöðu, að málið gæti náð fram að ganga. En 
hvað gerði Sjálfstfl. í fyrra? Hann neitaði, að 
nefnd fengi málið til rannsóknar. Nú gefum við 
flokknum tækifæri til að hetra sig og vinna að 
þvi, að málið verði rannsakað til hlitar.

Hv. þm. G.-K. fullyrti, að það væri alveg ó- 
yggjandi, að millirikjasamningar vieru þvi til 
hindrunar, að málið gengi fram. En ekki verður 
séð af ræðu hans annað en að hann tali hér út í 
hláinn. Hann hefir engar slíkar sannanir í hönd- 
um, annars mundi hann ekki sitja á þeim. En 
færi nú svo, að n. kæmist að þeirri niðurstöðu,

að milliríkjasamningar væru því til hindrunar, 
að við gætum tekið strandfcrðirnar að öllu levt: 
i okkar hendur, þá er sú lausn fyrir hendi að 
breyta inillirikjasamningunum á þann veg, að 
þeir séu ekki til fvrirstöðu. Sjálfstfl. með sinu 
fagra nafni og stefnuskrá ietti að vera þetta mjög 
Ijúft, og er því ótrúlegt, að menn úr þeim flokki 
vilji ganga fram fyrir skjöldu í mótstöðu við mál- 
ið. Ekki þvrfti að óttast, að við biðuni neinn 
halla af slikri breyt., því að það kemur ekki til 
mála, að við rekum strandsiglingar við önnur 
lönd. Þetta tal andstæðinga frv. um, að milli- 
ríkjasamningar hafi skert svo sjálfstæði vort, að 
vér getum ekki einu sinni ráðið sjálfir strand- 
siglingum vorum, að svo miklu leyti, sem ó- 
nógur skipakostur hindrar eigi, er greinilega út 
um hláinn, þvi þeir vita ekkert um slík samn- 
ingsatriði. — Ef slík ákvæði eru fvrir hendi, er 
þar aðeins um þröskuld að ræða, sem yfir þarf 
að stiga.

Ólafur Thors: Ég þarf ekki að flvtja langt mál. 
Hv. þm. Barð. hélt því fram, að það væri ósann- 
að mál, að inilliríkjasamningar væru þessu frv. 
til hindrunar. En um þetta liggur fyrir alveg 
skýlaus yfirlýsing form. utanrmn., enda er þetta 
alveg tvímælalaust.

Eg mun eigi deila við hv. þm. N.-Þ. um. hversu 
gott vit ég hafi á landbúnaðarmálum. En ég hefi 
þó áreiðanlega meiri revnslu í þvi efni en hann 
eftir 10 ára þingsetu. É3g mun eigi heldur hera 
mig siiman við hann eða jafna mér við hann að 
því er snertir manngildi, menntun og þekkingu. 
I því efni kvsi ég mér freinur að jafnast við 
annan mann en hann. Eg gat um hina háðulegu 
útreið, sem frv. hans um frvstihúsin fékk hjá 
landbn. Eg hefi víst hitt þar á auman blett. 
Þetta mun hafa verið jómfrúfruinvarp hans, 
og því hefir það tekið hann sárt að fá það end- 
ursent frá landbn. sem gamaljómfrú. En það er 
freinur skopleg skýring hjá þessuin hv. þm., er 
hann segir, að hann hafi horið frv. fram í þvi 
skyni, að því væri visað frá og honuni sagt, að 
þetta væri i lögum áður. Þetta er svo broslegt 
hjá hv. þm., að það gerir ekki annað en að auka 
á háðung hans.

Bjarni Asgeirsson: Eg vil láta hv. þm. vita, að 
mér sýnist ástieðulaust að vera að vitna í mig 
sem bibliu i þessu máli sérstaklega — nema þeir 
vildu þá gera það i fleiru. En sem form. land- 
bn. og frsm. þess máls, sem dregið hefir verið 
inn í þessar umr., þó að það sé með öllu ó- 
skvlt því máli, sem á dagskrá er, vil ég gefa 
þær upplýsingar, að n. leit svo á, að full ástæða 
hefði verið til þess, að hv. þm. N.-Þ. skildi lögin 
um frystihús svo sem hann gerði. En ef röksí. 
dagskráin verður samþ., er slegið föstum skiln- 
ingi þingsins á þessu máli. Hv. þm. G.-K. veit 
vel, að mörg mál má skilja á tvo vegu, en ef 
Iöggjafinn sjálfur slær því föstu í eitt skipti fyrir 
öll, hvernig skilningur hann ætlast til að lagður 
sé i lögin, þá er málið útkljáð. Ef dagskráin 
hinsvegar verður felld, þá er ástivða til að orða 
login á annan hátt.

Út af deilunni um það, hvort frv. það, sem 
hér er á dagskrá, fer í bága við gildandi milli-
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rikjasamninga, skal ég geta þess, að ég aflaði 
mér gagna uin það mál í fyrra og komst ao 
þeirri niðurstöðu, að það væri næstum ótvirætt. 
að frv. færi í bága við samningana. Hinsvegar 
tel ég mig ekkert „autoritet“ í þessu máli <>g 
álít því rétt, að fleiri athugi málið og skeri úr. 
hvort ég hafi haft rétt fyrir mér. Eg er, eins 
og ég sagði áðan, engin biblia og kæri mig ekk- 
ert um tilvitnanir í mína skoðun sem óvggjandi 
sannleika.

Forseti (JörB): Eg skal geta þess, að ég ætlust 
til. að hv. þm. haldi sig við það mál, sem nú er 
á dagskrá, og að ég óska ekki eftir frekari umr. 
um þskj. 134.

Jóhann Jósefsson: Eg verð að segja, að ég 
man ekki, hvaða till. það eru, sem eru á þskj. 
134. Mér finnst hæstv. forseti ekki nærri nógu 
þakklátur hv. þdm., og l>á sérstaklega hv. þm. 
X.-I>., sem hefir verið hvað frekastur að kveðja 
sér hljóðs hér í deildinni. Hv. þm. Mýr. var að 
upplýsa, að hann væri engin biblía, sem hv. 
þdin. gætu vitnað í. (BÁ: I>ess virtist líka futl 
þörf). I>að er ekki furða, l>ó hv. þm. fyndist hann 
þurfa að lýsa því vfir. — Ég sé ekki, hvort frv. 
muni koma verulega í bága við utanríkissamn- 
inga, en það er náttúrlega svo stórt atriði, að 
það þarf að athugast rækilega. En hv. þm. Mýr. 
var búinn að lýsa þvi yfir, að frv. þetta fari i 
bága við milliríkjasamninga, en ætlar nú á 
lipran hátt að smeygja sér út úr þvi, eftir þvi 
sem hægt er. svo málið fáist til nefndar. Í2g sé 
satt að segja ekki, hvort það keinur erlendum 
rikjum nokkuð við, hvort við skattleggjum þessa 
flutninga eða ekki, en ég tel mjög hiepið, að 
þjóðinni sé gerður nokkur greiði með því. Að 
hér sé um sérstakt sjálfstæðisniál að ræða. er 
fullvrðing út í loftið, sem ekki hefir við neitt að 
styðjast. Eða finnst hv. flm. st randferðirnar 
vera í svo góðu lagi, að ástæða sé til að banna 
öllum erlendu skipunum að flytja fólk hafna 
milli, og við vera færir um að annast þær svo 
vel sé? Xei, samgöngurnar eru ekki i því lagi enn, 
og afleiðingin yrði því aðeins sú, ef þannig ætti 
að bægja fólkinu frá að nota önnur skip en þau 
islenzku, að slikt mundi valda þvi miklum óþæg- 
indum, og fólkið ferðaðist með erlendu skipunum 
eins <>g áður, en yrði að greiða hærri fargjöld, 
því skipin tækju skattinn með hækkuðum far- 
gjölduin. Eða hvað finnst hv. þdm. um þá stefnu 
hæstv. stj. og hv. fhn., að vinna að hvorutveggja 
i senn, að skera niður styrkinn til Eimskipafé- 
lags Islands, einoka flutninga hafna á inilli og 
hækka fargjöldin. Mér finnst því vera nivgar á- 
stæður, sem gera frv. óaðgengilegt, þó ekki bæt- 
ist við, að brotin sé stjórnarskrá allra rikja, 
þar sem eru milliríkjasamningarnir, sem hv. 
form. utanrmn. hefir fullyrt, að gert væri, þó 
hann sé að vísu engin biblía. Ég verð því að 
segja, að mér finnst þetta alls ekkert nytsemd- 
armál fyrir þjóðina. I>a'ð eina, sem hv. fhn. 
myndu þvi áorka, ef frv. yrði samþ., er að baka 
fólkinu inikil óþægindi og aukin útgjöld og færa 
samgöngur á sjónum nær því, sem þær voru á 
miðöldunum. I>að er svo sem ekki að furða, þó 
þessir hv. fhn„ sem að stj. standa, telji, að við

getum látið okkur nægja járnbraut smáhafn- 
anna og Esjuna. I>að hefir ekki verið búið svo 
illa að strandferðunum undanfarin ár. Hv. flm. 
þurfa ekki að halda, að þeir með þessu komi 
höggi á Sjálfstfl. eða einstaka menn úr hon- 
um. I>að verður að koma strandferðununi í það 
horf. að þær fullnægi flutningsþörfinni, áður en 
við förum að skattleggja íargjöldin eða am- 
ast við, að þær séu biettar. jafnvel þó það sé 
gert af útlendingum. I>á er eitt atriði enn, sem 
hv. þm. Snæf. dró frain og er hreint ekki svo lít- 
ils virði í sambandi við hinn nýja skipastól, sem 
er að rísa upp. I>vi þau þægindi, sem fólk gæti 
haft af að nota þau skip hafna milli, eru úti- 
lokuð, því þau mundu falla undir ákvæði þessa 
frv. — Eg sé svo ekki ástæðu til að fara fleiri 
orðum um þetta frv., því það voru einkuin 
þessar stöðugu árásir á Sjálfstf 1., sem komu mér 
til að standa upp. ()g vildi ég þá sýna fram á, 
að frv. er jafnóhafandi, hvort sem það kemur 
i bága við erlenda samninga eða ekki. I>að er 
ekkert atriði, hvort frv. fer til nefndar eða eigi, 
því það er sama, hvar það sofnar.

Pétur Ottesen óyfirl. : Hv. flm. þessa frv. 
hafa mjög beint því til andstæðinga sinna hér í 
d., að þeir ættu að bæta ráð sitt. En ég vil beina 
því til hv. flm. sjálfra, að þeim muni ekki veita 
af að bæta ráð sitt, og á það þó frekar við um 
hv. þm. Barð. en hv. þm. X.-I>., þó ég á engan 
hátt vilji bægja frá honum því, sem hann á. 
En það var hv. þm. Barð., sem flutti þetta mál í 
fyrra ásamt hv. þáv. 1. þm. S.-M., núv. fjmrh., og 
fékk málið þann dóm þá, að það væri hrot á 
millirikjasamningum. Xú hefir hæst v. fjmrh. 
bætt ráð sitt, þvi hann hefir þó ekki viljað flytja 
frv. (BJ: I>að er gott. ef einhver skánar). Já, og 
hv. þm. Barð. þyrfti þess með. I>að þarf sjálf- 
sagt ekki að gera ráð fyrir. að hv. flm. taki inikið 
tillit til þess, sem aðrir segja um þetta mál, þar 
sem þeir hafa ekki tekið trúanleg orð form. ut- 
anrmn. eða ekki leitað umsagnar hans um, hvort 
hér væri um brot á utanrikissamningum að ræða. 
Væri hér um brot að ræða, bar þeim að athuga 
í fyrsta lagi, hvað næðist við að segja upp þeiin 
samningum, og í öðru lagi, hvað ynnist við að 
taka í eigin hendur fólksflutningana. Ef það 
hefði svo revnzt þannig, að það væri meira virði 
að taka flutningana, sem ég álít, að væri mik- 
ils virði fyrir okkur, þá hefði verið sjálfsagt að 
flytja þetta frv., en þó ekki fyrr en uppsagn- 
arfrestur samninganna var útrunninn. Og það er 
einmitt út frá þessu. sem ég \ il sérstaklega beina 
þ\ í til hv. þm. Barð., að Ineta ráð sitt áður en 
hann fer að kenna öðrum.

Annað atriði, sem ég vildi minnast á. er i til- 
efni af þeim umr., sem spunnizt hafa út af þvi, 
að vitnað hefir verið til hv. þm. Mýr. í þessu 
máli, en hann lýst því vfir, að hann væri þar 
engin biblía. ÉZg hefi nú enga löngun til að gera 
samanburð á hv. þm. Mýr. og hinni helgu bók, 
bibliunni, án þess að gefa skýringu á, hvert til- 
efni hefir verið til þess. Eins og hv. þdm. er 
vitanlegt, hefir Alþ. kosið utanríkismálanefnd. 
Hvað meinti það með þvi? Henni er falin um- 
sjón með öllum utanríkismálum milli þinga. 
Ilún á að gæta réttar okkar <>g skykiu i öllum
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viðskiptum rikisins við erlendar þjóðir. Og þar 
seni hv. þm. Mýr. er form. í þessari n. og hefir 
lyst yfir, að frv. færi i hága við erlenda samn- 
inga, vitnaði ég i orð hans sem nokkurskonar 
hibliu Alþingis. l’ví þegar form. þeirrar n., sem 
falið er jafnmikilsvert starf og hér er um að 
ræða, hefir gefið skýlausa yfirlýsingu um, að 
frv. sé brot á millirikjasamningum, verð ég að 
telja alveg óforsvaranlegt að taka vkki fullt til- 
lit til þess. Sjálfstfl. gat þvi ekkert annað rétt- 
ara gert en að visa á bug hverri þeirri tilraun, 
sem fór í þá átt að brjóta eða lítilsvirða þá samn- 
inga, eins og hann gerði þegar frv. þetta var 
horið fram hér á Alþ. síðast.

l'mr. frestað.

A 14. fundi i Nd., 19. okt., var fram haldið 1. 
umr. um frv.

Euginn tók til máls.

ATKVGIL
Frv. vísað til 2. umr. með 17:111 atkv. og til 

samgnin. með 18 slilj. atkv.

Nefndarálit kom ekki, og frv. var ekki á dag- 
skrá tekið framar.

12. Ferðamannaskrifstofa.
Á 13. fundi í Xd., 18. okt., var útbýtt:
Frv. til 1. um heimild fyrir ríkisstjórnina til 

þess p.ð setja á stofn ferðamannaskrifstofu
(þmfrv., A. 113).

Á 15., 16., 17. og 18. fundi í Xd., 21).. 22., 23. og 
24. okt., var frv. tekið til 1. umr.

Forseti tók málið af dagskrá.
Á 19. fundi í Xd., 25. okt., var frv. cnn tekið 

til 1. umr.

Frsm. (Bergur Jónsson): hetta frv. hefir borizt 
allslin. frá hæstv. atvinrh., og er það samið af 
skipulagsnefnd atvinnumála. Meiri hl. allshn. 
hefir orðið ásáttur um flutning þess. l’m ein- 
stök atriði frv. hafa nm. þó óbundin atkv. og 
kunna að koma með brtt. Samkv. grg. frv. er það 
tilgangur þess að stofna ferðamannaskrifstofu 
hér á landi, til þess að greiða fyrir erlendum 
ferðamönnum og beina ferðamönnum til lands- 
ins og með því auka hingað peningastraum. 
betta frv. á í fyrsta lagi að veita útlendingum 
sem mesta fræðslu um landið. Skrifstofunni er 
ætlað að veita fróðleik um landið með það sér- 
staklega fyrir augum, að vekja athygli ferða- 
manna á þvi. Skrifstofan á að sjá um, að birtar 
verði auglýsingar i þessu skyni. Par að auki á 
hún að sjá um, að búið verði vel að ferða- 
mönnum meðan þeir dvelja hér og þeir ekki 
hraktir frá vegna of hárra gjalda, t. d. hvað 
snertir flutninga á landi. Ferðaskrifstofunni á 
að vera heimilt að heimta gjaldskrár af einstök- 
um mönnum, gistihúsum og bifreiðaeigendum í 
þessu skyni. Geti skrifstofan ekki komizt að sam-

komulagi við hlutaðeiganda um gjaldskrá. þá á 
að setja n. til að úrskurða í málinu. Skrifstof- 
unni ber að sjá um. að fyllsta hreinlæti sé um 
hönd haft og fvllstu prúðmennsku gætt í við- 
skiptum við erlenda ferðamenn. Yfirleitt gera 
allt, sem unnt er, til þess að þeim megi vcrða 
dvölin hérlendis sem ánægjulegust og gagnleg- 
ust og fái sem bezt notið þeirrar fegurðar. sem 
náttúra landsins hefir að bjóða.

I frv. er það tekið fram, að ríkið geti falið 
þetta starf einhverri þeirri ríkisstofnun, sem 
starfandi sé. En ég hefi ekki getað látið mér 
detta í hug nokkra þá starfandi rikisstofnun. sem 
þetta gæti orðið sameinað, og geri því ráð fyrir 
sérstakri skrifstofu til að annast þessi mál. Með 
þessu frv. er ekki verið að grípa fram fvrir 
hendurnar á einstaklingsframtakinu um að koma 
á fót slíkri skrifstofu. Hér er einungis um heim- 
ildarlög að ræða til að gera hið allra nauðsyn- 
legasta i þessu máli, ef einstaklingarnir vanrækja 
að inna það af höndum. — Eg vona, að málinu 
verði að þessari umr. lokinni vísað til 2. umr.

Jóhann Jósefsson: betta mál er vert allrar at- 
hygli, og það er sjálfsagt rétt að gera það, sem 
unnt er, til þess að örva hingað hollan ferða- 
mannastraum og sjá til þess, að ferðafólkinu 
getist að landinu og kvnning landsins eflist út 
á við, o. s. frv. P3g sé hvergi beinlínis gert ráð 
fyrir því í þessu frv., að skrifstofan fái nokkr- 
ar tekjur, en það er hinsvegar ljóst, að skrif- 
stofa með slík verkefni hlýtur að kosta talsvert 
fé. bað er á það drepið, að einhverjar tekjur 
muni fást fyrir auglýsingar í væntanlegum bæk- 
lingum, sem skrifstofan gefi út, en allt er það ó- 
ákveðið. Eg vildi láta þess getið hér við þessa 
unír., að ég tel rétt, að sú n., sem fær þetta mál 
til meðferðar, athugi bað, sem ég nú hefi bent á. 
(BJ: Erv. kemur frá n.). I>á vil ég mælast ti 1 
þess, að hv. n. athugi, hvort ekki er unnt að 
H’ygííja þessa stofnun svo fjárhagslega, að hún 
yrði ekki beinlínis byrði. Svona stofnun mun 
alltaf kosta töluvert fé.

Frsm. (Bergur Jónsson): Eg vil taka það fram 
út af orðuin hv. þm. Yestm.. að allshn. mun taka 
þetta til athugunar og rannsaka, hvernig tekjur 
og gjöld koma til með að standast á, og hvort 
ekki þyrfti i frv. að ákveða skrifstofunni fram- 
lag úr ríkissjóði.

Eg vil geta þess hér, að allshn. hefir borizt er- 
indi frá bifreiðast jórafélaginu „Hreyfiil“, þar 
sem lagt er til, að frv. nái staðfestingu Alþ., en 
ég sé ekki ástæðu til að lesa þetta erindi upp 
hér.

ATKVGK.
Erv. visað til 2. umr. með 20 shlj. atkv.

Á 24., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50..
51., 52. og 53. fundi í Xd., 31. okt., 20., 21.. 22.. 23.,
24., 28., 29., 30. nóv., 4., 5., 6. og 7. des., var frv. 
tekið til 2. umr.

Eorseti tók málið af dagskrá.
Á 54. fundi í Xd., 8. des., var frv. enn tekið til

2. umr. íA. 113, 224, 249, n. 272).



320319 Lagafrumvörp ekki útrædd. 
Feröamannaskrifstofa

Þorbergur Þorleifsson: Eg á nokkrar brtt. við 
frv. Jietta á þskj. 224 og miða þivr að þvi að 
breyta frv. allmikið. En áður en ég fer út i þær, 
ætlaði ég að segja fáein orð um málið almennt 
og nauðsynina á þvi að setja á stofn slíka ferða- 
mannaskrifstofu og bér er ætlazt til. í nál. er 
aðeins gert ráð fyrir heimild til J>ess að setja 
slíka skrifstofu á stofn, og þykir mér það benda 
til þess, að bv. n. bafi ekki verið nægilega ljós 
þýðing þessa máls. Allir vita, hvilíkt gagn getur 
verið að ferðamannast raumnum til landsins. 
Elestar nágrannaþjóðir okkar gera mikið til þess 
að hæna ferðamenn að, svo a'ð þeir komi og eyði 
fé sinu i landinu. Flestir þeirra, sern ferðast 
svona, bafa við góð efni að búa og skilja oft tals- 
vert fé eftir þar, sem þeir ferðast um. Að margra 
dómi er Island sérstaklega vel fallið til þess að 
verða ferðamannaland. Er Jitið gert tiJ þess að 
lokka erlenda ferðamenn hingað og búa svo að 
þeim, að þá fýsi að koma til landsins. Ferða- 
mannastraumurinn til íslands evkst lítið, og 
bendir það til þess, að eitthvað vanti til þess að 
draga ferðamennina að. Það, sem þar veldur 
mestu um, er bvað landið er lítið auglýst og 
yfirleitt lítið gert fyrir ferðainennina. En það 
er ekki von, að einstakir menn geti lagt mikið 
fé fram til þess að auglýsa landið, eða búa svo 
að ferðamönnunum, að viðunandi sé. Hikið verð- 
ur því að taka í taumana og setja upp ferða- 
mannaskrifstofu og gera nauðsvnlegar ráðstaf- 
anir til þess að auka ferðamannastrauminn, með 
þvi að auglýsa landið og gera þeim dvölina bér 
sem bezta. Hefir þetta verið tekið fram bæði í 
grg. frv. og bjá ýmsum bv. þm. fyrr og síðar 
undir umr. Þar sem hvorki meiri bl. eða minni 
bl. n., sem báðir bafa skilað áliti, befir enn gert 
grein fyrir sínum till., sé ég ekki ástæðu til þess 
að ganga inn á að ræða þær nú. En ég á béi 
nokkrar brtL, sem ég skal þá gera grein fvrir. 
Ég tel það í fyrsta lagi galla á frv., að það á að- 
eins að vera beimildarlög, en það ákveður ekki, 
að rikið skuli setja ferðamannaskrifstofuna á 
stofn. Það ætti þó ekki að vera neinn vandi að 
átta sig á því, bvort rétt sé, að rikið geri það 
eða ekki. Finnst mér engin ástieða til þess að 
bafa þetta aðeins beimild, en ekki fast ákvæði. 
Eins og brtt. mín sýnir, vil ég, að í stað þess sem 
frv. gerir aðeins ráð fyrir þessn sem beimild. 
verði fastákveðið, að ferðamannaskrifstofan skuli 
sett á stofn. Onnur brtt. mín er við 2. gr. frv., 
og bljóðar fyrri liðurinn um, á bvern bátt eigi að 
framkvæma það, sem gr. talar um; en siðari lið- 
urinn er aðeins orðabreyting. Við 3. gr. frv. er 
engin brtt.

Þá legg ég til. að í stað 4. gi\, sem bljóðar 
um beimild ferðamannaskrifstofu rikisins til 
þess að beimta gjaldskrár af öðrum skrifstof- 
um einstakra manna, komi gr. um, hvernig skrif- 
stofunni skuli veitt forstaða, og miðar að því 
að byggja frv. betui upp.

í staðinn fyrir 5. gr. frv., sem bljóðar um, að 
ferðamannaskrifstofa rikisins skuli bafa eftirlit 
með rekstri gisti- og veitingabúsa, einkum að þvi 
er snertir hreinlæti <>g umgengni, gerir brtt. ráð 
fyrir, að kom ný gi\, svo hljóðandi:

„Ferðamannaskrifstofan befir yfirumsjón með 
þvi, að ferðamönnum, innlendum og útlendum.

sem þess óska, veitist bverskonar farbeini. Hún 
gerir samninga við skipafélög, bifreiðafélög eða 
eigendur bifreiða, hesteigendur, svo og umráða- 
menn annara farartækja, um ftutning á ferða- 
niönnum og um fargjöld.

Ferðamannaskrifstofa rikisins skal stuðla að 
því í hvivetna að örva straum ferðamanna til 
landsins og um Iandið, til aukinna hagsmuna 
fyrir landsmenn. Jafnframt skal hún ávallt bafa 
gát á því. að viðskiptum landsmanna við ferða- 
menn sé í hóf stillt og að þau séu drengileg“.

Nicsta brtt. er við 6. gr. Samkvæmt frv. befir 
ríkisstj. beimild til að láta einbverja af rikis- 
stofnunuin þeim, sem þegar eru starfandi, hafa 
skrifstofuna með böndum. En brtt. ætlast til, að 
ferðamannaskrifstofan sé algerlega sjálfstæð 
stofnun. Ef bún á að koina að gagni, mega það 
ekki vera hjáverk annara stofnana. Einnig gerir 
brtt. ráð fyrir, að gjald sé tekið af fcrðamönn- 
um til þess að standa straum af kostnaðinum, 
samkv. nánari ákvæðum í reglugerð. Söniuleiðis 
er gert ráð fyrir, að ríkissjóður beri tap eða 
gróða, sem verða kann af rekstrinum. Þá er enn- 
fremur gert ráð fyrir, að atvmrn. ákveði nánar í 
reglugerð um fvrirkomulag og rekstur skrifstof- 
unnar að öðru leyti. Loks er lagt til, að fyrir- 
sögn frv. verði: Frv. til 1. um ferðamannaskrif- 
stofu ríkisins.

Eg býst við, að ýmsum hv. þm. kunni að þykja 
atbugavert að taka gjald af ferðamönnum fvrir 
þær leiðbeiningar, sem skrifstofan veitir, og 
finnist það á einbvern bátt óviðeigandi. En gjald- 
ið þarf alls ekki að vera svo bátt, að það komi 
að sök eða fæli erlenda ferðamenn frá að koma 
til landsins. Hefi ég hugsað mér, að reikningar 
ferðamanna væru stimplaðir með t. <1. 2—áfc, 
eftir þvi, sem þörf krefði til þess að bera uppi 
kostnað af skrifstofunni. Það er ekki gott. að rík- 
ið þurfi að bera af skrifstofunni beinan kostnað, 
en ekki heldur ástæða til þess, að það gricði. 
Þess vegna á að stilla gjöldum þeim, sem lögð 
eru á ferðamennina, svo i bóf, að þau aðeins 
beri uppi kostnað af skrifstofunni. — Eg sé svo 
ekki ástæðu til að fara fleiri orðum um þetta 
fyrr en frsm. meiri og minni bl. bafa látið til 
sína heyra.

Frsm. meiri hl. (Bergur Jónsson) óyfirl. : Það 
var fyrir alllöngu, að allsbn. tók til meðferðar 
brtt. á þskj. 224 og ræddi þær allýtarlega. Var J>á 
ákveðið af 4 nm., sem viðstaddir voru, að leggja 
á móti, að þær yrðu samþ. Var það byggt á þvi, 
að n. taldi megilegt, að bér væri um heimild að 
ræða fyrir rikisstj. til þess að setja á stofn ferða- 
mannaskrifstofu, et einstakir menn tækju sig 
ekki fram um það, en ástæða J)ætti til að gera 
sérstakar ráðstafanir til að auka ferðamanna- 
strauminn. En brtt. á þskj. 224, sem fyrirskipar 
að setja skrifstofuna á stofn, og aðrar brtt. í 
sambandi við bana finnst okkur J>ví ekki ástæða 
til að taka upp. Allshn. hefir ekki borið fram 
nema aðeins eina brtt. á þskj. 249, við 6. gr. frv., 
og miðar bún að J>ví að fela atvmrb. að ákveða 
nánar með reglugerð um fvrirkomulag og rekst- 
ur ferðamannaskrifstofu rikisins. — Eg sé svo 
ekki ástæðu til þess að orðlengja frekar um 
þetta. Þó vil ég geta þess, að það kom einn
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einkennilegur hlutur fyrir i n. Einn hv. nm., 
sem var viðstaddur á fundi n. þegar mál þetta 
var rætt, lýsti yfir, að hann væri meiri hl. samþ. 
um frv., en nú hefir hann skrifað undir minnihl,- 
álit með öðrum samflokksmanni sínum úr n., sem 
ekki var viðstaddur, og leggur til, að frv. verði 
fellt, eða vill a. m. k. ekki eiga þátt i samþ. 
þess. Þessi nm. er hv. 8. landsk., og geri ég ráð 
fyrir, að hann viðurkenni þetta. Er þetta mjög 
óviðkunnanleg framkoma, sem sjálfsagt stafar 
af því, að þm. er ungur og óvanur þingstörfum 
og veit ekki, að það er talin skylda að standa við 
það á þingi, sem samþ. er í n. Ég skal játa, að 
það var yfirsjón að setja i brtt. n., að hún væri 
frá allshn., þar sem þm. Snæf. var ekki viðstadd- 
ur. En ég gerði ráð fyrir, vegna þess hve hv. 8. 
landsk. samþ. hana greiðlega, að samflokksmað- 
ur hans, hv. þm. Snæf., mundi einnig vera með 
henni. En hv. þm. Snæf. hefir reynzt það sterk- 
ari en hv. 8. landsk., að hv. 8. landsk. hefir orðið 
að skrifa undir álit gagnstætt þvi, sem hann áð- 
ur var búinn að samþ. Vona ég, að slikt komi 
ekki oftar fyrir hv. þm., og skal ckki orðlengja 
frekar um þetta. Meiri lil. allshn. leggur þvi til, 
að frv. verði samþ. eins og það liggur fyrir með 
brtt. á þskj. 249.

Frsm. minni hl. (Garðar Þorsteinsson) [óyfir-
1. ]: Það var þó gott, að náðist i hv. þm. Barð. 
til þess að koma með vísvitandi ósannindi inn í 
d. Skal ég strax taka þessi ummæli hv. þm. til 
athugunar. Það, sem gerist í málinu, er það, að 
svokölluð skipulagsnefnd atvinnumála sendir 
allshn. frv. þetta og mælist til, að n. flytji það. 
Þvi var strax mótmælt af mér og hv. þm. Snæf., 
enda ber frv. með sér, að það er flutt af meiri 
hl. allshn. Þess vegna tók minni hl., ég og hv. 
þm. Snæf-, ekki þátt í flutningi þessa máls. Til
2. umr. komu svo fram brtt., sem gerbreyta frv., 
ef samþ. verða. Á fundi allshn. voru allir nm. 
sammála um að vera á móti þeim. Ég veit því 
ekki, hvers vegna hv. þm. kemur hér með þessi 
ósannindi. Það var ekki verið að taka afstöðu til 
frv., heldur aðeins brtt. frá þm. A.-Sk., og ég 
taldi hana til bóta, ef frv. skyldj verða samþ., 
cnda ekki sjaldgæft, að menn greiði atkv. með 
brtt., þó þeir greiði svo atkv. móti frv. í heild. 
Fyrir stundu voru þeir hv. þm. Barð., hv. 2. þm. 
Bevkv. og hv. 1. landsk. að segja við mig, að ég 
hefði skipt um skoðun, en ég tók það ekki alvar- 
lega, hélt, að þeir væru að segja það að gamni 
sínu, því vitanlega var það aðeins brtt., sem 
visað var til n. og þar var rætt um. En svo kem- 
ur hv. þm. Barð. fram og segir, að ég hafi breytt 
um skoðun, af því að ég sé ungur og óvanur 
þingstörfum. Ég hefi að visu ekki setið lengi á 
þingi, en ég held, að menn þurfi yfirleitt ekki að 
sitja þar lengi til þess að vita almennar reglur 
og jafnsjálfsagðan hlut eins og þann, að fylgja 
sinni skoðun, hafi maður tekið ákveðna afstöðu 
til málsins, enda hefi ég alls ekki breytt hér um 
skoðun. En þessum hv. þm., sem hlekkjaður er í 
handjárn sósialistanna, ætti þó að geta skilizt, að 
andstæðingar hafa skoðanir, sem þeir brevta 
ekki. Hitt er annað mál, að verði frv. samþ., þá 
er brtt. til bóta, og þvi er ég henni samþ.

Ég vil óska eftir, að hæstv. forseti sjái um, að 
Alþt. 1934. C. (48. löggjafarþing).

hljóð fáist i d., því nú er svo hávært i ráðherra- 
herberginu, að þeir ó—6 menn, sem sitja i d., 
heyra ekki það, sem sagt er. Væri þvi æskilegt, 
að hv. þm. annaðhvort kæmi inn í d. eða loki og 
liafi sinn eiginn fund. Ég vil benda hv. þm. Barð. 
á, að þó ég væri á móti frv., gat ég verið með 
brtt., sem meiri hl. kom fram með; er slíkt ekki 
óvenjulegt. Vil ég aðeins minna á frv. um fiski- 
málanefnd, sem nýbúið er að samþ., en minni hl. 
sjútvn. var á móti að flytja og flutti við það 
gagngerðar hrtt. af þvi hann áleit þær til bóta, 
ef frv. vrði samþ. Ég er alveg hissa á hv. þm. 
Barð., að hann skuli gera sig jafnhlægilegan og 
harnalegan eins og hann gerir með því að segja, 
að ég hafi breytt uin skoðun. Strax á fyrsta fundi 
n. lýsti ég því yfir, að ég væri á móti frv., en á 
þeim næsta var aðeins tekin afstaða til brtt., og 
sama dag var útbýtt nál. minni hl. undirskrifuðu 
af mér og hv. þm. Snæf. Eftir því hcfði ég ekki 
aðeins einu sinni, heldur tvisvar sama daginn átt 
að skipta um skoðun.

Hv. þm. Barð. er að revna að telja mönnum trú 
um, að hér sé aðeins um heimild að ræða fyrir 
ríkisstj. til þess að setja á stofn ferðamanna- 
skrifstofu. En ég geri ráð fyrir, að sú heimild 
yrði vafalaust notuð, því sú stj., sem nú situr, 
virðist hafa fulla tilhneigingu til þess að láta 
ríkið hafa afskipti af rekstri sem flestra fyrir- 
tækja, en bægja einstaklingunum frá. Ég fæ þvi 
ekki skiiið, hvers vegna meiri hl. n. vill ekki 
ganga inn á brtt. hv. þm. A.-Sk. og ákveða þetta 
strax sem rikisrekstur, og taka þannig af skar- 
ið, þvi mér skilst, að það sé i fullu samræmi 
við stefnu stj.flokkanna. En verði frv. ekki fellt, 
er þó betra, að það feli í sér aðeins heimild en 
skyldu. Það, sem formælendur þessa frv. segja, 
að ferðamannaskrifstofan eigi að gera, er að 
veita fræðslu utan- og innanlands, til þess að 
vekja áhuga ferðamanna fvrir að ferðast um 
landið. Ég fæ ekki séð, að út af fyrir sig sé nauð- 
synlegt að setja á stofn sérstaka skrifstofu 
vegna ákvæða 2. gr. frv. Stjórnarvöldin geta á 
annan heppilegri hátt séð fyrir fræðslu um 
landið. Geta þau beitt til þess bæði útvarpi og 
fræðandi bæklingum, sem útbýtt væri á ferða- 
mannaskrifstofur erlendis. Ég veit ekki betur 
en fyrrv. ríkisstj. hafi þannig beitt sér fyrir 
fræðslu um landið og greitt til þess nokkra upp- 
hæð úr ríkissjóði. Öllum konsúlum og umboðs- 
mönnum rikisstj. hafa verið sendar bækur, sem 
veita fræðslu um fsland, og þeim falið að út- 
liýta bókunum á ferðamannaskrifstofur og þang- 
að, sem þær kynna landið bezt. Rikisstj. hefir 
þannig beitt sér fyrir því, að útlendar ferða- 
mannaskrifstofur fengju rit og leiðbeiningar um 
landið, svo sem ferðaáætlanir á sjó og landi o. fl. 
Ég fæ ekki séð, að 2. gr. frv. bæti nokkuð úr 
þessu frá þvi, sem nú er, en hún er meinlaus og 
mun þvi ekki valda neinum árekstri, þó hún verði 
samþ.

Ég vil henda á, að 2. inálsl. 4. gr. frv. gerir 
ekki ráð fvrir að útiloka ferðamannaskrifstofur 
einstaklinga. Það er lika vitað, að þær skrifstof- 
ur starfa hér sem upplýsingaskrifstofur t. d. fyrir 
Bennet og Cook, og lieita sér fvrir, að rit, er 
snerta fsland sem ferðamannaland, séu látin út- 
lendum ferðamannaskrifstofum i té ókeypis. Þvi
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gæti svo farið, cf leggja ætti hömlur á, að ferða- 
mannaskrifstofur vrðu rcknar af einstökum 
mönnum, að þeir beiti sér ekki eins fyrir þessu 
á sinn kostnað, þegar allt væri óvíst um, hvort 
þeir nvtu nokkurra gæða af því að hafa ferða- 
mennina á sínum vegum. Skilst mér, að þeir 
mundu ekki Ieggja þar i þann kostnað, sem þeir 
annars gerðu. Ég álit því, að þær ferðamanna- 
skrifstofur, sem nú starfa, hafi betri skilyrði í 
þessum efnum en þó að rikið setti upp skrif- 
stofu.

Akvæði 3. gr. eru óþörf, því að hver útlendur 
ferðamaður, sem snýr sér til ferðamannaskrif- 
stofa erlendis, getur fengið allar þær upplýsing- 
ar, er hann óskar, ókeypis gegnum þær, en ferða- 
mannaskrifstofurnar hér heima standa hinsvegar 
i sambandi við erlendu skrifstofurnar.

Ég er ekki á móti því, að það opinbera liafi 
eftirlit með þvi, að eigi sé tekið of mikið gjald 
af erlendum ferðamönnum, er hingað koma, en 
liinsvegar álít ég, að það vald, sem gefið er með 
4. og 5. gr., sé óeðlilega mikið. Ef einhver skrif- 
stofumaður tekur það upp hjá sér að segja, að 
eitthvert gistihús viðhafi ekki nægilegt hrein- 
læti, þá skal þvi lokað.

í sambandi við gjaldskrár vil ég geta þess, að 
flestir ferðamenn, er hingað koma, eru á vegum 
þeirra útlendu ferðamannaskrifstofa, sem ég hefi 
nefnt. Skrifstofurnar gefa upplýsingar um allar 
gjaldskrár, svo að túristarnir vita því fyrirfram, 
að hverju þeir ganga. Mér skilst því, að óþarfi sé 
að samþ. þetta frv. Það gerir ekkert gagn, en 
getur hinsvegar bakað rikinu útgjöld. Þess ber 
og að gæta í þessu samhandi, að ferðamanna- 
straumurinn liefir farið vaxandi hingað hin siðari 
ár, og það er því að þakka, að skrifstofurnar, 
er starfa hér, hafa beitt sér fvrir að auglýsa 
landið og hæna menn hingað. Þessi starfsemi 
mun blessast bctur frjáls en með einokun, sem 
verður, ef frv. gengur fram. Viðvíkjandi till. hv. 
þm. A.-Sk. vil ég geta þcss, að æg mun greiða 
atkv. á móti þeim. Ég álit það fjarstæðu að vera 
að tala um það í einu orðinu að hæna hingað 
erlenda ferðamenn, en i hinu, að leggja skuli á 
þá svo og svo mikið gjald, eins og hv. þm. ætlast 
til að gert verði, til þess að standa straum af 
ferðamannaskrifstofu rikisins. Það er siður en 
svo, að ferðamenn girnist frekar að koma hing- 
að, ef þeir vita, að þeir eiga að greiða kostnað 
skrifstofunnar hér, þar sem þeir vita, að erlendis 
geta þeir fengið allar upplýsingar ókeypis hjá 
skrifstofunum, er þar starfa. Þessar till. ganga 
því i öfuga átt.

Frsm. meiri hl. (Bergur Jónsson): Eg hefði nú 
kunnað betur við það, að hv. 8. landsk. hcfði ját- 
að sök sína beldur en að vera hér með vifilengj- 
ur. Hann lýsti yfir því á fundi n., að hann 
væri samþ. afgreiðslu málsins. Brtt. hv. þm. A.- 
Sk. lágu þá fyrir, en þær var ekki hægt að ræða 
án þess að frv. væri rætt um leið. Fundurinn 
endaði á þvi, er við liöfðum ákveðið að hafna 
till. hv. þm. A.-Sk., að hv. 8. landsk. gekk út og 
kvaðst samþ. afgreiðslu málsins. Ég vona, að hv.
2. þm. Reykv. og 1. landsk. muni eftir þessu. 
(HV og StJSt: Já, þetta er rétt).

Það er rétt hjá hv. 8. landsk., að hann og hv.

þm. Snæf. vildu ekki verða flm. að frv. með okk- 
ur, en því merkilegra er það, að hann skyldi 
ganga inn á frv. á fundinum. Hv. þm. taldi það 
sönnun fvrir sinu máli, að frv. var ekki visað til 
n. Það er ekki venja um mál, sem flutt eru af n., 
en það er þá því undarlegra, að hv. þm. skuli 
bera fram nál. í málinu. Hann virðist því hafa 
litið svo á, að málinu væri vísað til n., en ekki 
við.

Ég ætla ekki að fara hér inn á efni málsins, en 
ég vil aðeins benda á það, að 4. gr. frv. er sett 
til þess að hindra það, að okrað sé á erlendum 
ferðamönnum, er hingað koma, og 5. gr. stcfnir 
að þvi, að tryggt sé, að þeim sé séð fyrir sæmi- 
legum aðbúnaði. Ég mun ekki fara frekar inn á 
brtt. hv. þm. A.-Sk, en ég álít, að ekki eigi að 
einoka þessa starfsemi. Rikið á því aðeins að 
grípa inn, að þörf krefji, en einstaklingum ann- 
ars heimilt að reka þessa starfsemi.

Þorbergur Þorleifsson: Ég hefi litlu að svara 
út af þvi, sem hv. frsm. meiri hl. sagði, þvi að 
hann mælti lítið móti till. minum. Það, sem að- 
allega virðist bera á milli, er það, hvort þessi 
löggjöf eigi að vera i heimildarformi eða á- 
kveðin. Þess vegna er undarlegt, að háttv. n. 
skuli ekki hafa getað fallizt á brtt. mínar að 
öðru leyti. Ég vil, að löggjöfin sé ákveðin. Það er 
misskilningur, sem hv. frsm. meiri hl. sagði, að 
till. ininar færu i þá átt að einoka þessa starf- 
semi. Ég vil biðja hv. frsm. að benda á, hvar 
það kemur fram i till. Ég geri hinsvegar ráð 
fyrir, að ef slik skrifstofa er rekin á heilbrigð- 
um grundvelli, þá færist öll þessi starfsemi smám 
saman i hendur hennar.

Þá vil ég snúa mér að hv. frsm. minni hl. 
Hann sagði, að rfkisstj. hefði beitt sér fyrir því 
að auglýsa landið, en árangur hefði orðið litill. 
Þetta er ekki rétt hjá hv. þm. Ég held, að litið 
hafi verið gert að því að auglýsa landið sem 
ferðamannaland, og árangurinn lika eftir því. 
Ferðamannastraumurinn mun að visu eitthvað 
hafa aukizt að því leyti hin siðari ár, að fleiri 
ferðamannaskip hafa komið hingað til landsins, 
sérstaklega síðastl. sumar, sem mun aðallega 
stafa af þvi, að hafnargjöld voru lækkuð fyrir 
slík skip, og kom það fyrst til framkvæmda sið- 
astl. sumar. En það er ekki aðalatriðið, að mörg 
ferðamannaskip komi hingað og standi hér við í 
1—2 daga, þótt ég mæli ekki á móti því, að það 
sé gott. Aðalatriðið er að fá menn til þess að 
ferðast um landið, og að þvi verður bezt unnið 
með þvi að auglýsa það og benda á, hve mikla 
náttúrufegurð það hefir upp á að bjóða, og 
benda á hina ýmsu staði, sem eru sérkennilegir 
að tign og fegurð.

Þá hneykslaðist hv. frsm. minni hl. á því, að 
gert er ráð fyrir i till. minuni, að lagt sé gjald 
á ferðamenn til þess að standast kostnað við 
skrifstofuhaldið. Taldi hann, að aðrar skrifstofur 
gerðu það ekki. Ég vil nú spyrja hv. þm., hvort 
hann áliti ekki, að fé það, sem fer til þess að 
reka þessar skrifstofur, sé tekið af ferðamönn- 
um. Það má vera, að það sé tekið á annan hátt, 
með þvi t. d. að leggja það á farbeina, er veittur 
er ferðamönnum, en ég veit ekki til þess, að þess- 
ar skrifstofur hafi aðrar tekjulindir. Ég álit það
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heilbrigt, að lagt sé örlitið gjald á ferðamenn i 
þessu skyni, sem hvern einstakan munar ekkert 
um.

Ég man ekki eftir, að það væri fleira, sem ég 
þarf að svara. Ég vil benda á það, að hv. þm. 
Barð. gat ekki mælt á móti brtt. mínum. Mér 
skilst, að hann geti fallizt á þær, en telji hins- 
vegar, að ná megi þvi, er þær ætlast til, með þvi 
að taka það fram í reglugerð. En ef minar brtt. 
verða samþ., þá er frv. byggt upp eins og vera 
bera um slík frv. Það er byrjað á byrjuninni og 
endað á endinum. En það er tæplega hægt að 
segja um frv. eins og það er, að það sé byggt 
upp á réttan hátt.

Frsm. minni hl. (Garðar Þorsteinsson) [óyfir-
1.]: Hv. þm. Barð. hafði ekki fyrir þvi að fara 
inn á efni frv., heldur tók hann þann kostinn að 
slá sér upp á ósannindum. Þá er það og i fullu 
samræmi við annað hjá hv. 2. þm. Beykv. að bera 
hér ósannindum vitni. A 7. fundi allshn. var 
frv. um ferðamannaskrifstofu tekið fyrir. Meiri 
hl. n. ákvað að flytja frv., en minni hl. var þvi 
mótfallinn. Eftir að frv. hefir gengið gegnum
1. umr. hér í hv. d., er því ekki visað til n. Á 11. 
fundi allshn., þriðjud. 30. okt., eru allir mættir 
nema hv. þm. Snæf. Samþ. var að vera á móti 
till. hv. þm. A.-Sk. á þskj. 224, en samþ., að n. 
flytti eina brtt. við 6. gr. Að ég og hv. þm. Snæf. 
værum mótfallnir frv., var hinum í n. þegar 
kunnugt, cnda er það bókað með eigin hendi hv. 
þm. Barð. Það, sem gert var á siðari fundinum, 
var ekki annað en að athuga þessar brtt., er 
lágu fyrir. Að ég hafi sagt, að ég væri sammála 
afgreiðslunni, þykir mér þvi trúlegt. Hér var 
ekki um aðra afgreiðslu að ræða en athugun á 
till., og brtt. við 6. gr. var ég samþykkur. Hvern- 
ig stóð á því, að minni hl. flutti nál.? Hv. þm. 
veit, að þetta er venja og hefir komið fyrir oftar 
en einu sinni. f þvi sambandi má minna á frv. 
til 1. um eftirlit með opinberum rekstri. Ég og 
hv. þm. Snæf. gáfum út nál. um málið, sem var 
minnihl.álit. Þá má geta um frv. til 1. um út- 
varpsrekstur rikisins, sem ekki var visað til n., 
en hv. þm. Snæf. og ég fluttum nál. og brtt. við. 
Svo er þessi hv. þm. að gorta yfir því, að hann 
þekki allar þingvenjur, þótt hann verði sér hér 
til skammar hvað eftir annað. (Forseti hringir). 
Já, það er von að hæstv. forseti hringi, hann er 
náttúrlega jafnhneykslaður yfir þessu og ég. 
Annars vil ég benda hv. þm. Barð. á það, að 
hann grýtir úr glerhúsi, þegar hann er að tala 
um hringsnúning i málum. Þegar frv. til 1. um 
verkamannabústaði var til athugunar í allshn., 
voru gr. þess teknar fyrir í réttri röð, frá 
byrjun til enda, og samkomulag um þær allar 
nema eina, sem sé það, hvort fleira en eitt félag 
ætti að njótæ styrks. Ég og hv. þm. Snæf. vild- 
um, að fleira en eitt félag nvti stvrks, hv. 2. 
þm. Beykv. og hv. 1. landsk. vildu hinsvegar 
binda styrkinn við eitt félag. Hv. þm. Barð. var 
hinsvegar með okkur í þessu máli og kvaðst 
ekkert sjá á móti þvi, að fleira en eitt félag 
nyti styrksins. Hann kvað það vera svo t. d. á 
Patreksfirði, að þar væru bæði sjálfstæðismenn, 
sósíalistar og kommúnistar, og léti þeim ekki 
vel að vinna saman i félagi. Svo spyrst þetta út,

og flokksmenn þessa hv. þm. sögðu, að nú væri 
Bergur búinn að svikja. Ég get sannað, að viða 
var um þetta talað. Vist er um það, að hv. þm. 
S.-Þ. sást akandi í bíl með hv. þm. Barð. dag 
eftir dag, og niðurstaðan af bilakstrinum varð 
sú, að hv. þm. Barð. snerist algerlega i málinu 
og greiddi atkv. þvert ofan í fyrri yfirlýsingar 
sínar. (BJ: Hvaðan er þessi saga upprunnin?). 
Hún er kannske ekki sizt komin frá meiri hl. n., 
hv. 2. þm. Beykv. og hv. 1. landsk. Hv. þm. Barð. 
lét þvinga sig i þessu máli og svínbeygja undir 
ofurvald flokks síns. Þessi hv. þm. kastar því 
úr glerhúsi, er hann álasar öðrum fyrir breytta 
afstöðu. Ég er nú svo nýr hér á þingi, að ég 
þekki ekki öll þau önnur mál, sem hv. þm. hefir 
snúizt í, og verður að virða mér það til vorkunn- 
ar. Ég tek þetta fram hér vegna þess, að hv. þm. 
er að gera sig að endemi með þvi að tala um, 
að ég hafi snúizt i þessu máli, er hér liggur 
fyrir, enda þótt hann hafi með eigin hendi bók- 
að það gagnstæða i gerðabók n. Hv. þm. ætti að 
geta trúað sinni eigin skrift.

Bjarni Bjarnason: Því miður hafði ég ekki 
veitt þvi athygli, að þetta mál væri hér á dagskrá 
i dag, og hefi því ekki haft þann undirbúning, er 
málið verðskuldar. Ég vildi, að það væri athug- 
að, hvað það er, sem fyrst ber fyrir augu er- 
lendra ferðamanna, sem hingað koma. Þrátt fyrir 
það, þótt einstök félög hér hafi verið búin að 
semja ákveðið við þá um ferðalög hér, hefir því 
verið riftað með nýju tilboði á Reykjavíkurhöfn. 
Ég tel það ósamboðið siðaðri þjóð, að hún taki 
svo við erlendum fcrðamönnum, að einn hlaupi 
i kapp við annan til þess að bjóða niður ferða- 
kostnaðinn. Ég teldi sæmra, að þeir, sem vilja 
þessum málum vel, stæðu saman um það, að ekki 
sé á þennan hátt tekið móti erlendum ferða- 
mönnum, er hingað koma.

. Nú er augljóst af grg. frv., að fyrir þeim vakir, 
er samið hafa frv., að margskonar nauðsyn fyrir 
land og þjóð sé til þess, að straumur ferðamanna 
til landsins aukist, og ég er ekki að mæla á móti 
því, svo framarlega að svo vel sé búið um hnút- 
ana sem hægt er og þörf er á. Ferðamenn, sem 
hingað koma, þurfa að verða fyrir ákveðnum á- 
hrifum og hárvissum leiðbeiningum.

Þá er næst að athuga það, á hvern hátt það 
er bezt tryggt að svo verði. Frv. bendir á eina á- 
kveðna leið til þess. Ég er ekki i neinum vafa 
um, að með þeirri aðferð er bezt um hnútana 
búið og því sé rétt og sjálfsagt að samþ. frv. 
Við verðum að viðurkenna, að einstaklingar þjóð- 
arinnar eru yfirleitt ekki svo vandaðir, að þeim 
sé treystandi til þess að taka á móti gestunum 
án eftirlits. Aftur á móti er það sjálfgefið, að 
ríkið léti ekki í þvi efni stjórnast af eiginhags- 
munum einstakra manna, heldur með bagsmuni 
þjóðarinnar og metnað fyrir augum. Af þessu 
leiðir, að ég tel, að það eigi að samþ. brtt. á þ- 
skj. 224 við 1. gr., sem fastákveður, að ferða- 
mannaskrifstofa ríkisins verði sett á stofn. Á- 
stæðan fvrir því er sú, að það kemur berlega 
fram í grg. frv., að ætlazt er til, að rikið taki sem 
fyrst að sér þetta mál. Það er þvi óþarfi fyrir hv. 
þm. Barð., frsm. meiri hl. n., að tala á móti þess- 
ari brtt. Það kemur heldur hvorki fram i grg.
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eða i unir„ að til sé i landinu nokkur félags- 
skapur, er tekið gæti að sér að leiðbeina ferða- 
mönnum, né að líkur séu fyrir, að slikur félags- 
skapur mvndist. I>að er vitað mál, að enginn 
félagsskapur er til í landinu, sem telur sér skylt 
að taka á móti og leiðbeina ferðamönnum, sem 
hingað koma. Það eru að vísu til hér tvö félög, 
sem hafa þetta markmið, en þau telja sér þvi að- 
eins skylt að skipta sér af ferðamönnum, að þau 
hafi fvrst og fremst sjálf fjárhagslega séð hag af 
þvi að greiða fvrir þeiin. Hitt er ekki nægil. 
trvggt, að ferðamönnuin sé veitt hin hezta að- 
hlvnning, en meðan svo er, er ekki tryggilega um 
hnútana búið. Sé svo, að það eigi að vinna að 
því að hæna erlenda ferðamenn að landinu, verð- 
ur að vera til stofnun, sem telur sér skylt að 
gera það án þess að líta eingöngu á peningalegan 
hag af því, og það verður ekki gert á annan hátt 
en þann, að rikið setji á stofn ferðamannaskrif- 
stofu.

Eg skal nefna sem dæmi um þær misfellur, sein 
eiga sér stað hér um móttökur erlendra ferða- 
manna, til viðbótar við það, sem ég gat um áð- 
an, er tveir eða fleiri aðilar mæta ferðamönnum 
hér við höfnina til þess að keppa hverjir við aðra 
um þá, að það kom fyrir síðastl. sumar, að 
sænskir íþróttamenn komu hingað til landsins til 
þess að skoða það. Þeir komu hingað til hæjar- 
ins, en höfðu engan til að leiðbeina sér og voru 
alófróðir um samgöngur og gististaði. Þeir voru 
að seðja hungur sitt við pylsukatlana hér á torg- 
inu, þegar einhver hitti þá og kom þvi til vegar, 
að eitt íþróttafélag hér i hænum tók að sér að 
leiðbeina þeim. Annað eins og þetta þyrfti ekki 
að koma fvrir, ef til væri skrifstofa, sem teldi 
sér skylt að leiðbeina ferðamönnum. Það geta 
verið fyrir hendi mýmörg dæmi þessu lík, þó ég 
viti ekki. Annað er það, að erlendum ferðamönn- 
um er boðið upp á alla mögulega taxta bæði á 
bifreiðastöðvum, hótelum og gistihúsum, enda 
hefir það komið fyrir, að þessir menn hafa far- 
ið að leita fyrir sér uin betri kjör á öðrum stöð- 
um, þó einhverjir ákveðnir aðilar hafi tekið þá 
að sér, og oftast ná ferðamennirnir með því 
betri samningum. Þannig er hér ástatt í þessum 
efnum, þó öllum komi saman um, að það eigi að 
revna að hæna hingað erlenda ferðamenn. Eng- 
inn veit, aðrir en bifreiðaeigendur sjálfir, hvað 
þessir menn eru látnir borga fyrir ökuferðir. 
Það eitt er víst, að þeir eru látnir borga meira 
og oft miklu meira heldur en innlendir menn, 
sem kunna að semja og bera hönd fvrir höfuð 
sér.

Hv. 8. landsk. sagði, að ferðamannaskrifstofa 
gerði hér ekkert gagn. Það leiðir af sjálfu sér, 
út frá því, sein ég hefi nú sagt, að ég er honum 
mjög ósammála.

Þá skal ég víkja að einstökum atriðum í brtt. 
hv. þm. A.-Sk., sem mér finnst þörf að minnast 
á. Ég vil t. d. halda ákvæðum 5. gr. frv. um eftir- 
lit fcrðamannaskrifstofunnar og ríkisstj. um 
framkomu starfsmanna gistihúsa og veitinga- 
húsa gagnvart ferðamönnum. Það er þörf á þvi, 
þegar umvöndun ferðamannaskrifstofunnar næg- 
ir ekki, að rikisstj. geti tekið í taumana í þeim 
efnum. Ég vil geta þess, að þessi ákvæði snerta 
rikisstofnanir, sem hafa veitingasölu, sem eru

héraðsskólarnir, og ef á þeim stöðum skyldi eitt- 
hvað vera áfátt um þrifnað eða góða aðbúð gesta, 
er það einmitt viðkomandi ráðh., og gæti hann vel 
tekið í taumana. Og það má ekki horfa í að svipta 
þetta fólk veitingarétti, ef um nokkuru ómynd- 
arskap eða aðrar misfellur er að ræða. Verður þá 
annaðhvort að hætta slíkri starfsemi eða þá að 
setja til þess nýja menn. Ég mun fylgja öllum 
sanngjörnum kröfum í þessu efni, þvi það á ekki 
að liðast, að fólk, sem fær að starfrækja greiða- 
sölu á slikum stöðum, misnoti þann rétt, sem því 
hefir verið veittur. (I’Halld: Hefir þetta verið ó- 
mvndarlegt?). Ef það hefir verið, þá herði ég á 
minum orðum. (PHalld: Ég var að spyrja, hvort 
það hefði verið). Mér heyrðist hv. þm. segja, að 
það hefði verið. Ég hefi ekki sagt, að svo væri; 
ég veit það ekki, og það getur enginn togað það 
út úr inínurn orðum, að ég hafi gefið með þeim 
í skyii, að svo hafi verið, en ég vona, að hv. þm. 
geti skilið, að af því ég á hér nokkurn hlut að 
máli, þá vil ég, að þessir staðir séu undir full- 
kominni ,,kritik“, og undir sömu „kritik“ vil ég, 
að önnur gistihús úti um landið i sveitum og 
kaupstöðum standi. Það er jafnvel sérstök ástæða 
til þess nú, þegar veita á vinflóði yfir landið, sem 
búið er að takmarka mikið nú á löngu timabili. 
Hér eftir getur ferðafólk haft með sér birgðir af 
vínum, og menn vita ekki nú, hversu víðtæk veit- 
inga- og söluleyfi kunna að verða veitt á vínum. 
Mér finnst þvi, að bindindismenn eigi að standa 
fast saman um það, að gott eftirlit sé haft nieð 
öllum gistihúsum og vcitingastöðum. Það þarf 
sannarlega að hugsa um fleira gagnvart útlend- 
um ferðamönnum en að taka á móti þeim úr skip- 
unum og útvega þeim fararkost um landið. Það 
þarf að láta þá hafa mat og gistingu og margs- 
konar leiðbeiningar.

Aftur tel ég 4. gr. frv. mestu ómynd. Það er 
nú að nokkru leyti farið aftan að siðunum með 
þvi að tala um hana á eftir 5. gr., en ég geri það 
samt. Þar er talað um n., sem aðrar ferðamanna- 
skrifstofur en rikisins, eigendur veitinga- og 
gistihúsa og eigendur bifreiða skipi til þess að 
semja gjaldskrá fyrir ferðamenn. Hvað á þessi 
nefndarskipun að þýða, þegar við höfum opin- 
bera stofnun til þess að sjá um þetta, þar sem 
er ferðamannaskrifstofa ríkisins, og við vitum, 
að þeir aðilar, sem um er talað, hafa engin fé- 
lagsbundin samtök sin á milli? Það skiptir vit- 
anlega öllu máli, hvernig sú n. er skipuð eða til 
orðin. Ég veit ekki til, að gistihúsaeigendur hafi 
með sér neitt félag; jafnvel bifreiðaeigendur 
hafa ekki heldur komið sér saman um að mynda 
slíkan félagsskap.

Ég hefði ekkert á móti þvi, að ferðamanna- 
skrifstofan hevrði undir einhverja stofnun ríkis- 
ins, ef hægt væri að koma þvi við. Það getur vel 
verið, að takast mætti að fela póstmálaskrif- 
stofunni þetta starf. Það er gott að koma sem 
flestum starfsgreinum undir eina heild.

Ég hefði getað fellt mig við 3. brtt. á þskj. 
224, við 4. gr. Ég tel einnig líklegt, að brtt. við 
5. gr. geti komið sem viðbót við þá gr., en ég vil 
alls ekki missa þá gr„ af þeim ástæðum, sem ég 
hefi gert grein fyrir.

Það væri vitanlega ástæða til að minnast á 
fleira í sanibandi við málið. Þó mun ég láta
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við þetta sitja, ef ekki verða gefin ný tilefni sið- 
ar við umr.

Frsm. meiri hl. (Bergur Jónsson) [óyfirl.]: Ég 
var að vona, eftir görnlurn kynnum af hv. 8. 
landsk, að hann léti sér segjast við mínar for- 
tölur og færi ekki að þræta gegn vitnisburði 
okkar meðnm. hans út af framkomu hans á 11. 
fundi allshn, og um það, hvernig hann iét hv. 
þm. Snæf. leika á sig með þvi að fá sig til að 
skrifa undir nál, sem er gagnstætt hans skoð- 
unum. Á 7. fundi allshn. var ákveðið, að n. flytti 
frv, eftir að það hafði verið rætt í n., og var 
hv. 8. landsk. þvi samþykkur. Það er ekki fyrr 
en aðrir eru búnir að hafa áhrif á hann, að hann 
snýst á móti frv., af þeirri einu ástæðu, að hann 
megi ekki flytja frv. frá þessari n., hinni svo- 
kölluðu Rauðku. (JakM: Það er nú líka mann- 
skemmandi). Þetta veit hv. þm., að er satt. Síðan 
fór fram 2. umr. hér i hv. d, og þá var frv. 
samþ. með 20 shlj. atkv. (GÞ: Var það nafna- 
kall?). Það var samþ. með 20 atkv., og var eng- 
inn á móti frv. Enda er það vitað um þennan hv. 
þm, að hann var ekki á móti frv. Hv. 1. landsk. 
og hv. 2. þm. Reykv. hafa vottað það báðir, að 
hv. 8. landsk. tók fullkomna afstöðu með frv. Á 
11. fundi n. var svo samþ. að fella þær brtt, 
sein fram voru komnar við frv, og var hv. 8. 
landsk. með þvi, en þann sama dag kemur út nál. 
frá minni hl. allshn, sem hv. 8. landsk. hefir 
undirskrifað, þar sem mælt er á móti þvi, að frv. 
verði samþ.

Það er nú orðinn vani hjá hv. sjálfstæðismönn- 
um að tala um handjárn i Framsfl. Menn vita, að 
svokölluð handjárn eru mikið notuð i öðrum 
vissum flokki hér í þinginu, en að lenda i hand- 
járnum hjá einum manni, eins og komið hefir 
fyrir hv. 8. landsk. í þessu máli, þar sem hann 
hefir látið hv. þm. Snæf. setja á sig siik hand- 
járn, það er ennþá verra og ekki venjulegt. Hv. 
8. landsk. getur ekki afsakað sig með þvi, að 
hann hafi skipt um skoðun. Ég áfellist engan 
fyrir það, að skipta um skoðun, en að láta á sér 
skilja, að maður fylgi einhverju máli, en undir- 
skrifa samtimis mótmæli gegn málinu, það eru 
trúnaðarsvik við sína samstarfsmenn, sem hv. 
þm. ætti að vara sig á, ef hann vill njóta þeirr- 
ar sæmdar, sem einum þm. er nauðsynleg, auk 
þess sem það er mjög óþingleg framkoma hjá 
nefndarhluta, að leggja á móti frv. eftir að búið 
er að samþ. það tvisvar með shlj. atkv. í við- 
komandi d.

Hv. þm. var að tala um það, að ég hefði skipt 
um skoðun i vissu rnáli, og sannanirnar fyrir 
þvi voru eitthvert slúður úr bænum um það, sem 
hefði farið fram á fundi í allshn. En fréttir af 
þessum umr. á fundi allshn. eru vafalaust born- 
ar út af hv. 8. landsk. Framkoma min á þing- 
fundum sannar, að ég hefi ekkert svikið í því 
máli, og deila sú, er ég lenti i við hæstv. atvm- 
rh. hér snemma á þinginu, var allt annars eðlis 
og gersamlega ópólitísk. Það var rætt um þetta 
mál fram og aftur i n, og það er algerlega rangt, 
að ég hafi verið á móti þvi að einskorða rétt- 
indin við eitt byggingarfélag á hverjum stað. Við 
ræddum bara um málið, og við nánari athugun 
féllst ég á það, að réttast mundi vera að hafa

aðeins eitt bvggingarfélag á hverjum stað. En liv. 
8. landsk. kom fyrirfram sannfærður á fundinn. 
Hann varð að vera á móti frv, þvi hann þurfti 
að verja visst pólitiskt félag sinna flokksmanna, 
með því að fella frv, og neitaði þvi að ræða 
það með rökum.

Aðeins til að sýna, að þessi hv. þm. gengur í 
handjárnum, skal ég nefna annað dæmi. Hann 
skrifaði af fúsum vilja hér um daginn nafn sitt 
undir skjal nokkurt ásamt fleiri hv. þm, en 
seinna kom hann til mín og bað mig að strika 
nafn sitt út, af þvi að háttsettur flokksbróðir 
hans vildi ekki, að hann skrifaði undir skjalið. 
Hann þorði ekki að láta nafn sitt standa á skjal- 
inu, af því að einn flokksbróðir hans var á móti 
málinu. En ég benti þessum hv. þm. á það, að 
það væri enn meiri skömm fyrir hann að láta 
senda skjalið með útstrikuðu nafni heldur en 
þó hann lenti i andstöðu við háttsettan flokks- 
bróður, og féll hann þá frá þvi að láta strika 
nafnið út. Það er misskilningur hjá hv. þm, að 
það komi þingmálunum nokkuð við, hvað slúðr- 
að er í bænum, og ég skal taka það fram, að ég 
hefi ekki borið út í bæ neitt slúður um hann af 
nefndafundum. Ég álit slikt óviðeigandi og ekki 
þm. samboðið.

Þorbergur Þorleifsson: Ég þakka hv. 2. þm. 
Árn. fvrir vinsamleg ummæli hans um brtt. min- 
ar. Það komu greinilega fram i ræðu hans rök 
fyrir þeirri skoðun, að nauðsynlegt sé að setja 
á stofn ferðamannaskrifstofu fyrir rikið, til þess 
að auka ferðamannastrauminn til landsins. Það 
mun viðgangast í öllum ríkjum, að hlutazt sé 
til um að auglýsa fyrir ferðamenn i öðrum lönd- 
um til þess að auka aðsókn ferðamanna, en ég 
held, að okkar ríki hafi aldrei gert neitt i þá átt. 
En meðan það er ekki gert þurfum við ekki að 
búast við, að ferðamenn sæki hingað að ráði. 
Einstakir menn hafa hvorki kraft til þess að 
halda uppi forsvaranlegri ferðamannaskrifstofu 
eða auglýsa Iandið; til þess skortir einstaka 
menn fé. — Annars stóð ég upp til að minnast 
á eitt sérstakt atriði i ræðu liv. þm. Eins og hann 
sagði, geri ég ekki ráð fvrir i brtt, að neitt sé 
látið standa af 5. gr. frv, heldur að önnur gr. 
komi þar i stað hennar. Ef brtt. min við 5. gr. 
vrði sainþ, félli þvi niður ákvæði gr. um eftir- 
lit með hreinlæti o. fl. á gistihúsum. Ég get 
fallizt á, að nauðsyn sé á sliku eftirliti, en ég 
ætla, að ákvæði um það megi setja í væntanlega 
reglugerð, og þess vegna sé ekki ástæða til að 
taka þetta atriði upp í lögin íremur en annað, 
sem er sjálfsagt að-taka upp í reglugerð. — Svo 
vænti ég þess, að áður en atkv. eru greidd um 
þetta mál, kvnni hv. þdm. sér vel minar brtt. 
og geti fallizt á þær, þvi að ef á að afgr. þetta 
mál nú á þinginu, vil ég, að það sé afgr. á sæmi- 
legan hátt.

Thor Thors: Ég get verið fáorður um þetta 
mál. Hv. 8. landsk. hefir framsögu fyrir minni 
hl. allshn. í málinu. l'mr. hafa nú snúizt mjög 
um önnur efni en frv. sjálft, þar sein hv. þm. 
Barð. sá ástæðu til þess að fara að víkja þvi hér 
að hv. 8. landsk, að hann hefði ekki staðið við 
hina upphaflegu skoðun sina i þessu máli. Hv.
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8. landsk. hefir nú þegar svarað þessu svo ræki- 
lega og vitnað i fundargerðabók allshn., að ég 
hefi þar fáu við að bæta. Það er beinlinis ljóst 
af frv. sjálfu, þar sem sagt er, að það sé flutt 
af meiri hl. allshn., að n. hefir verið klofin um 
málið, og það er sá vanalegi klofningur, sem á sér 
stað í allshn., að við sjálfstæðismenn erum í 
minni hl„ en fylgismenn stj. í meiri hl. Þegar 
af þessu er það Ijóst, að hv. 8. landsk. hefir frá 
öndverðu verið andvígur þessu máli. Hann hefir 
i þessu máli ekki gert annað á þeim fundum í 
allshn„ sem ég hefi sótt, en að leggjast á móti till. 
hv. þm. A.-Sk. ásamt öðrum nm„ og verða þeim 
samferða um eina smábreyt. á þskj. 249. Ég verð 
því að segja það, að mér finnst það æðieinkenni- 
legt, að hv. þm. Barð. skuli brigzla hv. 8. landsk. 
um það, að hann hafi ekki verið sjálfum sér 
samkvæmur i þessu máli.

Hv. þm. sagði ennfremur, að við i minni hl. 
allshn. hefðum verið búnir að samþ. þetta mál 
við 1. umr. þess hér í þessari hv. d. Þetta er al- 
gerlega rangt. Það voru 20 atkv. greidd með því, 
að frv. gengi til 2. umr. Við sáum enga ástæðu 
til þess að fara að taka okkur út úr og greiða 
atkv. gegn þvi, að málið fengi að fara til 2. umr.

Um málið sjálft vil ég annars vísa til nál. 
Við teljum, að hér sé verið að baka ríkissjóði 
útgjöld að óþörfu. Það er vitanlegt, að talsvert 
hefir verið gert að þvi að undanförnu að auglýsa 
land okkar erlendis, bæði af einu ferðafélagi hér 
á landi, og eins hefir Eimskipafélag íslands gefið 
út bæklinga um landið og ferðalög hér á landi, 
og þeim hefir verið dreift út mjög viða erlendis. 
Ég hefi leitað fyrir mér um þetta með þvi að 
spyrjast fyrir um það á ferðamannaskrifstofum, 
bæði á Englandi og i Frakklandi, hvort þær 
hefðu nokkrar lýsingar af fslandi og ferðalög- 
um þar, og mér hafa þá verið réttir þessir bæk- 
lingar. Það er ennfremur vitanlegt, að hin stærstu 
alþjóðlegu ferðamannaskrifstofufyrirtæki, sem 
beita sér fyrir ferðalög um allan heiminn, eins og 
Cook’s ferðamannaskrifstofa i London, hafa um- 
boðsmenn hér á landi.

Út af þvi, sem fram hefir komið hér i umr, að 
erlendir ferðamenn séu oft látnir sæta hærri far- 
gjöldum i bifreiðum og sæti yfirleitt óhagstæð- 
ari kjörum heldur en Islendingar, þá vil ég i 
fyrsta lagi geta þess, að það er nú nokkuð al- 
mennt, að útlendingar, hvar sem þeir ferðast, 
verði fyrir sliku. Þetta er t. d. mjög áberandi i 
Frakklandi, en þó sérstaklega á ítaliu. Ég er ekki 
að segja, að slikt sé til fyrirmyndar, en það hefir 
nú oft farið svo, að menn ganga eins langt i 
sínum fargjaldstöxtum og ástæður leyfa. Ég hefi 
litla trú á því, þótt sett sé á fót slík ferðamanna- 
skrifstofa, sem hér um ræðir, að þá verði nein 
breyt. á þessu. Og það er meira og minna vafa- 
samt frá þjóðhagslegu sjónarmiði, hvort það cr 
ekki rétt að láta útlendinga greiða heldur meira 
fyrir sig í þessu tilliti hér á landi heldur en 
landsmenn. Það má vitanlega ekki eiga sér nein 
sérstök ósanngirni þar stað. En það er vitanlegt, 
að flestir þeir útlendingar, sem hingað koma i 
skemmtiferðir, hafa vel efni á þvi að greiða tals- 
vert fyrir ferðalög sin.

Ef hv. þm. álíta sérstaka nauðsyn á að aug- 
lýsa landið erlendis betur en gert hefir verið, þá

teldi ég rétt að fela Ferðafélagi fslands það hlut- 
verk. Það er félag, sem mjög mikill hluti lands- 
manna eru meðlimir i, alveg ópólitískt félag, sem 
mjög myndarlega hefir látið til sín taka um 
leiðbeiningar um ferðir hér innanlands. Ég er 
ekki i vafa um það, að ef þetta félag fengi ein- 
hvern smástyrk til þess, þá yrði það mjög fúst 
til að reka slíka auglýsingastarfsemi fyrir lands- 
ins hönd.

Að eftirlit þurfi að hafa með gististöðum, eins 
og kom fram í ræðu hv. 2. þm. Árn., skal viður- 
kennt. En þar sem mörg stærstu gistihúsin hér á 
landi eru einmitt eign ríkisins, þá liggur það i 
hlutarins eðli, að rikið getur haft þetta eftirlit 
án allrar slíkrar löggjafar, sem hér er gert ráð 
fvrir með frv.

En út af því atriði, að ferðafélögum hér á 
landi hafi verið borið það á brýn, að þau taki 
mjög há gjöld af útlendingum, vil ég benda hv. 
þdm. á það, að það eru hin erlendu ferðafélög, 
sem selja alla farseðla hinum erlendu ferða- 
mönnum, og þeir ferðamenn, sem koma hingað 
til lands á stórum farþegaskipum, þeir kaupa 
áður cn þeir leggja af stað alla farseðla, sem 
fela í sér — ef þeir óska þess — ferðalög á landi, 
hvert sem þeir fara. Það eru hin útlendu ferða- 
félög, sem ráða þar töxtunum, og þau mundu 
halda áfram að ráða þessu, þó að sett yrði upp 
ferðamannaskrifstofa hér á landi, og jafnvel þó 
valdsvið hennar væri eins ríkt og hv. þm. A.-Sk. 
ætlast til.

Það er enginn ágreiningur um það i allshn., að 
það sé rétt að gcra sem mest til þess að draga 
ferðamcnn að landinu og greiða sem bezt fyrir 
þeim. En við í minni hl. allshn. teljum, að þetta 
frv. gefi ekki neina aukna tryggingu í þeim efn- 
um. Og af því að hér er um ný útgjöld að ræða 
fyrir ríkissjóð, án þess að séð verði, að þau 
leiði til neinna bóta, þá leggjum við til, að frv. 
verði fellt.

Umr. (atkvgr.) frestað.
Á 55. fundi i Nd„ 10. des., var fram haldið 2. 

umr. uin frv. (A. 113, 224, 249, n. 272).

ATKVGR.
Brtt. 224,1 felld með 17:11 atkv. að viðhöfðu 

nafnakalli og sögðu
já: PÞ, SE, ÞorbÞ, ÁÁ, BÁ, BB, EinJ, EystJ, 

FJ, GG, JG.
nei: ÓTh, PZ, PHalld, PO, SigfJ, SK, StJSt, TT, 

BJ, GÞ, GÍ, GTh, JakXI, JÓl, JónP, JS, JörB.
GSv, HV, JJós greiddu ekki atkv.
Tveir þm. (XIT, HannJ) fjarstaddir.
1. gr. samþ. með 16:11 atkv.

Brtt. 224.2.a—b fclld með 16:13 atkv.
2. gr. samþ. með 17:6 atkv.
3. gr. samþ. með 17:6 atkv.

Brtt. 224,3—7 komu ekki til atkv.
4. —5. gr. samþ. með 17:5 atkv.

Brtt. 249 samþ. með 18:5 atkv.
7. gr., svo breytt, samþ. með 16:3 atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 17:9 atkv.

Á 57. fundi í Nd., 12. des., var frv. tekið til 3. 
umr. (A. 741).
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Jakob MöIIer 'óyfiri.]: Ég heyrði þær furðu- 
legustu kenningar í sambandi við þetta mál við
2. umr. Það var verið að segja frá því, til stuðn- 
ings þvi, hvað afskaplega mikil nauðsyn væri á 
ferðamannaskrifstofu, að það hefði komið fyrir, 
að hingað hefðu komið menn, sem ekki vissu, 
hvar þeir ættu höfði sínu að að halla, og hefðu 
sézt eta pylsur úr pylsuvögnunum. Það má þá 
vist gera ráð fyrir, að ef þessir pylsuvagnar 
væru ekki, þá hefðu þessir menn sennilega orð- 
ið hungurmorða, af þvi að hér sé ekki ferða- 
mannaskrifstofa. Mig furðar ekki á þvi, þó að 
þetta mál hafi talsvert fylgi, ef menn hafa þær 
hugmyndir, að svo gæti farið, að menn yrðu 
hungurmorða, þegar þeir kæmu til landsins, af 
því að þeir væru ekki hirtir af götunni, þegar 
þeir kæmu á land. En ég get nú fullvissað hv. 
þdm. um það, að hvergi í viðri veröld er það 
hlutverk ferðamannaskrifstofu, t. d. ef skemmti- 
skip kom'a, að tína upp ferðamennina og sjá þeim 
fyrir fararbeina. Hvar sem maður kemur í fram- 
andi land, verður maður að sjá um sig sjálfur.

Hinsvegar má vekja athygli á því, að hér eru 
ferðamannaskrifstofur alveg á sama hátt og i 
öðrum löndum, þ. e. a. s. einkafyrirtæki, sem 
taka að sér að leiðbeina ferðamönnum um hvað 
sem þeir þurfa leiðbeiningar um. En um ferða- 
mannaskrifstofu, sem starfrækt sé af hinu op- 
inbera, þá verð ég að játa, að ég veit ekki til, 
að slikt eigi sér stað hjá neinni þjóð. En viti 
einhverjir til þess, þá munu þeir sjálfsagt upp- 
lýsa það.

Það eru nokkuð þekktar ferðamannaskrifstof- 
ur, sem starfa i öllum löndum heimsins, og það 
vita j'firleitt allir, sem ferðast nokkuð að ráði, 
að þessar skrifstofur eru starfandi i flestum 
löndum. Þess vegna er það, að þeir menn, sem 
ferðast og þurfa leiðbeiningar við hjá ferða- 
mannaskrifstofu, þeir leita að sjálfsögðu fyrst 
og fremst til alþekktrar skrifstofu, svo að það er 
ekki liklegt, að ferðamannaskrifstofa rikisins 
gerði að þessu leyti nokkurt gagn, þvi að það 
eru allar likur til þess, að ferðamenn,. sem 
koma frá öðrum löndum, þar sem ferðamanna- 
skrifstofur eru starfandi, hafi leiðbeiningar um 
það, hvert þeir eigi að snúa sér, svo að það sé 
fyrirfram ákveðið, til hvaða skrifstofu þeir leita, 
en ferðamannaskrifstofa rikisins hefir engin 
slík sambönd, og þess vegna kæmi hún ekki til 
með að fá neitt að starfa, sem heitið gæti. Jafn- 
vel þó að maður hugsi sér, að hingað kæini 
hópur ferðamanna, sem svo væri ástatt um sem 
áður var sagt hér frá, að þeir hefðu hvergi höfði 
sínu að að halla, þá mundi ferðamannaskrif- 
stofa ríkisins ekki gera þar mikið gagn, því að 
þessir menn mundu þá snúa sér til umboðs- 
manna þeirra landa, sem þeir tilheyra. Það þarf 
því ekki ferðamannaskrifstofu rikisins til að 
annast þessa líknarstarfsemi, sem virðist vaka 
fyrir einstökum þm, að eigi að vera hlutverk 
ferðamannaskrifstofu.

Um starfsemi að öðru leyti innanlands eins og 
hún er hugsuð með frv, eftirlit með gistihúsum 
og þessháttar, gefa út leiðbeiningar og annað 
slíkt, þar er öðru máli að gegna, en það virðist 
þá ekki vera rétt að kalla slíka stofnun ferða- 
mannaskrifstofu. Og hvað snertir leiðheiningarn-

ar, þá er það eins og hefir verið drepið á við 
umr, að þær ferðamannaskrifstofur, sem hér 
starfa, sjái ferðamönnum fyrir þessum uppljs- 
ingum. Það hafa verið gefnir út ýmsir bækling- 
ar og pésar ferðamönnum til leiðbeiningar, svip- 
að þvi, sem ferðamannaskrifstofa ríkisins á 
hér að gera, svo að ekki heldur að þessu leyti 
er hér um neina nauðsyn að ræða.

En ef þcssi skrifstofa á að reka auglýsinga- 
starfsemi, auglýsa landið sem ferðamannaland, 
þá er óþarfi að stofna ferðamannaskrifstofu hér 
heima til að vinna það verk. Þá er miklu eðli- 
legra, að umboðsmenn landsins úti um heim séu 
látnir annast það. Ef það er vilji þjóðarinnar að 
koma þessu til leiðar, þá liggur beinast við að 
leggja það fvrir stj. að láta reka slika starfsemi. 
Fcrðamannaskrifstofa hér heima stendur ekkert 
betur að vigi að reka slíka starfsemi, nema síður 
sé, heldur en ef farin er þessi Jeið, að stj. leggi 
það fvrir sina trúnaðarmenn.

Um eftirlitið með gistihúsum er það að segja, 
að það heyrir undir starfscmi héraðsstjórnanna 
að hafa eftirlit með því, að gistihúsin séu sæmi- 
lega úr garði gerð, og þær standa miklu betur 
að vígi að sjá um, að hlýtt sé fyrirmælum þar 
að lútandi, heldur en ferðamannaskrifstofa hér i 
Rvik, þvi að hún getur ekki haft eftirlit með 
gistihúsum víðsvegar unr land, svo að í nokkru 
lagi sé, nema hún hafi þá til þess umboðsmenn 
úti um allt land, en það skilst mér, að muni bæði 
verða nokkuð dýrt og þungt í vöfum. En þær 
tekjur, sem frv. gerir ráð fyrir, verða mjög 
litlar, af þeim eðlilegu ástæðum, að ferðamenn 
leita fyrst til uinboðsmanna þeirrar skrifstofu, 
sem þeir þekkja og eru i sambandi við i sínu 
landi.

Ég held þvi, að með þessu frv. sé alveg skotið 
yfir markið að þvi levti sem höfuðtilgangur 
þess er hugsaður. Mér virðist líka, að það sé 
heppilegra að fela þetta starf öðrum aðilum en 
gert er ráð fyrir í frv., enda hygg ég, að höfuð- 
tilgangur frv. sé i raun og veru annar en hér er 
látinn uppi. Það er kunnugt, að hér hafa tveir 
menn vcrið að bisa við að starfrækja ferða- 
mannaskrifstofu i Rvik, en hefir þar orðið lítið 
ágcngt, og tilgangurinn er vitanlega sá, að koma 
þeim að þessari ferðamannaskrifstofu rikisins. 
Þeir hafa ekki fengið viðskiptamenn hingað til, 
en þeir fá þá ekki heldur, þó að ríkisstimpill sé 
settur á þá og þeirra starfsemi. Sú eina brevt., 
sem verður þar á, er sú, að þeir verða launaðir 
af rikisfé. Þetta er vitanlega gott fyrir þessa 
mcnn og þeir eru vitanlega betur settir með það 
en sitt einkafyrirtæki, sein ekkert gengur. Af 
Jiessum ástæðum virðist mér það ekki geta komið 
til mála að setja slík ákvæði sem þessi, og greiði 
því ákveðið atkv. á móti frv.

Thor Thors: Ég get verið fáorður um þetta 
mál. Það, sem við andmælendur frv. höfum út á 
það að setja, er það, að við fáum ekki séð, að 
þessi ferðamannaskrifstofa kæmi að neinum 
verulegum notum, heldur yrði hún aðeins ó- 
þarfur útgjaldaliður fyrir ríkið. Menn hafa tal- 
að um það, að okrað væri á erlenduin ferða- 
mönnum af þeim ferðamaiinaskrifstofum, sem 
hér eru starfandi. En ég hefi á það bcnt áður,
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að þessir erlendu ferðamenn kaupa flestir sína 
farseðla til ferða hér á landi af þeim erlendu 
fyrirtækjum, sem stjórna ferðalögum hingað til 
lands. Það eru þær alþjóðlegu ferðamannaskrif- 
stofur, sem ráða ferðum hingað til lands og beita 
sér fvrir ferðum hinna stóru skemmtiskipa hing- 
að árlega. En viðvikjandi öðrum, sem ferðast 
hingað og ekki kaupa farseðla sína hjá þess- 
um ferðamannaskrifstofum, og þvi, að þeir verði 
fyrir óhæfilegri meðferð hjá einstökum skrif- 
stofuin hér, vil ég benda á það, að margar ferða- 
mannaskrifstofur eru nú þegar starfandi hér og 
reknar af einstaklingum. A milli þeirra er hörð 
samkeppni og bjóða þær niður hver fyrir ann- 
ari fargjöld hinna erlendu ferðamanna.

l'm þá auglýsingastarfsemi, sem ýmsir vil'ja, 
að þessi ferðamannaskrifstofa hafi með hönd- 
um, er það að segja, að þau ferðafélög og þær 
ferðamannaskrifstofur, sem hér eru nú starfandi, 
hafa gert mjög mikið til þess að auglýsa ísland 
erlendis, með því að gefa út bæklinga um land- 
ið og ferðalög hér. Ég hefi gert mér far um það 
erlendis að kynna mér, hvort þessir bæklingar 
séu þar á boðstólum. Alstaðar þar, sem ég hefi 
spurt um þá, hefi ég getað fengið þá.

Annars væri ekki úr vegi i þessu sambandi að 
minna hæstv. rikisstj. á það, að það er ein aug- 
lýsingastarfsemi, sem hún ætti að beita sér meira 
fyrir en hún hefir gert, sem er það, að danskir 
ræðismenn hafi skjaldarmerki fslands við hlið- 
ina á danska skjaldarmerkinu. Ég hefi sumstað- 
ar séð þetta, t. d. í Bilbaó og Napóli. Annarsstað- 
ar hefi ég saknað þess mjög mikið. Ég vil biðja 
þá st jórnarliða, sem láta sér annt um að auglýsa 
fsland crlendis, að sjá um, að þetta sé upp tek- 
ið á öllum stöðum, sem til greina koma i þessu 
sambandi.

Satt frá að segja, þá hefir alls ekki verið það 
viðhorf í þessum málum hjá okkur, að okkur 
hafi vantað erlenda ferðamenn, heldur voru t. d. 
á siðasta sumri öll gistihús svo full mánuðum 
saman, að ekki var hægt í þeim að hýsa alla þá 
ferðamenn, sem hingað til landsins komu. Fyrsta 
sporið í þessu máli til þess að trvggja það, að 
fleiri erlendir ferðamenn komi hingað, hvgg ég 
því að cigi að vera það, að vinna að þvi, að hægt 
sé að taka á móti þessuin mönnum.

Bjarni Bjarnason: Ég gct viðurkennt það með 
hv. þm. Snæf., að það er ekki óeðlilegt, að er- 
lendum ferðamönnuin sé, a. m. k. undir ýmsum 
kringuinstæðum, selt heldur dýrara lieldur en 
innlendum. Þessu þarf þó vitanlega að stilla i 
hóf.

Hv. þm. gat um það, að samkeppnin á milli 
einstakra manna hér nú um ferðamennina mundi 
orsaka það, að farbeini crlendra ferðamanna 
mundi vera boðinn nægilega niður til þess að 
ekki væri hætta á, að okrað væri á þessum 
ferðamönnum, og hefi ég orðið dálitið var við 
það. En mér virðist það vcra heldur til niður- 
lægingar, að erlendir ferðamenn verði varir við, 
að fram komi samkeppni um að skipta við þá. 
Ég get ekki fallizt á, þó að hér sé dálitil við- 
leitni í að taka á móti ferðamönnum, að óþarft 
sé að hafa þann viðbúnað i betra lagi en nú er 
hjá okkur. Út frá því sjónarmiði hefi ég litið

svo á, að trygging fyrir bættri inóttöku þessara 
manna væri, að ríkið ræki ferðamannaskrifstofu.

Það mun rétt vera, að nóg er af ferðamönn- 
um hér nú á sumrin, ef miðað er við þann við- 
húnað, scm við höfum til að taka á móti þeim. 
En það væri eitt af sjálfsögðum hlutverkum 
þessarar skrifstofu, ef það sýndi sig, að það 
væri þess vert að auka ferðamannastraum til 
landsins, að stuðla að því, að hægt væri að taka 
vel á móti bæði þeirri tölu ferðamanna, sem 
liingað kemur árlega nú, og þeim, sem kynnu 
að bætast við. En cins og stendur er það svo 
stuttan tima á ári, sem gestir koma hingað, að 
erfiðlcikar eru á að taka á móti þcim þess vegna. 
En ef við viljum komu hinna erlendu gesta, þá 
verðum við að géta tekið á móti þeim einnig 
okkur til hagnaðar, jafnframt því sem við þurf- 
um að láta fara vel um þá. Það er ckki útilokað, 
að það gæti orðið að nokkrum atvinnuvegi fyrir 
fslendinga að taka á inóti erlendum gestum.

Viðvíkjandi því, sem hv. 3. þm. Reykv. sagði 
um það, sem kom fram í minni ræðu hér fyrir 
nokkru síðan um reiðuleysi ferðamanna, vil ég 
taka fram, að það var aldrei min meining, að 
ferðamannaskrifstofa færi að setja á stofn gisti- 
hús eða þess háttar. Það vissi hv. þm. vel. En 
það, sem ég benti á, var, að útlendingar geta ver- 
ið svo ráðvilltir, þegar þeir koma hér, að það 
gæti verið gott fyrir þá að koma á ferðamanna- 
skrifstofu til þess að spvrjast fvrir um ferða- 
lög o. fl.

Það liggja auðvitað ekki fvrir sérstök rök fyrir 
þvi frá þeim, sem mælt hafa á móti þessu máli, 
að sæmilegt lag sé nú á móttöku ferðamanna. Ég 
held því fram, að það sé ekki, og m. a. finnst 
mér það vera að nokkru leyti staðfest af hv. þm. 
Snæf., þar sem hann sagði, að samkeppni væri 
á milli einstakra manna um þessa ferðamenn. 
Það er ekki algerlega heilbrigt. Mér virðist æski- 
legt, að þetta færi rólega og örugglega fram og 
eftir vissuni reglum framkvæmt, þannig að ein- 
stakir menn þyrftu ekki að keppa um ferða- 
mennina og nota arðinn af þeirra komu til þess. 
Þetta cr höfuðástæðan fyrir því, að ég vil hafa 
þetta á einni hendi, og ég tel, að þessi réttur til 
að taka á móti ferðamönnuni og annað, sem 
ferðamannaskrifstofu fvlgir, sé hezt komið í 
liöndum rikisins sjálfs. Itikið mundi telja sér 
skylt að hafa þessa hluti í lagi.

Pétur Halldórsson óyfirl.]: Ég er á allt öðru 
máli uin þetta hcldur en flestir, sem talað hafa 
uin þetta mál, og í flestum atriðum. Mér skilst, 
að fvrsti tilgangur þessa frv. sé sá, að vekja at- 
hygli útlendinga á fslandi sem ferðamannalandi 
og að auka straum erlendra ferðamanna hingað, 
með þvi að auglýsa landið og keppa um ferða- 
mennina við Noreg, Sviss o. fl. lönd. En Nor- 
egur og Sviss eru nú mestu ferðamannalönd álf- 
unnar. Ég er þessu gersamlega andvígur, af þessu 
fvrst og fremst: Lítið hefir verið um ferða- 
mannastraum til landsins, þegar frá er tekið það 
fólk, scm kemur á stórum skipuin og er aðeiiis 
um 2 daga á Iandi hér. Þeir aðrir ferðamenn, sem 
hingað koma, hafa inargir fengið upplýsingar um 
fsland í sínu heimalandi og hafa fengið áhuga 
fyrir þvi að kvnnast landinu. Þeir hafa fengið á-
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huga fyrir málinu og islenzkum séreinkennum 
og fengið ást á þjóðinni áður eii þeir fóru til ís- 
lands. Þessir menn koma flestir til landsins í 
þeim tilgangi að uppfylla óskir þær og vonir, 
sem þeir hafa gert sér um landið. Og mjög mikið 
er af þvi, að slikir menn hafi farið með endur- 
minningar um góða viðkynningu og ánægðir með 
sitt ferðalag, vegna þess, að þeir hafi fengið þær 
vonir sínar uppfylltar, sem þeir ólu i lirjósti, 
þegar þeir fóru af stað hingað. Þetta fólk er sér- 
stakur flokkur ferðamanna, sem ég held, að við 
eigum að óska velkomna og gera allt fyrir, sem 
við getuin, til þess að þcir verði ekki fyrir von- 
brigðum um ferðir sinar hingað. Flestir þessir 
menn komast i kynni við einhverja landsmenn 
og njóta aðstoðar þeirra, og þessi aðstoð er mjög 
mikils virði til þess að ferðalögin takist eins og 
óskað var eftir, þegar farið var af stað. Þessir 
ferðamenn eru viku til tveggja mánaða tima hér 
á landi til þess að kyniiast landinu og þjóðinni. 
Eg álit, að við eigum skilyrðislaust að revna að 
glæða hjá þessu fólki ást á landi okkar og þjóð.

Ég vil alls ekki tala um þessa menn og hina svo 
kölluðu „túrista", sem koma aðeins svo sem einn 
eða tvo daga hér á land, í sama hóp, eða fela þá 
í sama orðinu, kalla þá alla án aðgreiningar 
„ferðamenn**. Sumar þjóðir hafa komið sér upp 
stórum atvinnuvegi með þvi að taka á móti „túr- 
istum“. En við móttöku þessara manna kemur ekki 
til greina persónulegt samband á milli ferða- 
mannanna og þeirra, sem þeir hitta fyrir hér. 
Þess háttar ferðamenn eyða sinum fríum i það 
að ferðast um allar jarðir og höf til þess alltaf 
að leita að einhverju nýju og sérkennilegu, til 
þess að láta hafa ný og ný áhrif á sig. Ég segi 
það fvrir mitt leyti, að ég vil ekki, að Islending- 
ar geri neitt til þess að laða þennan ferðamanna- 
straum til landsins, þó að öll skilyrði séu fvrir 
hendi til þess að taka á móti þessum mönnum. 
Það er viðurkennt að það valdi spillingu i hverju 
þjóðfélagi, sem fvrir þeirri óheppni verður, að 
þessir straumar stefni þangað. Það er alviður- 
kennt, að þar, sem þetta er í mjög mikluin stíl, 
hefir það skaðsamleg áhrif á fólkið. Það kemst 
inn hjá þvi undirlægjuhugsunarháttur af því að 
leitast við að hafa hag af viðskiptunum við 
ferðamennina, þar sem víða er revnt að tæla á 
allan hátt fé út úr ferðamönnunum. Af greind- 
um ástæðum er ég andvígur þvi, að hæstv. Alþ. 
fari á nokkurn hátt að hlutast til um, að þessi 
hætta geti orðið fyrir hendi meðal okkar þjóðar.

Það er lakast af öllu, að þegar ríkið tekur 
þetta i sinar hendur, þá gerist það ábvrgt um 
skrumauglýsingarnar, sem birtar eru til þess að 
fá ferðamenn til þess að koma til landsins. Það 
ber lika ábvrgð á því, að þeim sé sýndur sá 
greiði, sem þeir geta gert sig ánægða með. Það 
verða allt aðrar kröfur en við höfum hingað til 
reynt, því það er allt annað að fullnægja kröfum 
þessara manna en þeirra, sem hingað til hafa 
heimsótt okkur. Það er verst, ef ríkið ætlar að 
láta á sér bitna þá erfiðleika, sem það hefir í 
för með sér að fullnægja svo sæmilegt þvki frek- 
um kröfum þessara manna. Það er fvrirsjáanlegt, 
að það verður meiri óánægja en gleði, ef á að 
auka ferðamannastrauminn hingað á þann hátt, 
sem hér er gert ráð fyrir.

Alþt. 1934. C. (48. Iöggjafarþing).

Það er fávíslegt, ef héraðsskólarnir eru undir- 
rótin að því, að rikið ætlar að safna hingað cr- 
lendum ferðamönnum i þvi skyni að hafa upp í 
kostnaðinn við skólahaldið og geta þannig notað 
skólaiia til þess þann tíma, sem þeir starfa ekki. 
En mér fannst það vera eitt af þvi, sem hv. 2. 
þm. Árn. benti á. (BB: Það þarf ekki útlendinga 
til þess). Þvi minni ástæða er þá fyrir rikið að 
taka þetta upp.

Viðvikjandi leiðbeiningarskrifstofu fyrir inn- 
lenda ferðamenn vil ég segja það, að hún virðist 
óþörf. Hér hefir nýlega verið stofnað innlent 
ferðamannafélag, sem hefir unnið gagnlegt verk 
og starfað að því að veita landsmönnum kost á 
ódýrum og ánægjulegum ferðalögum um landið 
og upplýsa þá uin leiðir um landið. Það er þvi 
óþarft, að ríkið stofni stóra skrifstofu vegna inn- 
lendra ferðamanna. En um erlenda ferðamenn er 
þetta að segja, sem ég hefi þegar sagt, og má 
sýna betur fram á, að það getur verið Éættulegt 
að gera of mikið að þvi að reyna að fá þá til 
þess að koma til landsins. Ríkið getur ekki bann- 
að að auglýsa landið eins og Eimskipafélagið og 
erlend gufuskipafélög hafa gert. Félög einstakra 
manna hafa líka unnið að þvi að auglýsa landið. 
Þcssir aðilar hafa þegar gert þetta, og því er 
ekki hægt að segja, að ekkert hafi verið unnið að 
þessu. Mér sýnist það vera fullnægjandi, sem 
hefir verið gert í þessum efnum, og engin ástæða 
til þess að taka þetta upp eins og hér er gert ráð 
fyrir. JFrli.j.

Umr. frestað.
A 58. fundi i Nd., 13. des., var frv. tekið til frh.

3. umr.
Forseti tók inálið af dagskrá.
Á 59. fundi í Nd., 14. des., var fram haldið 3. 

umr. um frv.

Pétur Halldórsson jfrh.] : Ég vildi sýna fram 
á, hver hætta fylgdi þessari löggjöf, þar sem rik- 
inu er ætlað að verða ábvrgt fyrir allri meðferð á 
ferðamönnum hér á landi og taka þá alveg að 
sér, svo að þeir geti snúið sér til stjórnarinnar, 
ef þeir þykjast liafa yfir einhverju að kvarta.

Eg held, að sú tegund ferðamanna, sem á að 
lokka til landsins með þessari löggjöf, geti aldrei 
orðið þjóðinni að gagni, nema þá ef til vill fjár- 
hagslega að einhverju leyti. Og einnig verður að 
líta á það, að þó að við i bili gætum tælt „túr- 
ista“ hingað með skrumauglýsingum, þá er svo 
fjarri því, að við getum veitt þeim þau menning- 
arþægindi, sem þeir eru vanir annarsstaðar og 
þeir gera kröfur til, því að þess verður að gæta, 
að hinir svo kölluðu „túristar" sætta sig ekki við 
þann aðbúnað, sem þeir gera sér að góðu, sem 
koma til landsins vegna áhuga á sögu og bók- 
inenntum þjóðarinnar cða viðkynningar við ein- 
staka íslendinga. Hér er ætlazt til, að ríkið standi 
fyrir svörum við hina kröfufreku „túrista“, eftir 
að þeir hafa verið tældir til landsins með skrum- 
auglýsingum, en svo orðið fyrir stórkostlegum 
vonbrigðum um allan aðbúnað. Mér þvkir undar- 
legt, að stj. skuli vera að seilast eftir þessu. Ef 
stj. getur gert einhverjar umbætur á viðtöku 
ferðamanna, stendur henni það opið án löggjaf- 
ar að koma fram þeim umbótum, sérstaklega í
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sambandi við þær stofnanir, sem hv. 2. þin. Árn. 
nefndi og eru hvort sem er á vegum rikisins. En 
ég verð að hevra ný rök fyrir nauðsyn þessa frv., 
ef ég á að geta fylgt því.

Bjarni Bjarnason: Það er rétt hjá hv. 5. þm. 
Revkv., að ef ríkið setur upp slíka ferðamanna- 
skrifstofu, fylgir því meiri áhyrgð heldur en ef 
einstakir menn annast móttökurnar. En ef út- 
lit er fyrir, að aukinn ferðamannastraumur geti 
orðið verulegur tekjuauki fyrir landsmenn, verð- 
ur að ganga út frá þvi, að allt sé gert, sem hægt 
er, til þess öll aðbúð við þá megi fara sem bezt 
úr hendi. Revnslan hefir sýnt, að þeir útlend- 
ingar, sem hingað hafa komið, hafa yfirleitt 
borið okkur vel söguna. Það gefur vonir um, að 
einnig megi takast að gera hinni kröfufrekari 
tegund ferðamanna til hæfis að mestu leyti, ef á- 
herzla er lögð á það. Sérstaklega er það athygl- 
isvert í þessu sambandi, að útlendingar, sem hér 
hafa ferðazt, og þá ekki sízt hinir menntaðri 
þeirra, sem að visu er jafnan hægara að gera til 
hæfis, láta vfirleitt í ljós, að viðtökur allar og 
aðbúnaður sé betri hér á landi cn þeir hafi bú- 
izt við. Eg er ekki að segja þetta í andmælaskyni 
við hv. 5. þm. Reykv. En sú revnsla, sem við höf- 
um, bendir i þá átt, að við ættum að geta full- 
nægt ölium hóflegum kröfum erlendra ferða- 
manna, þótt við getum ekki uppfvllt ýtrustu 
óskir þeirra.

Þorbergur Þorleifsson: Ég hevrði ekki siðari 
hl. ræðu hv. 5. þm. Iteykv., en í fyrri hl. ræðu 
sinnar kom hann fram með ný andmæli gegn 
þessu frv., og voru þau á þá leið, að þjóðinni 
væri ekki liollt að auka ferðamannastrauminn. 
Cr því að hv. þm. hefir þessa skoðun, er það 
skiljanlegt, að hann sé mótfallinn þessu frv., því 
að það er fullvíst, að slík ferðamannaskrifstofa. 
sem stofna á samkv. því, myndi stórum auka 
ferðamannastrauminn hingað. Hann færði sem 
rök fyrir því, að ferðamannastraumur hingað 
væri óhollur, að umgengni við ferðamenn mvndi 
valda undirlægjuhugsunarhætti meðal þjóðarinn- 
ar og auka svik og pretti.

Ég verð nú að segja það, að mér finnst þessi 
orð hv. þm. bera vott um fulllitla trú á islenzku 
þjóðinni. Ég held, að við séum upp úr því vaxnir 
að sýna útlendingum undirlægjuhátt, og ég held, 
að hér á landi væri fremur hætta á of litilli kurt- 
eisi heldur en þeirri undirlægjukurteisi, sem við, 
sem ekki höfum beinlinis persónuleg kynni af 
þjónum á útlendum gistihúsum í stóru ferða- 
mannalöndunum, lesum um i skáldsögum, að al- 
geng sé i sumum öðrum ferðamannalöndum. Ég 
held, að þessi mótbára hafi þvi ekki við nein rök 
að stvðjast.

Þeir hv. þm. Snæf. og hv. 8. landsk. héklu þvi 
hinsvegar fram, að ferðamannastrauminn bæri 
að auka, en töldu ríkið ekki þurfa að setja á 
stofn ferðamannaskrifstofu í því skyni, með því 
að núv. skrifstofur einstakra manna gætu innt 
þetta betur af hendi. Við, sem höfum þá skoðun, 
að nauðsvn beri til að koma á fót ferðamanna- 
skrifstofu, álítum hinsvegar, að núv. skrifstofur 
hafi ekki aðstöðu til að inna þetta hlutverk af 
liendi. Þær bresti t. d. fé til auglýsingastarf-

seini erlendis, auk margs annars. Enda hefir 
revnslan sýnt, að ferðamannastraumurinn hcfir 
aukizt mjög lítið fvrir þeirra atbeina.

Starfssvið væntanlegrar ferðamannaskrifstofu 
verður fyrst og fremst að auglýsa landið. Auk 
þess verður það hlutverk hennar að leiðbeina 
ferðamönnum um landið. Það verður að koma 
upp móttökustöðvum á þeim stöðum, sem líkleg- 
ast er, að ferðamenn vilji dvelja, og fullnægja 
á allan hátt óskum ferðamannanna eftir mætti.

Eins og frv. er nú, eftir að allar brtt. mínar 
hafa verið felldar, læt ég inér í rauninni í léttu 
rúmi liggja, hvort það verður samþ. eða ekki, þar 
sem ég tel það næsta gallað. Ég álít, að það þurfi 
að vera í samræmi við brtt. mínar, ef það á að 
vera viðunandi. En ég vildi ekki láta þeim orð- 
um hv. 5. þm. Revkv. ómótmælt, að aukinn ferða- 
mannastraumur myndi hafa óholl áhrif, því að 
ég áleit i þeim fólgna ómaklega ásökun til þjóð- 
arinnar.

Pétur Halldórsson [ óyfirl.]: Ég get nú skilið, 
að hv. þm. A.-Sk. þyki lítið til frv. koma og sé 
ekki hvetjandi þess, að það verði að lögum, eftir 
að allar brtt. hans hafa verið felldar. Ég held, 
að liann gerði þvi réttast i þvi að hjálpa okkur 
til að ganga af frv. dauðu að þessu sinni, í trausti 
þess, að sett verði viturlegri lög um þetta efni á 
næsta þingi.

Það er auðheyrt, að hv. þm. A.-Sk. hefir betri 
trú á landsmönnum en ég. Annars lýsti sér engin 
vantrú á þjóðina i því þótt ég segði, að aukinn 
ferðamannastraumur vrði ekki til annara bóta 
en f járhagslegra. Það er annars almennt viður- 
kennt, að þjóðir í ferðamannalöndum spillist 
„móralskt" af umgengni sinni við ferðamenn. 
Ferðamennirnir kvarta yfir fólkinu, undirlægju- 
hætti þess og ágengni i senn. Ég er ekki hrædd- 
ur um, að við Islendingar sýnum útlendingum ó- 
kurteisi, þótt okkur sé að visu margt annað bet- 
ur gefið en kurteisi og háttprýði, en ég hefi held- 
ur ekki trú á því, að við lærðum prúða fram- 
koniu af hinum erlendu ferðalöngum.

Það er rangt hjá hv. þm. A.-Sk., að ferða- 
inannastraumurinn hingað hafi ekki aukizt hin 
síðustu ár. Hér er einmitt talsvert um ferðamenn 
þá tvo—þrjá mánuði ársins, sem til þess eru 
hæfir að ferðast um landið og sjá það i siilni 
sumardýrð. En það verður að gera skýran grein- 
armun á þeim, sem koma vcgna kynningar á bók- 
menntum landsins eða íslenzkum mönnum, og 
hinuin venjulegu „túristum“, sem á að fá hingað 
með þessu frv. Ég held, að það væri heppilegra, 
að þessi straumur ykist smátt og smátt frá ári 
til árs gegnum viðkynningu útlendinga við 
menningu þjóðarinnar og einstaklinga, t. d. þá 
fslendinga, sem fara til útlanda. Slíktviðkynn- 
ing leiðir oftast til þess að útlendinga langar til 
þess að sjá landið sjálft.

Þessi flokkur manna er allt annar en sá, sem 
hingað mvndi koma eftir stórorðum og glæsileg- 
um auglýsingum, sem hinni væntanlegu ferða- 
mannaskrifstofu er ætlað að breiða út erlendis. 
Það er mjög hætt við, að þeir menn, sem koma 
eftir slíkum auglýsingum, gætu orðið fyrir þeim 
vonbrigðum, að af því hlvtist tjón fyrir álit 
landsins. Hér er svo litið upp á að bjóða, að við
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vitum, að jafnvel sumarferðir Revkvikinga eru 
bændum oft og tiðum til mikilla óþæginda, þegar 
farið er út af þeim fáu leiðum, þar sem einhver 
viðbúnaður er til að taka á móti ferðamönnum.

Hv. þm. A.-Sk. sagði, að að því þvrfti að vinna 
að koma upp móttökustöðvum á hentugum stöð- 
um, til þess að lokka ferðamenn til landsins. 
I’að er einmitt þetta, sem vantar, og áður en 
farið er að hugsa um að koma upp ríkisskrifstofu 
fyrir ferðamenn, þarf að verja miklu fé til að 
koma upp slíkum stöðvum.

Mér þykir vænt um að heyra, að hv. þm. A.-Sk. 
fellst á, að rétt sé að láta frv. hvíla sig þangað 
til á næsta þingi.

l'mr. (atkvgr.) frestað.
A 60. fundi i Nd., 15. des., var enn fram haldið

3. umr. um frv.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 16:12 atkv, að viðhöfðu nafna- 

kalli, og sögðu
já: AÁ, BJ, BÁ, BB, EmJ, EystJ, FJ, GG, HV, 

JG, PZ, PÞ, SigfJ, SE, StJSt, JörB.
nei: GÞ, GÍ, GTh, JÓI, JónP, JS, MT, ÓTh, P- 

Halld, PO, SK, TT.
ÞorbÞ,1) GSv, HannJ, JakM greiddu ekki atkv.
Einn þm. (JJós) fjarstaddur.
Frv. afgr. til Ed.

A 62. fundi i Ed., s. d., var frv. útbýtt eins og 
það var samþ. við 3. umr. í Nd. (A. 741).

A 64. fundi í Ed., 18. des., var frv. tekið til 1. 
umr.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 8:2 atkv.
Till. um að visa málinu til allshn. felld með

8:6 atkv.

A 67. fundi i Ed., 20. des., var frv. tekið til
2. umr.

Magnús Guðmundsson: Ég levfi mér að Ieggja 
til, að þessu máli verði visað til nefndar og umr. 
frestað.

Jón Baldvinsson: Eg sé enga ástæðu til að visa 
þessu frv. til nefndar nú, enda var það fellt hér 
fyrir nokkru siðan.

Magnús Guðmundsson: Það er rétt, að það var 
fellt við 1. umr. að visa þessu máli til n., en þar 
með er ekki sagt, að það verði gert nú. Eg óska, 
að hæstv. forseti beri þessa till. mina undir at- 
kvæði.

Forseti (EÁrna): Mér hefir borizt till. um að 
fresta þessu máli og vísa þvi til nefndar.

«
Atvmrh. (Haraldur Guðmundsson): Ég vildi 

vekja athygli hæstv. forseta á því, að ég tel rétt-
1) ÞorbÞ: Þó ég sé málinu í heild hiynntur, eru svo stór- 

Eelldir gallar á frv., að ég greiði ekhi atkv.

ara að bera þetta undir atkv. i tvennu lagi. Hér 
er um tvö atriði að ræða, annarsvegar að fresta 
umr. og hinsvegar að visa málinu til nefndar.

Magnús Guðmundsson: Það er auðvijað bægt 
að visa máli til n. á hvaða stigi sem er. En það 
hefir verið venja að bera svona till. upp í einu 
lagi, og óska ég helzt, að hæstv, forseti haldi 
þeirri venju.

Forsrh. (Hermann Jónasson): Það mun hafa 
verið fellt að visa þessu máli til nefndar við 1. 
umr. Mér finnst þvi cðlilegast, að umr. fari nú 
fram og að málinu verði þá vísað til n., að henni 
lokinni, ef mönnum sýnist svo.

Forseti (EÁrna): Það er rétt, að hér er um 
tvö atriði að ræða. Forseti getur ákveðið að 
fresta umr., en hinsvegar getur hann ekki á- 
kveðið, að mál skuli fara i nefnd. Ég mun þvi 
fyrst bera upp þá till., að umr. sé frestað.

ATKVGR.
TiII. um að frcsta umr. felld með 9:6 atkv.

Atvmrh. (Haraldur Guðmundsson): Ég tel ekki 
þörf á að hafa langar umr. um þetta mál. Frv. 
er svo Ijóst, að hv. dm. ætti að vera auðvelt að 
átta sig á því nú þegar, hvort þeir vilja fylgja 
því cða ekki. Það er gert ráð fyrir að stofna 
skrifstofu, sem ætlað er að vcita almenna fræðslu 
um landið, bæði utan lands og innan. Það munu 
vera lítið skiptar skoðanir um það, að með þvi 
að auka meir en gert hefir verið kynni erlendra 
manna af landinu megi fá hingað talsvert meiri 
ferðainannastraum en áður hefir verið, en af þvi 
getur landið haft ekki óverulegar tekjur, og flest 
lönd, sem skilyrði hafa til þess, að ferðamenn 
leiti þangað, auglýsa land sitt sem bezt í þessu 
skvni. Eitt af því, sem nauðsynlegt er fvrir þá 
ferðamenn, sem hingað koma, er það, að gcta 
fengið góðar upplýsingar um gistihús, vegi um 
landið o. s. frv., og jafnframt vitneskju um 
kostnað við ferðalag um landið og annað, til þess 
að þeir þurfi ekki að óttast að vera hafðir að fé- 
þúfu. Þessi verkefni er frv. ætlað að leysa. Þetta 
eru heimildarlög, og ckki gert ráð fyrir þvi frek- 
ar en verkast vill, að stofna þurfi sérstaka skrif- 
stofu. í 6. gr. er gert ráð fvrir, að þetta geti ver- 
ið i sambandi við aðra skrifstofu, ef henta þvkir. 
Einhver útgjöld verða við þetta i byrjun, en 
ætla má, að óbeinar tekjur geri meira en að 
vinna það upp, og auk þess þykir mér liklcgt, 
að ekki þyrfti að verða mikill halli á rekstri 
slíkrar skrifstofu, ef vel væri á haldið.

Magnús Guðmundsson: Hæstv. atvmrh. hefir 
•nú látið okkur fá ofurlitlar upplýsingar um þetta 
efni, tn við eigum eftir að melta alla þá fræðslu. 
Ég kæri mig ekki um að ræða málið fyrr en ég 
sé, hvort því verður visað til nefndar, en það 
má vera, að ég taki til máls við 3. umr.

Jón Auðunn Jónsson: Ég vildi aðeins benda 
á, að mér vitanlega þekkist það hvergi, að ríkið 
sjái um starfrækslu slíkrar skrifstofu, sem hér 
er um að ræða. Ferðamannaskrifstofur eru venju-
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lega einskonar alþjóðleg fvrirtæki, sem hafa um- 
boðsmenn um allan heim, til þess að greiða fyrir 
ferðalögum. Eins mun þetta vera hér. Erlendar 
ferðamannaskrifstofur hafa hér umboðsmenn, og 
ferðamcnn, sem hingað ætla að koma, kaupa 
venjulega af þessum erlendu skrifstofum flest 
það, sem til þarf, og fá siðan upplýsingar hér 
hjá þessum umboðsmönnum án þess að borga 
nokkuð fvrir það sérstaklega.

Hæstv. ráðh. segir, að hér sé aðcins um heim- 
ild að ræða. Það er vanaviðkvæðið á þessu þingi, 
að þetta og þetta sé hcimild. En hvers vegna er 
verið að gefa þessar heimildir, nema til þess að 
nota þær?

Hæstv. ráðh. sagði ennfremur, að þetta mundi 
hafa lítil útgjöld í för með sér fyrir ríkissjóð. 
Þessi útgjöld eru óþörf, hvort sem þau eru mikil 
eða litil. Ég get hugsað mér, að þessi útgjöld 
verði talsverð. Við fáum þær óbeinu tekjur, sem 
af ferðamannastraumnum leiðir, hvort sem er, 
án þess að neinu sé til kostað af hálfu rikis- 
sjóðs. Þetta verður þvi aðeins tap fyrir rikis- 
sjóð. Ég er líka sannfærður um, að erlend ferða- 
félög hafa sína umboðsmenn hér á landi áfram 
og vísa þeim mönnum, sem við þau skipta, til 
sinna umboðsmanna hér. Þetta fyrirkomulag, sem 
hér um ræðir, er þvi bæði þarflaust og gagns- 
laust.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 9 shlj. atkv.
2. —7. gr. samþ. með 9 shlj. atkv.
Fvrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. visað til 3. umr. með 9 shlj. atkv. og til 

allshn. með 10:3 atkv.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 18 shlj. atkv.

Á 20. fundi i Nd., 26. okt., var frv. tekið til 2. 
umr.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frvgr. samþ. með 18 shlj. atkv.
Fvrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 17 shlj. atkv.

Á 22. fundi i Nd, 29. okt, var frv. tekið til 3. 
umr.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 17 shlj. atkv. ög afgr. til Ed.

Á 24. fundi i Ed, s. d, var frv. útbýtt eins og 
það var samþ. við 3. umr. í Nd. (A. 140).

Á 26. fundi i Ed, 31. okt, var frv. tekið til 1. 
umr.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 9 sblj. atkv. og til 

allsbn. ineð 9 slilj. atkv.

Nefndarálit kom ekki, og frv. var ekki á dag- 
skrá tekið framar.

A sama fundi var útbýtt nál. frá mciri lil. alls- 
hh., á þskj. 920, en frv. var ekki á dagskrá tekið 
framar.

13. Ríkisborgararéttur 
(frv. allshn. Nd.).

A 14. fundi i Nd, 19. okt., var útbýtt:
Frv. til 1. um veiting ríkisborgararéttar (þin- 

frv, A. 140).

Á 18. fundi i Nd., 24. okt., var frv. tckið til
1. umr.

Frsm. (Bergur Jónsson): Ég vil f. h. allshn. 
gera örlitla grein fyrir þessu frv. Það fer fram 
á, að þrernur útlenduin mönnum sé veittur rík- 
isborgararéttur.

Það er rétt að geta þess, að tveir af þessum 
umsækjendum hafa ekki dvalið nema 4 ár hér á 
landi, en ég held, að það hafi ekki verið veittur 
ríkisborgararéttur nema hlutaðeigandi maður 
hafi dvalið minnst 5 ár hér á landi. En með því 
skilvrði, að þessir tveir menn sanni innan eins 
árs, að þeir hafi ekki rikisborgararétt í öðru 
landi, þá telur allshn. rétt, að þeim sé veittur 
ríkisborgararéttur hér. — Að svo mæltu vænti ég 
þess, að þetta frv. vcrði afgr. til 2. umr.

14. Lax- og silungsveiði.
Á 15. fundi i Nd, 20. okt, var útbýtt:
Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 61 23. júní 1932, 

um lax- og silungsveiði (þmfrv, A. 154).

Á 20. fundi í Nd, 26. okt, var frv. tekið til 1. 
umr.

Frsm. (Jón Pálmason): Fvrir liönd landbn, 
sem flytur frv. þetta, vil ég leyfa inér að segja 
nokkur orð. Lögin um lax- og silungsveiði, sem 
sett voru 1932, höfðu haft langan undirbúning, 
enda var þar um mikið þrætumál að ræða. Það 
var þegar ljóst, að á lögum þessum myndu verða 
ýmsir annmarkar gagnvart takmörkunum á at- 
vinnuveginum, og fyrir því var borið fram frv. á 
aukaþinginu í fyrra um brevt. á lögunum, og er 
aðalefni þess tekið upp hér. Frv. dagaði þá uppi 
i hv. Ed, án þess þó að séð vrði, að um það væri 
nokkur verulegur ágrciningur.

Aðalbreytingarnar, sem frv. gerir ráð fyrir á 1. 
frá 1932, eru í þremur fyrstu greinum þess og 
ganga i þá átt að rýmlía um veiðileyfið, svo betra 
verði að fá að veiða i klak.

Þá eru í 4. og 5. gr. ákvæði um að minnka 
möskvastærðina úr 4,5 cm. í 3,5 cm, og er það 
miðað við blautan möskvann. Þessa breyt. á
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möskvastærðinni hefir n. þótt rétt að taka upp, 
og hefir hún borið hana undir höfund laganna, 
sem hefir tjáð sig samþykkan henni. Að þessi 
breyt. cr gerð, er sökum þess, að það hefir þótt 
koma i Jjós, að silungsveiði rýrni að miklum mun 
með þvi að hafa netin svona möskvavið.

Þá er og ákvæði um það, hvernig með skuli 
fara þegar styttra verður milli lagna tveggja 
veiðieigenda eu svo, að leyfilegt sé, en hvorugur 
vill víkja.

f 7. gr. frv. eru ákvæði, sem vel má vera, að 
ágreiningur geti orðið um. Það er um aukna 
skaðabótaskvldu til þeirra, sem verða fvrir barð- 
inu á lögunum. Að þeir skuli eiga rétt til skaða- 
bóta eftir mati, og að kröfur fyrir bætur skuli 
sendar ráðh., og ennfremur að bæturnar greið- 
ist að hálfu úr rikissjóði og að hálfu úr sýslu- 
sjóði, eða sýslusjóðum, þegar tvær sýslur eiga 
hlut að máli.

Ég vænti nú, að hv. dm. viðurkenni, að hér 
sé um nauðsynlegar breyt. að ræða, og greiði 
fyrir frv., svo að það megi ganga sem fljótast 
gegnum þingið. Vil ég svo f. h. n. óska þess, að 
það gangi til 2. umr., en til nefndar mun það 
ckki þurfa að fara, þar sem það kernur frá nefnd.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 21 shlj. atkv.

A 22. fundi i Nd., 29. okt., var frv. tekið til 2. 
umr.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 22 shlj. atkv.
2. —8. gr. samþ. með 20 shlj atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. visað til 3. umr. með 19 shlj. atkv.

A 24. fundi í Nd., 31. okt., var frv. tekið til 3. 
umr.

Forseti tók málið af dagskrá.
Á 33. fundi í Nd-, 10. nóv., var frv. aftur tekið

til 3. umr.
Enginn tók til máls.

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

Á 36. fundi í Ed., 12. nóv., var frv. útbýtt eins 
og það var samþ. við 3. umr. i Nd. (A. 154).

Á 38. fundi i Ed., 14. nóv„ var frv. tekið til 1. 
umr.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. visað til 2. umr. með 12 shlj. atkv. og til 

landbn. með 12 shlj. atkv.

Nefndarálit kom ekki, og frv. var ekki á dag- 
skrá tekið framar.

15. Fátækralagabreyting 
(frv. PZ og ÞorbÞ).

Á 17. fundi i Nd., 23. okt, var útbýtt:
Frv. til 1. um breyt. á fátækralögum, nr. 43 31. 

maí 1927 (þmfrv, A. 175).

Á 20. fundi i Nd, 26. okt, var frv. tekið til 1. 
umr.

Flm. (Páll Zóphóníasson): Þetta frv, sem ég 
og hv. þm. A.-Sk. flytjum hér, er í sjálfu sér 
ekki mikið að efni til, en það breytir þó fátækra- 
lögunum fjarskalega mikið, ef að 1. verður. Fá- 
tækralögin eru, cins og allir viðurkenna, orðin 
gamalt og útslitið fat, sem þjóðin er að sprengja 
utan af sér með breyttum þjóðarháttum á alla 
vegu. Það, sem mest ber á í þessu sambandi, cr 
annarsvegar sveitfestitiminn og hinsvegar fá- 
tækraflutningarnir. Þegar þessu var svo háttað, 
að timinn var ákveðinn 10 ár, þá hefir það vafa- 
laust byggzt á því, að með svo langri dvöl i svcit- 
inni hafi menn átt að vera búnir að vinna henni 
gagn, sem hún átti svo að endurgreiða með því 
að ala önn fyrir þeim, ef þess þyrfti með. Hið 
sama má segja um það, þegar menn áttu sveit- 
festi þar, sem þeir voru fæddir. Það hefir byggzt 
á því, að foreldrarnir væru búnir að vinna sveit- 
inni það gagn, að þeir á þann hátt öðluðust rétt 
til þess að fá styrk af henni handa börnum sin- 
um, ef þau þyrftu þess með.

Eins og fólksflutningur er nú mikill milli 
sveita, er eiginlega ekki hægt að segja, að það sé 
nema tiltölulega litill hluti þjóðarinnar, sem 
dvelur svo lengi á sama stað, að hann fái kröf- 
ur á sveitarfélögin, sem á þvi byggjast, og þeg- 
ar búið er að breyta 1. eins og nii er búið og færa 
sveitfestitímann niður í 2 ár, þá er sveitfestitím- 
inn gersamlega meiningarlaus. Það, sem þvi hér 
er farið fram á, er, að þessu verði breytt þann- 
ig, að menn eigi framfærslusveit þar, sem þeir 
eiga lögheimili, þegar þeir verða þurfandi sveit- 
arstyrks.

Það hefir verið minnzt á það við mig, að þetta 
frv. muni ekki fá stuðning þeirra manna, sem eru 
frá þeim héruðum eða kaupstöðum, sem fólkið 
flyzt mest til, og þessi 1. hafa þvi meiri áhrif á 
hvað sveitarþyngsli í framtiðinni snertir heldur 
en ef þetta verður óbreytt eins og það er nú. Ég 
á afarbágt með að trúa því, að hér á Alþ. sitji 
nokkur sá þm., sem ekki er viðsýnni en það, að 
hann sjái ekki nema út yfir sitt eigið kjördæmi, 
og þess vegna geri ég ráð fyrir því, þegar til 
kemur og menn fara að athuga þetta mál, að þá 
sjái þeir, að það er réttlætismál. í þessu sam- 
bandi vil ég benda á, að einu orði, orðinu 
„fyrst“ seinast í 1. gr. frv. er ofaukið.

Hitt atriðið, sem um er að ræða, er afnám fá- 
tækraflutningsins. Hann fellur að nokkru leyti 
niður af sjálfu sér, ef sú breyt. verður gerð, að 
láta hvern mann verða sveitlægan þar, sem hann 
á heimili, þegar hann verður styrkþurfi, en þó 
gæti hugsazt, að þeir ættu sér stað i einstaka til- 
felli með menn, er unnið hefðu sér sveitfesti áð- 
ur en lög þessi kæmu til framkvæmda. Það virð- 
ist þó ekki ástæða til að álita annað en að þeir
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leggist svo að segja alveg niður, ef þetta frv. 
nær fram að ganga.

Að endingu vil ég svo leyfa mér að leggja til, 
að frv. verði vísað til allshn., að þessari umr. 
lokinni.

Jakob Möller [óyfirl.]: Annað aðalatriði þessa 
frv. er að banna svokallaðan sveitarflutning, og 
mér skilst, að það muni leiða af sjálfu sér af 
hinu aðaiatriðinu, að hann falli niður, sem sé 
þvi, að menn skuli eiga sveitfesti þar, sem þeir 
eiga lögheimili. Það virðist litil ástæða til að ótt- 
ast fátækraflutning eftir að búið er að lögfesta 
það ákvæði. Hinsvegar óttast ég mjög, að með 
slíkri lagasetningu sem þessari verði stofnað til 
miklu meiri sveitarflutninga heldur en nokkru 
sinni áður hafa verið framkvæmdir, því að það 
er opnuð leið til þess, og eins er sveitarfélögun- 
um beinlinis bent á það, að flytja það fólk burtu 
frá sér til annara sveitarfélaga, sem ástæða er til 
að óttast, að verði hjálparþurfa, og afla því þar 
lögheimilis. Ég gæti þvi trúað, að úr þessu yrðu, 
ef ekki sveitarflutningar, þá jafnvel þjóðflutn- 
ingar í smærri stíl. Ég tel þetta mjög misráðið. 
Það er með því verið að ýta undir þá skammsýni, 
scm löngum hefir bólað töluvert á i ýmsum sveit- 
arfélögum, sem sé þá, að losa sig við fólk, og eru 
þau þannig gerð verr stæð en ella, með þvi að 
fækka fólkinu í þeim. Ég held, að það ætti frekar 
að stuðla að þvi að halda fólkinu kyrru í sveit- 
unum. En ég er sannfærður um það, að ef þetta 
frv. verður samþ., þá mun það verka þannig, að 
fólkið flytur enn meira til kaupst. en áður.

Þorbergur Þorleifsson: Þessi rök, sem hv. 3. 
þm. Revkv. flutti hér fram gegn þessu frv., finn- 
ast mér ekki vera á nægilegum rökuin byggð. 
Hann talaði um, að sú skammsýni mundi vera 
til staðar i sveitunum, að ef þetta yrði gert að 
1., þá mundu hefjast úr þeim fcikilegir þjóð- 
flutningar til bæjanna, sem orsökuðu það, að 
fólki fækkaði ennþá meira í sveitununi en verið 
hefir. Mér finnst nú, að þetta sé skammsýni hjá 
hv. 3. þm. Revkv., þvi að sú skammsýni er ekki 
til i sveitunum nú á tímum, að farið verði að 
flvtja fólk burt úr þeim, þegar við borð liggur, 
að það verði sveitarstyrks þurfandi. En hitt er 
aftur á móti augljóst og vitanlegt, að það hafa 
þegar fyrir löngu siðan hafizt þjóðflutningar úr 
sveitunum i bæina, og það er einmitt vegna þess- 
ara flutninga, sem hafa átt sér stað og eiga sér 
ennþá stað, að þessi lög, sem nú eru um þetta 
efni, eru ekki sanngjörn. Það er mjög ósann- 
gjarnt, að það fólk, sein flytur í kaupstaðina úr 
sveitunum og verður þurfandi fyrir styrk, áður 
en það er búið að vinna sér sveitfesti í bæjun- 
um, skuli þurfa að hafa framfærslu í sveitunum. 
Sveitirnar eiga fyrst að ala fólkið upp fyrir bæ- 
ina, og svo að taka við þvi aftur, sem ósjálfbjarga 
reynist i hinni hörðu lifsbaráttu i bæjunum. 
Þannig verður þetta í framkvæmdinni samkv. 
þcim lögum, er nú gilda. Annars skoða ég þetta 
mál ekki sem hreppapólitik milli sveita og kaup- 
staða, heldur sem fullkomið réttlætismál, sem 
allir hljóta að sjá, að á rétt á sér.

Það er hægt að sýna fram á það með mörgum 
dæmum, að þetta ákvæði 1. um 2 ára sveitfesti-

tíma er óréttlátt, og ég skil ekkert i þeim mönn- 
um, sem vilja ekki sýna sanngirni i þessu máli, 
þvi að það er fyrirsjáanlegt, að verði þessu á- 
kvæði 1. haldið, þá verður það til stórkostlegra 
vandræða fyrir ýms sveitarfélög, vandræða, sem 
verður þá að leysa á einhvern annan hátt.

Hv. 3. þm. Reykv. kom ekki með önnur rök 
en ég hefi þegar nefnt, og sé ég þvi ekki ástæðu 
til þess að svo vöxnu máli að fjölyrða meira um 
það, en ef hann eða aðrir flytja hér fram önnur 
rök gegn því, þá mun ég taka þau til athugunar.

Jakob Möller óyfirl.J: Þessi dásamlegu rök i 
grg. frv., að menn eiga ekki að geta unnið sér 
sveitfesti með 2 ára dvöl i sveitarfélagi, þau mæla 
á móti frv., en ekki með þvi. Ef menn geta ekki 
unnið sér sveitfesti með 2 ára dvöl á sama stað, 
þá geta þeir það enn síður með fárra daga setu. 
Þessi rök hv. flm. falla því alveg um sjálf sig.

Hinu mótmæli ég alveg, að ef fólk flyzt úr 
einu héraði af því að það getur ekki haldizt þar 
við, og 1 annað, og verður svo að fá hjálp þar 
innan tvcggja ára, að þá sé það sanngirnismál, 
að sveitarfélagið, sem það fluttj i, ali önn fyrir 
því. Ég þverneita því alveg, að það sé sann- 
girnis- og réttlætismál, að ef sú sveit, sem fólkið 
hefir haft sveitfesti i áður, hefir ekki skyldur 
við það, þá hvili sú skylda á þvi sveitarfélagi, 
sem fólkið hefir dvalið styttri tíma í. Að kalla 
slíkt réttlætismál er hreinasta vitleysa og hefir 
ekki við nein rök að styðjast. Hitt er annað, hvað 
er hagkvæmt, en mér finnst þessi tveggja ára 
sveitfestitími svo stuttur, að þessir málsvarar 
hinna dreifðu byggða geti fullkomlega sætt sig 
við hann. Hann er ekki ncma varnagli, sem er 
sleginn við því, að lögin séu misbrúkuð, 
sem sé að þvi sé ekki komið i framkvæmd, sem 
ég benti á áðan, að gerðar verði ráðstafanir til 
þess' að flvtja fólk úr cinu sveitarfélagi í ann- 
að, sem búast má við, að verði hjálparþurfa. 
Með þessu ákvæði um tveggja ára sveitfestitiina 
er settur dálitill þröskuldur i veginn fyrir mis- 
lirúkun á lögunum.

Flm. (Páll Zóphóníasson): Ég skal ekki deila 
um málið á þessu stigi þess, meðan það á eftir 
að fara til n., en það var eitt atriði í ræðu hv.
3. þm. Revkv., sem ég get ekki látið ómótmælt, 
og einmitt sem málsvari hinna dreifðu byggða. 
Hann var með þær aðdróttanir að sveitamönnum, 
að þeir mundu hefja fólksflutninga, ef þetta yrði 
að 1., þannig, að þeir mundu flytja fólkið úr 
sveitunum áður en það yrði þurfandi sveitar- 
styrks. Að þessi hv. þm., sem ekkert þekkir til 
sveitamanna, skuli koina fram með annað eins og 
þetta, tel ég sprottið af illvilja í garð sveita- 
manna, og vildi ráða hv. þm. til að tala ekki 
um það, sem hann ber ekkert skyn á. Ég vil 
biðja hann að gera svo vel og standa við þessi 
orð sín og benda á, að slikur fólksflutningur 
milli hreppa eigi sér stað.

Það má vera, að hann úr sinum eigin her- 
búðum þekki þann hugsunarhátt, sem hér liggur 
á bak við, cn hjá sveitamönnum er hugsunar- 
liáttur sem þessi ekki til, og ég visa þessu þvi 
algerlega heim til hans aftur sem staðlausum 
stöfum.
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Jakob Möller [óyfirl.]: Ég get nefnt hv. 2. þm. 
N.-XI. mýmörg dæmi um þetta, og ég skal ef 
hann vill, nefna honum dæmi um það utan fund- 
ar, að þetta hefir verið haft i frammi. (PZ: Með 
þvi að sækja þau 50 ár aftur i tímann). Dæmin 
eru til alveg ný, og þau eru lika til frá eldri 
tímum. Það hefir meira að segja komið fyrir, 
að fólki, sem hefir verið flutt þannig, hefir ver- 
ið haldið uppi i annari sveit i mörg ár, til þess 
að losa sveitina, sem átti að sjá því fyrir fram- 
færslu, við að framfæra það framvegis. Nú er 
sveitfestitiminn ekki nema 2 ár, en hv. 2. þm. 
N.-M. vill brevta þessu á þann veg, að fólkið sé 
bara flutt á milli sveitarfélaga, svo að sveitirnar 
komi því af sér. Menn geta sjálfir gert sér grein 
fvrir þvi, hvaða afleiðingu slíkt hefir.

ATKVGB.
Frv. visað til 2. umr. mcð 17 shlj. atkv. og til 

allshn. mcð 17 shlj. atkv.

Nefndarálit kom ckki, og frv. var ekki á dag- 
skrá tekið framar.

16. Framfærslulög.
A 18. fundi í Nd., 24. okt., var útbýtt:
Frv. til framfærglulaga (þmfrv., A. 195).

A 20. fundi i Nd„ 26. okt., var frv. tckið til 1. 
umr.

Flm. (Jónas Guðmundsson): Þctta frv. er hið 
þriðja i röðinni um sama efni hér í þessari hv. 
d. i dag. Af þeim stuttu umr., sem orðið hafa 
um frv., sem var til umr. hér næst á undan, gcta 
menn glögglega séð, að slíkar breyt., sem þar er 
farið fram á, eru bornar fram út i loftið. Það er 
algerlcga rangt að ætla sér að taka eitt atriði út 
úr svo umfangsmikilli löggjöf og breyta því. En 
hitt sjá allir af þeim frv. og till., sem fram koma 
um þetta cfni hér á Alþ. nú, að einmitt þetta mál, 
frainfærslulöggjöfin i landinu, er eitt af þeim 
stærstu málum, sem liggja fvrir þessu þingi og 
næstu þingum að leysa. Ósamræmið i þessari lög- 
gjöf cr orðið svo mikið, að það er farið að sýna 
sig í hinum cinkennilegustu myndum í ýmsum 
sveitarfélögum.

Árið 1932 var gerð kákbreyting á þessum 1„ 
með því að láta rikissjóð borga nokkurn hluta 
fátækraframfærisins þar, sem það var að verða 
sveitarfélögunum um megn. Þessi stvrkur úr rík- 
issjóði hefir farið 71 þús. kr. fram úr 100 þús. 
kr„ sem áætlaðar voru í þessu skyni, og er sýni- 
legt, að þetta mál færist óðfluga i það horf, að 
svcitarfélögin verða að fá hjálp til þess að stand- 
ast byrðar fátækraframfærslunnar. í grg. frv. cru 
nokkrar tölur, sem eru miðaðar við árið 1932. Þá 
hefir fátækraframfærsla á öllu landinu kostað 
1800000 kr. Af þessu hafa kaupstaðir og kaup- 
tún með 500 ibúa og þar vfir greitt 1400000 kr„ 
en sveitarfélögin tæpar 400000 kr. Það sést á 
þessum tölum, hvar fátækraframfærslan hvílir

þyngst á. Hún hvilir mestmegnis á kaupstöðum 
og kauptúnum.

Nú eiga kaupstaðirnir samkv. 1. heimting á að 
fá endurgreitt svo eða svo mikið af þvi, sem þeir 
lrggja fram, en vegna þess hve fjárhagur sveit- 
anna er slæmur, geta þær alls ekki greitt það, 
sem þeim ber. Kaupstaðirnir verða þvi að leggja 
út þetta fé, vitandi það, að þeir fá aldrei nema 
sáralítinn hluta þess aftur.

Hlutföllin í fátækraframfærslunni í landinu 
eru þau, að í kaupstöðum og kauptúnum er hún 
kr. 25.00 á hvern ibúa, en í sveitunum kr. 7.00 
á hvern ibúa. Þetta greinilega misræmi i fá- 
tækraframfærslunni bendir á það, að sveitirnar 
mundu geta framfært það fólk, sem i þeim er, 
ef þær hefðu ekki samskonar skyldur að inna af 
hendi annarsstaðar. Þó eru til undantekningar 
frá þessuin hlutföllum. Hjá þeim sveitarfélög- 
um, sem hafa t. d. inarga sjúklinga á framfæri 
sinu, getur hlutfallstalan farið langt fram úr 
þessu, og gerir það lika í ýmsum tilfellum. En 
samt sem áður eru það kaupstaðir landsins og 
kauptún, sem leggja mest fé út í þessu skyni, og 
eru lika blátt áfram að sligast undir þessum út- 
gjöldum, að undanskilinni Reykjavík einni.

Það, sem gert er ráð fyrir i þessu frv„ er, eins 
og tekið er fram í grg. þess, að framfærslusveit 
hvers manns verði hér eftir sá hreppur eða kaup- 
staður, sem hann er búsettur í. Þannig losna 
sveitirnar að öllu leyti við að framfæra þá, sem 
eru utan þeirra vébanda. Það er ætlazt til, að 
þær framfæri þá, sem eru þar heimilisfastir, en 
þurfi ekki að svara neinum kröfum annarsstaðar 
frá. Kaupstöðum og kauptúnum er svo aftur ætl- 
að það hlutverk, að framfæra alla, sem þar eru 
búsettir og verða búsettir, en svo er rikissjóði 
ætlað að jafna þann mismun, sem verður á fá- 
tækraframfærslunni um land allt.

Það verður ekki á nokkurn hátt varið frá sjón- 
ariniði réttlætis, að ætla kaupstöðum og kaup- 
túnum að leggja til fátækraframfærslu 25 kr. á 
mann á móts við sveitirnar, sem leggja fram í 
þvi skvni 7 kr. á mann. Og hverjir eru það svo, 
sem verið er að framfæra í raun og veru? Það 
eru þeir þegnar þjóðfélagsins, sem sökum fá- 
tæktar, vanheilsu, atvinnuskorts eða af ein- 
hverjum öðrum ástæðum geta ekki séð sér far- 
borða sjálfir, en sem þjóðin sem heild á að sjá 
farborða. Þess vegna má ekki leggja allt of mikið 
af þessari byrði, sem ríkið i heild sinni á að bera, 
á einstök bvggðarlög. Skynsamlegasta leiðin er 
vitanlega sú, að láta rikissjóð, hinn sameiginlega 
sjóð allrar þjóðarinnar, jafna þennan mismun, 
ekki með útreikningi og bollaleggingum, eins og 
gert er með 1. frá 1932, heldur blátt áfram á 
þeim grundvelli, að þau sveitarfélög, sem hafa 
yfir meðalframfærsluþunga, fái endurgreitt það 
af kostnaðinum, sem sanngjarnt er, en hin ekki, 
sem þar eru fyrir neðan.

Nú er svo komið, að sveitirnar eru að sligast 
undir framfærsluþyngslum sinum, þrátt fyrir 
það, þó að kaupstaðirnir framfæri mikið fyrir 
þær án þess að fá það borgað. Og hvers vegna á 
þá að draga að brevta þessu, svo að hlutföllin 
verði réttari og sanngjarnari? Það má ekki drag- 
ast lengur, að hlaupið verði undir bagga með 
kaupstöðum og kauptúnum, sem hafa orðið að
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inna þctta þunga hlutverk af hcndi að mestu 
lcvti.

Við flm. þessa frv. hcrum það ekki fram í 
nafni Alþfl., hcldur scm fulltrúar tvcggja kaup- 
staða, sem hafa áreiðanlega lagt fram sinn hluta 
til þcss að framfæra þurfamenn fvrir aðra. Við 
skiljum það því betur en margir aðrir, hvaða 
þýðingu þetta hefir fyrir kaupstaðina, bæði fjár- 
hagslega og menningarlega. Þegar kaupstaðirnir 
hafa borgað tugi þús. fyrir að framfæra fólk, sem 
að 1. á annarsstaðar heimtingu á framfærslu, þá 
hljóta allir að sjá, að afleiðingin verður sú, að 
þeir, sein hafa mjög takmarkaða tekjumöguleika, 
hljóta að lenda i öngþveiti með fjármál sín. I’eir 
hljóta að lenda i vanskilum annarsstaðar. Og 
hvernig fer þá? I’egar bæjarfélögin geta ekki 
greitt það, sem þau verða að taka út i verzlunum 
handa þeim mönnum, sem þau framfæra, þá 
komast þau þar i skuldir. Upp í þessar skuldir 
eru svo útsvörin látin gaqga fyrst og fremst. 
En þá lendir annað i vanskilum, t. d. lán í bönk- 
um, greiðslur í sýslusjóði og greiðslur til ríkis- 
sjóðs. Úr þessu verður svo sú vanskilakeðja, að 
ekki er mögulegt fyrir nokkurt sveitarfélag að 
segja: Ég hefi hreina reikninga; ég borga allt, 
sem mér ber að borga. — Þetta stafar fyrst og 
fremst af þvi, að á þessi byggðarlög hafa verið 
lögð þessi ógurlegu útgjöld.

Þetta er áreiðanlega eitt mikilvægasta málið, 
sem fyrir þinginu liggur, og ég tel ekki rétt að 
fresta lausn þess, þó ekki sé nema til næsta árs. 
En vinnubrögðin hér á þingi eru þannig, að það 
þarf að velta hverju máli fyrir sér timunum sam- 
an þar til allt er komið í óefni, og þá eru gerð- 
ar einhverjar kákbreytingar i flýti. Ég sé ekki, að 
fátækralöggjöfin þurfi að vera svo rigbundin við 
trvggingarlöggjöfina, að ekki megi afgreiða 
hvorn lagaflokkinn út af fyrir sig. Sjúkra- og 
ellitryggingar, sem hér eru mest aðkallandi, grípa 
inn i fátækral. mestmegnis á þann hátt, að út- 
gjöldin þeirra vegna ve'rða minni, þar sem styrk- 
ur til sjúklinga og gamalmenna færist yfir á 
annan lið. Þannig gripa trvggingarl. aðeins inn 
i fjárhagshlið fátækral., og á þann hátt, að út- 
gjöld sveitar- og bæjarfélaga þeirra vegna verða 
minni. — En svo ég víki að frv. sjálfu, þá má 
segja, að 1. kafli þess sé nákvæmlega óbreyttur 
frá því, sem er í núgildandi 1., en hann er um 
framfærsluskyldu, skvldu sveitarfélaga og ein- 
staklinga til að framfleyta fátæklingum. 1 2. 
kafla er aftur mikilvæg breyt. frá núgildandi 
þar sem gert er ráð fyrir bví, að rikið verði allt 
eitt framfærsluhérað, þó með þeim takmörkun- 
um, sem annars eru um það sett í frv. — 3. og
4. kafli mega heita óbreyttir frá núgildandi 1.; 
þar er aðeins að ræða um orða- en ekki efnis- 
hreytingar. — Þá kemur að 5. kaflanum. Þar er 
skrefið stigið heilt, landið skal gert að einu 
framfærsluhéraði, og ríkissjóður endurgreiðir 
sveitar- og bæjarfélögunum hluta kostnaðarins 
við fátækraframfærsluna, — til Reykjavikur- 
kaupstaðar % hluta þess, sem fram yfir er með- 
altalsframfærslukostnað landsins, margfaldað 
með ibúatölu Reykjavikur, og til annara kaup- 
staða og sveitarfélaga % hluta þess, sem fram 
yfir er meðaltalsframfærslukostnað landsins, 
margfaldað með ibúatölu viðkomandi kaupstaðar

eða sveitarfélags. — Ég skal taka það fram, að 
fvrir okkur flm. er það ekkert aðalatriði, að þess- 
um hlutföllum sé haldið, og gætum við gengið 
inn á breyt. í þvi efni, ef hv. allshn. eða öðr- 
um hv. þm. þættu þær nauðsynlegar til þess að 
frv. gæti orðið að 1. En við leggjum þetta til sem 
sæmilegan umræðugrundvöll. Það gæti t. d. ver- 
ið spursmál, hvort ekki á að gera ráð fvrir end- 
urgreiðslu til sveitanr.a, ]>ó að framfærslukostn- 
aður þeirra fari ekki fram úr meðaltalsfram- 
færslukostnaði landsins, eða setja markið lægra 
fvrir sveitarfélögin en kaupstaðina. í frv. er tek- 
ið slíkt tillit hvað Reykjavik snertir; henni er 
ætlað að greiða meira en öðrum kaupstöðum og 
sveitarfélögum áður en endurgreiðsla fæst. Þetta 
er meðfram vegna þess, hve Revkjavik liefir 
betri skilvrði til fjáröflunar en önnur bæjarfé- 
lög. Það er svo alkunnugt. að um það þarf ekki 
að deila.

Ég held þá, að ég hafi tekið það helzta fram 
um þetta frv. okkar, sem máli skiptir, og vildi 
ég mælast til þess, að því verði visað til allshn. 
að aflokinni þessari umr. Ég vil þó að lokun, 
undirstrika það, að allur dráttur á lausn þessa 
máls er mjög tilfinnanlegur fvrir mörg sveitar- 
og bæjarfélög, sem nú eru að sligast undir byrð- 
un, framfærslukostnaðarins, og skora á hv. dn,. 
að stuðla til þess, að frv. þetta nái fram að 
ganga nú á þessu þingi.

Fjmrh. (Eysteinn Jónsson): Ég sé ekki ástæðu 
til þess að fara mörgun, orðun, um þetta mál. Ég 
get tekið undir það með hv. frsn,., að ástandið er 
orðið alvarlcgt hér á landi í þessuin efnum, og 
liorfir til vandræða viða, ef ekki verður bráð- 
lega lir þvi bætt. Saint verð ég að segja það, að 
ég hefi litla trú á þvi, að mál þetta verði leyst 
nú á þinginu, en væntanlega verður því fylgt til 
fullrar úrlausnar á næsta þingi. Eins og atvmrh. 
liefir skýrt frá, ætlar stj. sér að láta undirbúa 
löggjöf um þessi efni fvrir næsta þing, enda var 
lausn þess eitt atriði i málefnasamningi stjórn- 
málaflokkanna, sem að núv. stj. standa.

En viðvikjandi þessu frv. vildi ég minnast á 
eitt atriði aðallega. Hv. aðalflm. talaði raunar 
um það sjálfur. I þessu frv. er byggt á þeirri að- 
alreglu, að sveitar- og bæjarfélög fái ekki endur- 
greiðslu úr ríkissjóði fvrr en komið er fram úr 
meðaltalsframfærslukostnaði alls landsins. Þetta 
finnst mér vafasöm regla hvað sveitunum viðvík- 
ur. Sveitahrepparnir eru óneitanlega ekki eins 
megnugir að standa undir þessum meðaltals- 
kostnaði og kaupstaðirnir. Ég held því, að rangt 
sé að láta eitt ganga yfir öll sveitar- og bæjar- 
félög utan Reykjavíkur, en þetta atriði gæti stað- 
ið til bóta, eins og hv. þm. benti á. Um stefnu 
frv., hvort hún sé rétt og æskileg, ætla ég ekki 
að fjölyrða að sinni. Aðalatriðið er, hvort á að 
fara þá leið að skipta landinu i framfærslu- 
hverfi, eftir þvi hve marga þurfi að stvrkja i 
hverjum landshluta, og taka svo meðaltal af 
kostnaðinum. Ég veit ekki, hvort sú regla yrði 
betri en núgildandi aðferð. En ég vildi benda á 
það, að málaflokkarnir tveir, fátækramálin og 
tryggingarmálin, eru i svo nánu sambandi, að 
það er erfitt, ef ekki ómögulegt, að framkvæma 
fulla lausn á öðrum þeirra út af fvrir sig. Sér-
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staklega er fjárhagshlið þessara mála svo sam- 
tvinnuð, að erfitt er að skilja þau að. Ég held, 
að engu væri tapað við það, þó að úrlausn 
þessara mála væri látin biða næsta þings, og 
yrðu þá báðir málaflokkarnir afgreiddir saman.

Þorbergur Þorleifsson: Það var ekki rétt hjá 
hv. 6. landsk., að brtt. þær, sem hér hafa verið 
bornar fram í þinginu í frv. okkar hv. 2. þm. 
N.-M. við fátækral., séu bornar fram út i loft- 
ið. Þær breyt., sem gert er ráð fyrir í þessu frv. 
okkar hv. 2. þm. N.-M., eru alls ekki út í loftið, 
enda þótt þær feli ekki í sér heildarlausn þessa 
máls, svo sem hér er gert. I frv. okkar er gert ráð 
fvrir bráðabirgðaumbótum, sem eiga fullan rétt á 
sér. Hinsvegar get ég viðurkennt, að það verður 
alltaf hálfgert kák að vera með bráðabirgðabrevt. 
á málum, sem þurfa algerðra breyt. við. Annars 
get ég lýst þvi vfir, að ég er þessu frv. fvlgj- 
andi i meginatriðum og vildi stuðla að þvi, að 
það næði fram að ganga á þessu þingi. En fari 
svo, sem hæstv. fjmrh. sagði, að ekki mundi 
takast að leysa þessi mál til fullnustu nú á þing- 
inu, þá vænti ég þess, að þær brtt., sem ég og 
annar hv. þm. höfum flutt við fátækral., nái 
fram að ganga.

Ég vildi minnast á eitt atriði í þessu frv., sem 
hæstv. fjmrh. fór að vísu út i, en ég held, að 
þurfi frekari ath. við. Það er um þetta 10 kr. 
gjald á mann; það er vafalaust allt of hátt sett 
fvrir ýms sveitarfélög, og verður að breyta þvi, 
ef frv. nær fram að ganga. Líka má benda á, 
að tryggingarlöggjöfin er svo skvld þessari, að 
eiginlega þyrfti að levsa þau mál samtimis. Er 
leiðinlegt, að nú skuli ekki liggja fvrir þinginu 
frv. til tryggingarl. Þetta eru orðin mjög aðkall- 
andi verkefni, og ég er á þeirri skoðun, að með 
fullkominni lausn fátækra- og trvggingarmál- 
anna megi að allnokkru levti útrýma fátæktinni 
hér á landi.

Hv. 6. landsk. gat þess, að kaupstaðirnir þyrftu 
að framfleyta fólki fvrir sveitirnar án þess að 
fá það endurborgað. Það getur verið, að þetta 
eigi sér stað. En mér er lika kunnugt um, að 
sveitirnar fá ekki alltaf greitt frá kaupstöðunum 
það, sem þeim ber hlutfallslega af útsvörum 
þaðan, og ennfremur, að sumar sveitir fá ekki 
alltaf greitt það, sem þær leggja út fyrir önnur 
sveitarfélög. Það er engin sérstaða fvrir kaup- 
staðina, þótt þeir kunni að þurfa að borga 
einhvern framfærslukostnað fvrir sveitarfélög án 
endurgreiðslu, heldur mun það vera sitt á hvað. 
Ég sé svo ekki ástæðu til þess að fara um 
þetta fleiri orðum við þessa 1. umr. málsins.

Atvmrh. (Haraldur Guðmundsson): Ég játa, 
að það sé nokkuð til i því, sem hv. 6. landsk. 
sagði, að það væri lítil bót að því að bera fram 
brtt. við einstök atriði fátækral. Þó geta viss á- 
kvæði þeirra verið þannig vaxin, að sjálfsagt 
sé að breyta þeim strax, enda þótt allsherjar- 
breyting á 1. standi fyrir dyrum. Að því miðar 
frv. það, sem ég flutti um breyt. á þessum 1. i 
bvrjun þingsins. Þau frv., sem hér eru komin 
frain um brevt. á fátækralöggjöfinni, eru aðal- 
lega til þess að lagfæra f járhagshlið þessara mála. 
Mitt litla frv. laut ekki að þeirri hlið, heldur
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átti það að tryggja það betur en áður var gert I 
1., að ekki væri níðzt á þeim ólánsmönnum, sem 
þurfa að leita hjálpar hins opinbera. Eins og 
ég tók fram þegar við 1. umr, var ekkert kom- 
ið inn á fjárhagshliðina í frv. mínu, enda hefði 
til þess þurft að endurskoða alla löggjöfina. En 
ég áleit, að sú breyt., sem ég fór fram á, mætti 
ekki biða. Ég lýsti því einnig yfir við 1. umr, 
að kæmi fram frv. svipað því, sem hv. 6. landsk. 
og hv. þm. Hafnf. hafa nú borið hér fram, yrði 
ég því fylgjandi. Þó vil ég geta þess, að leiki 
nokkur vafi á þvi, að þetta heildarfrv. nái fram 
að ganga, legg ég áherzlu á, að mitt litla frv. 
verði samþ. nú á þessu þingi.

Ég get ekki verið hv. 6. landsk. sammála um 
það, að ekki sé samband milli fátækral. og trygg- 
ingarl. Þarna hlýtur óhjákvæmilega að vera sam- 
band á milli. Eins og ég drap á við 1. urnr, 
hlýtur löggjöf um opinbera forsjá, meðgjöf 
barna, sjúkratryggingar og annað slikt að gripa 
inn í fátækral. — Ég vil mæla með þvi, að frv. 
gangi til n, og ef kostur er, þá fram á þessu 
þingi.

Flm. (Jónas Guðmundsson): Ég þarf ekki að 
svara miklu, sem fram kom i umr.; þó vildi 
ég segja, út af orðum hæstv. atvmrh, að ég 
hefi aldrei haldið því fram, að ekkert samband 
væri á milli fátækramála og tryggingarmála. 
En ég sagði, að það væri mestmegnis fjárhags- 
legt samband, sem verkaði þannig, að þegar 
tryggingarl. kæmu til framkvæmda, léttu þau 
byrði sveitarfélaganna með því að taka við ein- 
stöku póstum af framfærslukostnaðinum. Ann- 
ars erum við hæstv. ráðh. vafalaust sammála um 
þetta atriði, og því óþarft að eyða tíma hv. d. 
í deilur um það.

Hv. þm. A.-Sk. hefir fundizt ég sveigja að sér, 
þegar ég nefndi gagnsleysi kákbreytinganna. En 
ég verð að kalla það svo, að ekki sé meira sagt, 
þegar tekið er svo mikilvægt atriði sem sveit- 
festitíminn út úr og farið að afnema hann, án 
þess að sjá jafnframt til þess, að sveitarfélög, 
sem þarna fá kannske stórum aukinn fjölda sinna 
framfærenda, fái nauðsynlegar tekjur til þess að 
standa straum af þvi. Þetta kalla ég kákbreyt- 
ingar, og svo munu fleiri gera. Annars talaði 
þessi hv. þm. um lágmarksgjaldið, sem hann 
taldi sett of hátt í þessu frv. Ef horfið verður að 
þvi ráði að hafa annað meðaltal framfærslu- 
gjalds fyrir sveitir en kaupstaði, liggur það i 
hlutarins eðli, að þetta lágmark breytist hlut- 
fallslega eftir því. En þetta er á valdi hv. d. að 
breyta, og vona ég, að n. taki þetta rækilega til 
athugunar. Kaupstaðirnir eru margir hverjir að 
sligast undir því vitlausa skipulagi, sem nú er 
á fátækramálunum, svo að ég tel algerlega ófor- 
svaranlegt að draga lausn þess lengur en orðið 
er. Ég fæ ekki heldur séð, að málinu væri betur 
borgið með þvi að fyrirskipa 4—5 mönnum að 
fara að hugsa uin það fram í marz—apríl í vor, 
og það kannske mönnum, sem enga praktiska 
revnslu hefðu í þessum málum. Eg efast ekki 
um, að þetta þing, sem nú situr, getur afgr. fyrir- 
myndar framfærslul., ef það leggur sig fram. 
Þetta mál er ekkert flokksmál. Ég veit, að t. d. 
hv. þm. Vestm. hefir eins fundið til erfiðleika
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Jiessa skipulags eins og við hv. þm. Hafnf. Og 
ég Jjvkist vita, að bæði hann og hv. Jnn. Ak. 
muni lita með sanngirni á Jjörf kaupstaðanna til 
Jjcss að koma fram brevt. á Jjessum málum. Að 
mínu áliti ættu allir flokkar þingsins að taka 
höndum saman um að lcvsa Jictta mát sem hezt, 
og levsa liað nú.

Jóhann Jósefsson: Ég vil taka undir þau um- 
mæli hv. 6. landsk., að hér sé ekki um flokks- 
mál að ræða, og ósk hans um samvinnu flokk- 
anna að lausn Jjessa máls. Það er sannarlega ekki 
of oft, að slíkar raddir hevrast hér á þingi. Ég 
vil láta þá skoðun mína í ljós, að í höfuðatrið- 
um er ég samjjvkkur þessu frv. á þskj. 195, þó að 
ég búist við því, að það þurfi að taka ýmsum 
breytingum. Ég vil cnnfremur taka undir þá ósk 
hv. 6. landsk., að hv. n. gefi máli þessu þá af- 
greiðslu, að líkindi séu til, að það nái fram að 
ganga nú á þinginu. Raddir hafa komið fram um 
það, að ekki sé hægt að leysa þessi mál án þess 
að gera gagngerðar breytingar á trvggingarlög- 
gjöfinni um leið. En þessi tvö mál er að minu 
áliti hægt að Ieysa alveg óháð hvort öðru. Fá- 
tækral. verður að færa í betra horf, og væri vel 
til fallið, að þetta þing stigi drjúgt spor í áttina 
til betra skipulags á því sviði.

Hannes Jónsson: Ég vil aðeins taka það fram 
ut af þeim umr, sem orðið hafa nú um þetta 
mál, að mér finnst það væri ástæða til að athuga, 
hvort ekki ætti að skipta framfærsluhéruðum 
landsins í flokka, t. d. þannig, að kaupstaðirnir 
væru sér í flokki og fundið væri út meðaltal af 
framfærslukostnaði þeirra út af fyrir sig, og það, 
sem ríkið kæmi til með að endurgreiða þeim, 
væri svo aðeins það, sem færi fram yfir það með- 
altal, hvort sem Rvík væri þá tekin út úr og 
gert að greiða citthvað meira. Svo væru sveitar- 
félögin einn flokkur, og kæmi aðeins til að end- 
urgreiða þeiin það, sem færi fram yfir þeirra 
meðalframfærslukostnað. Eins og Rvik hefir sér- 
staka aðstöðu til öflunar tekna fyrir bæjarfélagið 
á þann hátt, sem hv. 6. Iandsk. sýndi fram á, 
þannig eru líka flestir kaupstaðirnir betur settir 
heldur en sveitarfélögin um öflun tekna til sinna 
útgjalda, einmitt vegna þess, að þeir geta náð i 
menn úr sveitunum til skattaálögu gegnum þá 
verzlun, sein sveitirnar verða að sækja til kaup- 
staðanna. Þetta er sérstaklega áberandi Jiar, sem 
hagar til eins og t. d. i Eyjafirði, þar sem nær 
allt liið stóra hérað sækir alla verzlun til Akur- 
eyrar. Þessa aðstöðumunar verður að taka tillit 
til, þegar meta skal möguleika hinna ýmsu fram- 
færsluhéraða til þess að standa undir sinu fá- 
tækraframfæri. Ég vildi benda á þetta, til þess 
að það yrði tekið til ath. í n. i samb. við öll Jiau 
frv., sem fvrir þinginu liggja um þetta efni.

Ég vil einnig benda á, af því ég hefi ekki 
orðið var við, að það hafi komið fram i þess- 
um umr, að þegar sveitfestitiminn er afnum- 
inn, þannig að hver maður sé sveitlægur þar, sem 
hann á heimili, þá væri ekki ósanngjarnt, til þess 
að vega ofurlítið á móti, að setja búsetuskilyrði, 
sem orðið gæti nokkur hemill á óhæfilegu að- 
streymi fólks til kaupstaðanna. En þá yrði jafn- 
framt enn meira knýjandi þörf á því, að rikið

tryggi það, að fólkið geti stofnað heimili þar, 
sem það er alið upp, i smáþorpunum og sveit- 
unum. Það yrði að veita fólki meiri hjálp heldur 
en hingað til hefir verið gert til þess að stofna 
ný heimili á sínum æskustöðvum. SHkar ráð- 
stafanir gætu orðið kaupstöðunum hin bezta 
hjálp. Með þeim væri unnið fvrir sig fram, likt 
og þegar reynt er að forða fólki frá því að verða 
sjúkt, til þess að þurfa ekki að leggja því stór- 
fé, Jiegar það er orðið ófært til að sjá fyrir sér 
sjálft. Það verður að reyna að fyrirbyggja þann 
sjúkdóm í þjóðfélaginu, að bæirnir verði of 
mannmargir samanborið við sveitirnar, að jafn- 
vægið milli sveita og kaupstaða og í atvinnuhátt- 
um þjóðarinnar raskist.

Emil Jónsson: Ég hefi litlu við Jiað að bæta, 
sem hv. 6. landsk. sagði í framsöguræðu sinni og 
fram hefir komið i umr. Mig langar þó til að á- 
rétta það, sem hann sagði um hina brýnu nauð- 
syn á því, að þctta mál nái afgreiðslu á þessu 
þingi. Hæstv. fjmrh. hélt fram, að skynsamleg 
lausn Jiessa ínáls fengist vart nema með þvi að 
leysa tryggingarmálin samtimis. Ég held nú, að 
framfærslulöggjöfin hafi verið það mikið rædd 
á Alþingi, þar sem varla hefir verið lokið svo 
nokkru þingi, að ekki hafi komið fram einhverj- 
ar till. til breyt. á henni, að flestir hv. þm. hafi 
haft aðstöðu til að kynna sér þetta mál og leggja 
sig eftir, hvaða ráð væru helzt til bóta, og þvi sé 
síður nauðsyn á að láta afgreiðslu Jiess bíða eitt 
ár enn, eftir afgreiðslu tryggingarmálanna, sem 
iniklu minna hafa verið rannsökuð.

Svo er annað, sem alveg sérstaklega rekur á 
eftir afgreiðslu þessa máls. Með hverju ári fara 
vaxandi hinar gifurlegu skuldasúpur, sem sveit- 
arfélög stofna sér í hjá kaupstöðunum vegna 
þurfalinga, sem Jiau þurfa að gefa með þangað. 
Meiri og meiri verða lika fjárhagsörðugleikarnir, 
sem kaupstaðirnir komast í vegna þess, hve 
mikið fé situr fast í skuldakröfum á sveitarfé- 
lögin vegna framfærslukostnaðar. Þetta er frá 
minu sjónarmiði svo stórt atriði i þessu máli, að 
ég vildi ekki láta hjá Hða að benda á það. Það 
eru til tiltölulega smáir bæir úti um land, sem 
eiga jafnvel svo skiptir hundruðum þúsunda úti- 
standandi hjá öðrum sveitarfélögum. Þetta er 
meira heldur en bæjarfél. geta risið undir, og þau 
mega ekki við því, að þessar skuldir aukist enn.

Hæstv. fjmrh. taldi góða lausn á þessu máli, 
að það biði næsta þings og yrði leyst þar sam- 
timis tryggingarmálunum. Það má vera, að það 
revnist eina mögulega leiðin, en neyðarlausn er 
það, algert neyðarúrræði. Vænti ég Jiví, að sú 
n., sem væntanlega fær þetta mál til meðferðar, 
geri sitt til, að það geti orðið afgr. einmitt á 
þessu þingi; Jiað þolir svo illa bið.

Annars er það fátt, sem ég þarf að taka fram. 
Hæstv. atvmrh. óskaði sérstaklega eftir þvi, að 
sinar till. til breyt. á framfærslulögunum yrðu 
afgr., þvi þær þyldu enga bið. Það er rétt hjá 
honum, en Jietta atriði, sem ég minntist á, Jiolir 
heldur enga bið og er jafnvel ennþá nauðsynlegra 
að ráða fljótt fram úr því, eins og nú er högum 
háttað.

Þá minntist hv. þm. V.-Húnv. á, að það væri 
athugandi, hvort ekki ætti að skipta framfærslu-
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héruðunum í a. m. k. tvo flokka, hafa kaupstað- 
ina í öðrum og sveitarfélögin i hinum, og láta 
þá hafa sína grundvallartöluna hvorn við út- 
hlutun á endurgreiðslu rikissjóðs til fátækra- 
framfæris. Ég er honum samdóma um, að þetta 
gæti komið til mála. Við flm. frv. tókum það líka 
til athugunar i fyrstu, en eftir að við höfðum 
velt málinu fvrir okkur, töldum við það ekki 
rétta leið. Ef til vill er það rétt, að sumir kaup- 
staðirnir hafi meiri gjaldgetu heldur en mörg 
sveitarfélaganna, en ég efast um, að svo sé al- 
mennt. Aftur hafa sveitirnar betri aðstöðu til 
að koma sinum ómögum fyrir á ódýran hátt og 
skaffa þeim nauðsynjar sínar í framleiðsluvör- 
um, sem þeir þurfa að nota, þar sem kaupstað- 
irnir þurfa að kaupa framfærsluna dýru verði. 
Það álitum við, að mundi vega á móti, þó að ég 
hinsvegar hafi ekkert á móti, að athuguð sé upp- 
ástunga hv. þm. V.-Húnv.

Eghefiátt skipti við f jölda marga oddvita víðs- 
vegar um land, sjálfsagt yfir hundrað. Og þeir 
hafa margir haft orð á því, að þeir myndu ekki 
verða í vandræðum með að sjá fyrir þurfaling- 
um sínum heima i héraði; það, sem væri alveg að 
sliga hreppsfélögin, væru greiðslurnar til kaup- 
staðanna. Og þetta held ég, að sé alveg rétt. Ef 
sveitarfélögin slyppu við að sjá um þá þurfalinga, 
sem dvelja utan sveitar, og mættu eingöngu 
nota innan sveitar það fé, sem þau verja til fá- 
tækraframfæris, þá held ég þau myndu vel við 
una, og mættu lika vel við una.

Að lokum vil ég enn leggja áherzlu á það, að 
þetta mál fái einmitt afgreiðslu á þessu þingi, 
en verði ekki látið bíða næsta þings. Verði dreg- 
ið til næsta þings að afgr. það, má alveg eins 
búast við, að það verði dregið til þess þar- 
næsta, eða hver veit hvað. Allt þetta endur- 
greiðslufargan milli sveitarfélaga er komið i slikt 
óefni, að það er með öllu óviðunandi. Kaupstað- 
irnir eru orðnir einskonar bankar sveitarfélag- 
anna, þeir verða að leggja út stórar upphæðir 
árlega án þess að fá nokkuð endurgreitt. Sveit- 
arfélögunum leiðist aftur á móti að geta ekki 
staðið í skilum, en fá ekki að gert, þar sem hið 
almenna ástand skapar þetta.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 24 shlj. atkv. og til 

allshn. með 24 shlj. atkv.

Nefndarálit kom ekki, og frv. var ekki á dag- 
skrá tekið framar.

17. Efnivörur til iðnaðar.
A 21. fundi í Nd., 27. okt., var útbýtt:
Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 40 8. sept. 1931, um

endurgreiðslu á aðflutningsgjöldum af efnivör- 
um til iðnaðar (þmfrv., A. 221).

Á 25. fundi í Nd., 1. nóv., var frv. tekið til 1. 
umr.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. visað til 2. umr. með 18 shlj. atkv. og til 

iðnn. með 17 shlj. atkv.

Nefndarálit koni ekki, og frv. var ekki á dag- 
skrá tekið framar. ,

18. Prestlaunasjóður.
.4 22. fundi i Nd., 29. okt., var útbýtt:
Frv. til 1. um að prestlaunasjóður skuli felldur

niður og um innheimtu prestsgjalda (þmfrv., A. 
227).

.4 25. fundi i Nd., 1. nóv., var frv. tekið til 1. 
umr.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. visað til 2. umr. með 21 shlj. atkv. og til 

allshn. með 19 shlj. atkv.

Á 37. fundi í Nd., 15. nóv., var frv. tekið til 2. 
umr. (A. 227, n. 395, 412).

Gísli Sveinsson [öyfirl.j: Herra forseti! Ég 
tala nú ekki f. h. neinnar sérstakrar nefndar. Ég 
og hv. þm. Ak. höfum borið fram litla brtt. á 
þskj. 412. Hún fer fram á það, að ekki sé breytt 
til í aðalatriðum um innheimtu prestsgjalda. Það 
er rétt hjá hv. flm. þessa frv., að það er og hefir 
verið óþarft að halda þessum sjóði við sérstök- 
um. En samt sem áður eru þessi gjöld sérstaks 
eðlis. Þótt það verði samþ. samkv. frv. að láta 
þessi gjöld renna beint í ríkissjóð, þá verða þau 
samt óvenjuleg ríkisgjöld. Það stafar af því, að 
þessi gjöld, sem hér um ræðir, prests- og 
kirkjugjöld, eru ákveðin sem einskonar nefskatt- 
ur. Þetta er rétt, meðan þessu fyrirkomulagi er 
haldið við, að fólkið viti, að þessi gjöld eiga ein- 
vörðungu að renna til uppihalds prestastéttar- 
innar í landinu. Þetta tel ég koma einna bezt 
og réttast fram með því móti, að sóknarnefndir 
hafi innheimtu prestsgjalda áfram á hendi. Þetta 
er enginn bvrðarauki á þeim, því að sóknarnefnd- 
irnar gera sínar skýrslur eftir sem áður, inn- 
heimta kirkjugjald af sama fólkinu og taka þá 
þessi gjöld með eins og áður. I okkar till. er 
sóknarnefndum utan Rvikur heimilað að af- 
lienda sýslumanni eða bæjarfógeta á staðnum 
gjöldin; þeir afhenda þau svo ríkissjóði.

Ég vil benda á það, að það hefir verið svo 
undanfarin ár, að hlaðið hefir verið fleiri og 
fleiri störfum á sýslumenn og lögreglustjóra, án 
þess að taka tillit til þess, hvort þeir gætu af- 
kastað öllum þessum störfum og án þess að þeim 
væri ætluð nokkur þóknun fyrir ómakið. Hér er 
að visu talað um 6% innheimtuþóknun; en það 
er eingöngu gert fyrir lögreglust jóra. Þessu 
mætti taka fastara tak, þótt ég telji þess tæp- 
lega þörf í þessu litla máli, þvi að löggjafinn
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má ekki fara svo afl gagnvart þessum embætt- 
ismönnum, að álita, að þeir geti tekið öll störf 
að sér, innheimtu, söfnun skýrslna o. fh, þó að 
nóg liggi fyrir af störfum. (BJ: Hvað er um 
sóknamefndirnar?). Ég býst við, að hv. þm. hafi 
hlustað á það, sem ég var að segja. Þær hafa 
samskonar störf með höndum og munar þess 
vegna ekkert um þetta. Þær munar frekar um 
þessi 6% heldur en embættismennina. (BJ: Það 
er ekki ætlazt til þess í brtt.). Þær fá það alveg 
eins og þær hafa áður fengið þessa þóknun.

Ég vona svo að lokuin, að hv. flm. og hv. nm. 
fallist á þetta og fari ekki að andmæla þessu.

Frsm. (Bergur Jónsson) [óyfirl.]: Eins og í 
nál. stendur, hefir allshn. lagt til, að þetta frv. 
verði samþ. óbreytí. Þetta var borið fram sem 
stjfrv. árið 1933, en sofnaði þá í nefnd. (PHalld: 
Hvers vegna?). Ég veit það ekki. Frv. kom fram 
í n. sem stjfrv. frá hæstv. þáv. atvmrh. Það er 
líklega svipað um það að segja og önnur frv., 
sem sofna í nefnd. Ef til vill hafa einhverjir 
svæft það. Ég veit ekkert uin það.

Ég get ekki séð því neitt til fyrirstöðu, að 
prestlaunasjóður sé iagður niður. Eins og kunn- 
ugt er, hefir þessi sjóður ekki verið til nema á 
pappírnum, og þess vegna er eðlilegt, að fé það, 
sem í hann fer, renni í rikissjóð, þar sem hann 
verður að greiða það, sem er umfram tekjur 
sjóðsins, til presta. Mér skilst ekki hafa orðið 
neinn ágreiningur um þetta atriði hér í hv. deild.

Hv. þm. V.-Sk. og hv. þm. Ak. hafa borið 
fram brtt. þess efnis, að sóknarnefndir haldi á- 
frain að annast innheimtu þessara gjalda, í stað 
þess að sýslumenn og tollstjórar geri það, eins 
og frv. gerir ráð fvrir. Eg fvrir mitt leyti sé 
enga ástæðu til þess að amast við því, að sýslu- 
menn fái þessi störf í hendur, enda þótt ég sé 
sjálfur sýslumaður. Þar sem sýslumenn hafa 
margskonar innheimtu með höndum, þá ætti 
þessi innheimta, sein hér um ræðir, ekki að 
auka störf þeirra til mikilla muna. Þeir geta lát- 
ið hrcppstjórana hjálpa til við þetta starf. Ég 
álit i rauninni meiri ásiæðu til þess að losa 
sýslumenn við ýms önnur innheimtustörf. T. d. 
er það svo um ellistyrkinn, sem er hreppsstvrk- 
ur. Er þess vegna meiri ástæða til að losa sýslu- 
menn við innheimtu ellistyrksins. Þess vegna 
tel ég ekki ástæðu til þess að ganga inn á þessa 
hrtt.

Jónas Guðmundsson: Ég vil f. li. flm. frv. 
þakka hv. allshn. fvrir góðar uiidirtektir, og þó 
sérstaklega hv. þm. Barð., þvi að það cr sú stétt, 
sem hann tilheyrir, sem hér er að bera hönd 
fvrir liöfuð sér.

Brtt. þessara tveggja sýslumanna fer fram á 
það, eins og kunnugt er, að sóknarnefndir haldi 
áfram að innheimta þessar ríkistekjur, sem hér 
er um að ræða. Það hefir þegar verið upplýst 
af öðrum, sem hafa talað hér um þetta mál, að 
þessi prestlaunasjóður væri i rauninni ekkert 
annað en nafnið tómt. Bíkissjóður greiðir prest- 
um þjóðkirkjunnar sin laun, hvort sem lítið eða 
mikið innheimtist af tekjuin prestlaunasjóðs. En 
síðan prestlaunasjóður var stofnaður hafa sókn- 
arnefndir haft á hendi innheimtu þessara gjalda,

sem eru hluti af venjulegu sóknargjaldi. Það 
mælir ekkert með þvi, að þessi hluti af inn- 
heimtu ríkissjóðsteknanna sé falinn sérstakri 
nefnd, sem hefir allt annað með höndum en að 
sjá um launagreiðslu presta. Innheimta prest- 
launasjóðsgjalda er því ekkert annað en það, að 
ýmsir menn úti um land eru látnir heimta inn 
part af tekjum ríkissjóðs. Þeir eiga síðan að skila 
af sér í hendur prófasta, þeir til hiskups og liann 
að lokum til ríkissjóðs.

Það verður i alla staði heppilegra og líklegra 
að hægara verði að ná inn gjöldunum, ef inn- 
heimta þeirra er falin embættismönnum ríkisins, 
sýslumönnunum. Þess vegna er hér ekki um 
ranglæti i þeirra garð að ræða með þessu frv.

Allir, sein komið hafa nálægt störfum sóknar- 
nefnda, vita, að erfitt er að ná þessum tekjum 
inn, og venjulega fer svo, að ekki næst nema 
nokkur hluti af þessum gjöldum i flestum sókn- 
um lanilsins. Það verður æfinlega svo, að greiðsl- 
an til prestlaunasjóðs er látin ganga fyrir öll- 
um öðrum greiðslum, sem þarf að inna af hendi 
i þessu efni.

Svo má minna á það atriði, að það virðist 
standa nær sóknarnefndum að reyna að sjá um, 
að kirkjum og kirkjugörðum sé sæmilega haldið 
við, svo að þjóðin þurfi ekki að skammast sín 
fyrir.

Það er ekki gert ráð fyrir því, að innheimtu- 
laun af prestlaunasjóðstekjunum verði felld nið- 
ur, heldur renni þau til sýslumanna eftir sem 
áður. Þeir fá því það, sem þeir eiga kröfu til, 
fyrir þcssa innheimtu. Ég tel því rétt, að sýslu- 
inenn innheimti þessi gjöld eins og áður fyrir 
rikissjóð. Það er ekki rétt, að þeim sé íþyngt 
með þessu, því að þeir eru embættismenn rik- 
isins og mega þvi búast við að þurfa að inna 
þessi störf af hendi fyrir ríkið. Skrifstofufé 
þeirra hefir verið hækkað talsvert síðustu ár, af 
því að þeir hafa hætt við sig störfum, sem þeir 
höfðu ekki áður, og fá þeir því aukna þóknun 
fvrir þessi störf, sem við þá bætast.

ÉSg hefi bæði talað við þann prófast, sem ég 
þekki hezt, og biskup um þessi mál. Þeir álita 
háðir, að það sé bót að leggja þennan sjóð niður 
og innheimtu sóknarnefnda á þessum gjöldum, 
og að þessi gjöld innheimtist betur, ef sýslu- 
menn annast innheimtuna.

Pétur Ottesen íóyfirl.]: f frv. þessu er gert 
ráð fyrir að fela sýslumönnum og bæjarfóget- 
uin innheimtu þessa gjalds, sem sóknarnefndir 
hafa nú með höndum, og jafnframt er gert ráð 
fyrir, að niður falli Iög um prestlaunasjóð. En 
i prestlaunasjóð hafa þessi gjöld runnið, og til 
viðbótar hefir verið lagt í hann úr rikissjóði, til 
þess að fullnægja ákvæðum laga um sóknaskipun 
og kirkjulega starfsemi i landinu.

Það hefir ekki verið talað um nema einn að- 
ila, sem taka eigi við þessari innheimtu, sem sé 
sýslumennina og hæjarfógetana. Hv. 6. landsk. 
sagði, að sýslumönnum væri ekki vorkunn að 
taka við þessari innheimtu, þar sem þeir gætu 
fengið liækkaðan skrifstofukostnað sinn, og 
auk þess ættu þeir að fá 6% af þessari inn- 
heimtu. Það má vera, að þessum hv. þm. sé ekki 
kunnugt um, hverjir innheimta þinggjöldin, en
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ég get sagt honum, að þar er til þriðji aðilinn, 
sem eru hreppstjórarnir. Þó hefi ég hvergi séð 
neitt í þá átt, að bæta þeim upp 'fyrir þann erf- 
iðisauka, sem innheimta þessara gjalda verður 
óneitanlega fyrir þá. Með þessu frv. er því að- 
eins verið að velta innheimtu þessa gjalds af 
sóknarnefnd vfir á hreppstjórana, því að það er 
venjan, að hreppstjórarnir hirði rökin af inn- 
heimtunum fyrir sýslumennina. Það er t. d. al- 
kunna, að nú í seinni tíð, þegar erfiðleikarnir 
hafa orðið meiri fvrir sýslumennina að inn- 
heimta þinggjöldin, þá hefir innheimta þeirra 
að mestu levti lent á hreppstjórunum. Ég vil 
því biðja hv. dm. að taka vel eftir því, að með 
þessu frv., sem hér liggur fyrir, er verið að 
bæta á hreppstjórana miklu starfi, menn, sem 
hafa mikil störf undir fyrir sáralitla þóknun, 
80—100 kr. á ári.

Það virtist koma fram sú skoðun hjá hv. 6. 
landsk., að ineð þessu væri verið að gera hæg- 
ara um vik með viðhald á kirkjum og kirkju-' 
görðum. Hvernig hv. þm. kemst að slíkri niður- 
stöðu, fæ ég ekki skilið, þvi ekki er þetta fé ætl- 
að til viðhalds slikum hlutum. Sá hluti prest- 
og kirkjugjaldsins, sem á að ganga til kirknanna, 
á að vera áfram undir hendi sóknarnefndanna.

Ég vil nú, bæði fyrir mína hönd og annara 
lireppstjóra, mótmæla þvi, að verið sé að bæta 
þessu á okkur, þvi að það bætir ekkert úr fyrir 
okkur hreppstjórunum, þó að sýslumenn fái 
vegna þessarar auknu innheimtu 6% af henni og 
hækkaðan skrifstofukostnað, því að ég hefi ekki 
orðið var við, að sýslumenn borgi hreppstjór- 
unuin fyrir innheimtu ríkissjóðsgjaldanna. Meira 
að segja veit ég til þess, að þeir hafa orðið að 
horga úr sinum eigin vasa undir bréfin til þeirra 
með liinum innheimtu gjöldum.

Frsm. (Bergur Jónsson) [óyfirl.j: Það er ekki 
nema eðlilegt, að hv. þm. Borgf., sem mun vera 
með elztu hreppstjórum þessa lands, beri hönd 
fvrir höfuð stéttarbræðra sinna, hreppstjóranna. 
En það er alveg misskilningur hjá honum, að 
það auki á störf hreppstjóranna, þó að sýslu- 
mönnum verði falin innheimta prestsgjaldanna, 
því að það mun venja, að þegar sóknarnefndirn- 
ar ná ekki inn þessuin gjöldum, þá biðja þær 
um lögtak til þess að ná þeim inn, en lögtökin 
framkvæmir hreppstjóri eins og vitað er. Ber því 
þar að sama brunni, hvort sem sóknarnefndir 
eða sýslumenn eiga að innheimta gjöld þessi, 
þá verður það hreppstjóranna að innheimta þann 
hluta þeirra, sem ekki greiðist með góðu móti.

Þá var hv. þm. að tala um, að hreppstjórastétt- 
in væri þjökuð stétt og illa launuð. Þetta er að 
nokkru levti rétt, og mér hefir oft ofboðið, hve 
lítil laun þeir hafa fyrir störf sín. Væri ég því 
fús til þess að rétta hv. þm. Borgf. hjálparhönd 
til þess að reyna að bæta laun þeirra, ef hægt 
væri.

Þá minntist hv. þm. á það, að hreppstjórarnir 
fengju einu sinni ekki borguð burðargjöld, sem 
þeir yrðu að greiða undir bréf og skýrslur til 
sýslumannanna. Þetta þekki ég ekki. í niinni 
sýslu er það þannig, að þeir fá þennan kostnað 
greiddan af opinberu fé. Annars býst ég við, að 
hv. þm. muni lítið um það, sem hanu kann að

þurfa að greiða á þennan hátt, en eigi að síður 
er það óþarfi fvrir hann að gera það.

Gísli Sveinsson fóyfirl.j: Ég hélt, að hv. þm. 
Barð. ætti að vita, hvernig innhcimtu ríkissjóðs- 
gjaldanna er farið í sýslunum. Það var alveg 
rétt, sem hv. þm. Borgf. hélt fram í því efni. 
Venjan er sú, að þegar aðalinnheimtunni er lok- 
ið á vorin, þá taka hreppstjórarnir við inn- 
heimtu þeirra gjalda, sein eftir eru. Fyrir þetta 
er þeim ekki ætlað neitt sérstakt gjald, frekar 
en sýslumönnum fyrir ýmsar aukainnheimtur, 
sem þeir eru látnir framkvæma.

Það er misskilningur, að frv. þetta breyti mjög 
til um innheimtu sóknargjaldanna. Geti sóknar- 
nefndir ekki náð þeim inn, þá fá þær leyfi iil 
þess að mega láta t»ka þau lögtaki, og hrepp- 
stjórarnir framkvæma þau. Ég fæ því ekki bet- 
ur séð en það komi út á eitt, hvort sýslumenn- 
irnir skipi sjálfir, að taka skuli lögtökin, eða 
að þeir geri það eftir beiðni sóknarnefndanna. 
Að hv. 6. landsk. virðist ekki skilja þetta, lilýt- 
ur að stafa af einhverjum sljóleika i lieila hans.

Þó að frv. þetta vrði að lögum eins og það er, 
þá eru sóknarnefndirnar á engan hátt losaðar 
við innheimtu og ómök vegna þessara gjalda. 
Þær eiga að hafa áfram innheimtu kirkjugjalds- 
ins, gera skrá vfir gjaldendur til prests og 
kirkju o. fl. Að losa þær við innheimtu á þess- 
um hluta gjaldsins, sem ganga á til ríkissjóðs, 
munar ])ær því litlu. Annars virðist svo, sem hv. 
þm. Barð. hafi ekki lesið brtt. á þskj. 412, þar 
sem talað er uiii, að sóknarnefndirnar innheimti 
prestsgjöldin áfram og greiði þau til ríkisfé- 
hirðis, eða til lilutaðeigandi sýslumanns eða 
bæjarfógeta, ef þær telja það hentugra fyrir sig. 
Þessa brtt. vildi ég mælast til, að hv. þm. kvnnti 
sér, áður en gengið verður til atkv. um hana.

Það má vel vera, að það hafi orðið meiri 
umr. um þetta mál en vert þykir, en svo vill oft 
verða um mál, sem borin eru fram af mönnum, 
sem enga þekkingu hafa á þeim.

Magnús Torfason: Það hafa orðið talsverðar 
umr. um þetta mál, sérstaklega þó brtt. þá, sem 
komið hefir fram frá tveimur hv. þm. Það er 
því kannske að bera í bakkafullan lækinn að fara 
að bæta miklu við þær. Að ég tek til máls, er 
sakir þess, að inér finnst málið vera rætt á 
skökkum grundvelli. Fyrir hönd mína og minnar 
stéttar vil ég láta í ljós gleði vfir þvi, að þetta 
frv. er komið fram, þar sem svo er ákveðið, að 
við sýslumenn fáum 6% fyrir að innheimta gjökl- 
in, því að sú stefna hefir til þessa verið uppi, 
að klipa af þeim allt, sem unnt hefir verið, en 
hlaða þó á. þá störfum, eftir þvi sem föng hafa 
verið á. Hér virðist því nýrri stefnu vera að 
skjóta upp, sem ég hygg, að sé flutt að yfir- 
lögðu ráði. í fyrra var skrifstofufé sýslumanna 
fastákveðið með lögum; þangað til gat stj. mjak- 
að því til, eftir því sem störf hlóðust á sýslu- 
mennina. Er því tekið fvrir þetta, og vitanlega 
gcngur erfiðlega að liækka laun þessarar stéttar. 
Býst ég þvi við, að hér sé verið að fara inn á leið 
til þess að bæta sýslumönnum nokkuð upp, og 
get ég því ekki annað en verið ánægður f. li. 
stéttar minnar, þó ég hinsvegar búist ekki við að



364Lagafrumvörp tkki útrædd.
Prestlaunasjóður.

363

njóta lengi þessa launabætis, því að ég er nú 
þegar orðinn nokkuð gamall, eins og á grönum 
má sjá. Annars hefi ég ekki sótzt eftir innheimt- 
um, þvi að ég hefi talið mig hafa þær nógar samt. 
I’ví til sönnunar vil ég geta þess, að ég hefi látið 
hreppstjórana halda öll lausafjáruppboð í Arnes- 
sýslu, síðan ég kom þangað. Mér virðist líka rétt, 
að lögreglustjórarnir hlynni að hreppstjórunum 
eftir föngum, svo smánarleg sem laun þeirra eru.

Að vera því að bregða sýslumannastéttinni uin 
það hér á Alþingi, að hún vilji komast hjá þess- 
ari innheimtu, er ekki rétt. Ég fvrir mitt leyti 
get ekki haft neitt á móti henni, sérstaklega líka 
þegar miðað er við innheimtu ellistvrktarsjóðs- 
gjaldanna, sem sýslumenn fá 2% fvrir, en verða 
þó oft að greiða nokkuð af því gjaldi úr sinum 
eigin vasa, eins og hv. þm, Barð. tók réttilega 
fram. I þessu sambandi vil ég taka það fram, að 
mér finnst, að farið væri dálitið öfugt að, ef 
nú ætti að fara að láta hreppstjórana innheimta 
ellistvrktarsjóðsgjöldin, því upphaflega höfðu 
þeir á hendi innheimtu þessara gjalda, og höfðu 
4% fyrir, en sakir óreiðu á innheimtunni hjá 
þeim varð að taka hana af þeim og fela sýslu- 
inönnum ívrir helmingi lægra gjald. (BJ: Það er 
átt við að láta oddvitana gera þetta). Já, því 
trúi ég, en það held ég nú að væri að bæta gráu 
ofan á svart, því að nóg hafa þeir á sinni könnu 
fyrir. — Svo ég kcmi að málinu aftur, þá eru 
ekki öll ómök tekin af sóknarnefndunum, þó að 
létt sé af þeim innheimtu prestlaunasjóðsgjald- 
anna, því að þá eru eftir kirkjugjöldin o. fl. 
o. fl. Við, sem kunnugir erum þessum málum, 
vitum það vel, að þessi prests- og kirkjugjöld 
eru oft á tiðum ekki nema lítill hluti af þeim 
gjöldum, sem sóknarnefndirnar innheimta. Þann- 
ig þurfa þær að innheimta: Kirkjugarðsgj., söng- 
gjald, og þcgar nýjar kirkjur eru byggðar, þurfa 
þær oft að innheimta mikið fé. Þessi lóo á 
gjaldskylt sóknarbarn er því ekki nema sáralítill 
hluti af þeirri innheimtu, sem þær hafa með 
hönduin, og munar þær því litlu, þó að því sé létt 
af þeim. Eg verð því að leggja eindregið með 
því, að brtt. á þskj. 412 verði samþ., og þar farið 
eftir þeirri góðu reglu, sem á að hafa í heiðri, 
að breyta ekki meiru en þörf er á til þess að 
breytingin komi að notum. Komi það svo í ljós 
síðar, að brevta þurfi ineiru um innheimtu þessa 
gjalds, þá er að gera það, en ennþá er mér ekki 
kunnugt um, að sóknarnefndir hafi beðizt undan 
þessari innheimtu, og því virðist ástæðulaust að 
létta henni af þeim. Það er ekki annað en tala, 
sein sóknarnefndirnar þurfa að bæta við sinar 
skýrslur. Að öðru leyti er ómakið alveg það 
sama.

Pétur Ottesen [óyfirl.]: Hv. frsm. þessa máls, 
þm. Barð., vildi snúa því upp i villu fyrir mér, 
að hér væri verið að Ieggja nokkurt aukið erfiði á 
hreppstjóra með samþvkkt þessa frv., af því 
það væri svo með því fyrirkomulagi, sem nú 
væri, að hreppstjórar slvppu ekki við innheimtu 
þessara gjalda, þvi í flestum tilfellum, þegar 
þyrfti að taka lögtak, væru það hreppstjórarnir, 
sem það framkvæmdu. Það er rétt, að þegar þessi 
gjöld cru innheimt með lögtaki, eru það venju- 
lega hreppstjórarnir, sem það gera, og fyrir það

fá þeir nokkra greiðslu. En nú er það svo bæði 
með innheimtu sóknargjalda og manntalsþing- 
gjalda, sem hreppstjórar hafa með höndum, að 
sóknarnefndir og hreppstjórar elta ólar við inn- 
heimtu þessara gjalda og spara hvorki ómak né 
fvrirliöfn til þess að ná þeim inn án þess að til 
lögtaks komi. Það er því ekki nema í sárafáum 
tilfelium, i sveitunum a. m. k., sem þessi gjöld 
eru innheimt með lögtaki. Með þessari breyt. 
á að velta hinni iniklu fvrirhöfn, sem sóknar- 
nefndirnar hafa fvrir þvi að innheimta þessi 
gjöld án lögtaks, yfir á hreppstjórana, sem ég 
ætla þó, að flestum komi saman um, að hafi 
fyrirfrain svo mikil störf í þarfir hins opinbera, 
að lítt forsvaranlegt sé, þegar litið er á þeirra 
borgun.

Hv. þm. Barð. sagði út af þvi, sem ég minntist 
á, að dæmi mundu vera til, að hreppstjórar yrðu 
jafnvel að borga sjálfir burðargjald undir pen- 
ingabréf, að það væri þá af framtaksleysi þess- 
ara hreppstjóra, því þeir gætu fengið þetta end- 
urgreitt. Það getur vel verið, en ég hugsa, að í 
mörgum tilfellum muni það kosta svo mikið erf- 
iði og fyrirhöfn, að betur borgaði sig að leggja 
til burðargjaldið.

Hv. 2. landsk., sem hér talaði út frá fullum 
skilningi á þvi, hverjir mundu mest verða fyrir 
barðinu á innheimtu þessara gjalda, sem sé 
hreppstjórarnir, minntist á það, að hér væri 
gengið inn á nýja braut, þannig að sýslumenn 
ættu að fá nokkra borgun fvrir þessa innheimtu, 
en það virtist ekki freista hans á nokkurn hátt. 
En það skyldi . nú ekki vera, að einmitt þessi 
hlunnindi eigi einhvern þátt i þeim mikla áhuga, 
sem hv. þm. Barð. hefir fyrir þessu máli? Ég 
skal náttúrlega ekkert segja um það, en það er 
vitanlegt, að þessar 6% eru auknar tekjur sýslu- 
nianna fvrir erfiði, sem að mestu leyti verður 
velt yfir á hreppstjórana og þeir eiga ekkert að 
fá fyrir. Það er virðingarvert, að hv. þm. Barð. 
skuli lýsa þvi vfir, að hreppstjórarnir séu illa 
haldnir og að hann hafi frá þvi fyrsta að hann 
varð sýslumaður fundið til þess, en tilfinningin 
liefir aldrei orðið það sterk, að hann hafi nokk- 
urn tíma gert tilraun til þess að rétta þeirra hag 
liér á þingi, og nú vill hann knýja fram frv., sem 
hefir í för mcð sér aukið erfiði fyrir hreppstjóra, 
án þess að sýna nokkra viðleitni til þess að 
bæta þeirra aðstöðu.

Ég vænti því, að það, sem við þrír höfum 
sagt, hv. 2. landsk., hv. þm. V.-Sk. og ég, verði 
nægileg bending til d. um að láta sitja við svo 
búið i þessum efnum og gera enga breyt., þvi 
eins og ég er búinn að taka fram, verður afleið- 
ingin af þessu frv. aukið erfiði fyrir hreppstjór- 
ana, sem fá litið fvrir sin störf, auk þess sem 
þetta léttir mjög litlu af sóknarnefndunum, þvi 
eins og hv. 2. landsk. tók fram, er þetta gjald 
ekki nema tiltölulega lítill hluti af því, sem 
sóknarnefndirnar verða að innheimta, því það 
er búið að hækka svo þann hluta gjaldsins, sem 
kemur til viðhalds kirkjum og öðru því, sem 
prestsþjónustu og sóknunum viðkemur.

Jónas Guðmundsson: Þeir hafa nú talað hver 
um annan þveran sýslumenn og hreppstjórar til 
þess að revna að komast hjá þeirri skyldu, sem
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þeiin er lögS á herðar með þessu frv, að inn- 
heimta þetta gjald. Allir sjá, að það er rangt, 
sem hv. þm. V.-Sk. hélt fram, að hér væri um 
eitthvert sérstakt stefnumál að ræða. Hér er að- 
eins um það að ræða, hvort þessir innheimtu- 
menn, sýslumenn og hreppstjórar, eigi að inn- 
heimta samskonar gjöld í rikissjóð og þeir hafa 
nú með höndum. Þeir hafa nú innheimtu á elli- 
stvrktarsjóðsgjaldi, sem er hliðstætt því gjaldi, 
sem hér er um að ræða, tekju- og eignarskatti, 
sem nær til flestra manna, sem komnir eru yfir 
fermingaraldur, fasteignaskatti o. fl. svipuðum 
gjöldum. Hér er aðeins um eitt gjald að ræða, 
sem falið er sóknarnefndunum, þar sem manna- 
skipti verða i hvert skipti, sem kosið er í n, 
og trassaskapur og óreiða er á þessari innheimtu. 
Það er sannleikur, þó hv. þm. Borgf. vilji ekki 
kannast við það, að hreppstjórar trassa fram úr 
öllu hófi að taka lögtaki þessi gjöld. Þeim eru 
sendar langar skrár vfir gjöld, sem ekki greiðast, 
kirkjugjöld, prestlaunasjóðsgjöld og önnur 
gjöld, en svo er trassað ár eftir ár að innheimta 
þau. l'm þetta get ég borið, þvl ég hefi lengi 
verið gjaldkeri i sóknarnefnd. Það er skökk 
stefna hjá hv. þm. V.-Sk, að það eigi að undan- 
þiggja sýslumenn innheimtu þessara gjalda, þvi 
einmitt þar er betur búið að þeim, þar sem þeir 
eiga að fá 6% i innheimtulaun, og ég þykist 
vita, að enginn sýslumaður á landinu muni ekki 
Iáta hreppstjórana fá öll þessi innheimtulaun af 
þeim gjöldum, sem þeir innheimta. Þessa stefnu 
hv. þm. V.-Sk. vil ég því reka heim sem ger- 
samlega ómögulega til þess að framfylgja.

Hv. þm. Borgf. sagðist ekki skilja, hvernig ég 
kæmist að þeirri niðurstöðu, að hægara yrði að 
halda við kirkjum og kirkjugörðum, ef þessi 
breyt. næði fram að ganga. Ástandið i þessum 
efnum er þannig, að ekki næst inn nema tiltölu- 
lega lítill hluti af sóknargjöldunum án lögtaks. 
Þá er sent til sýslumanna, sem svo senda til 
hreppstjóranna til þess að taka lögtak, sem þeir 
trassa fram úr öllu hófi. Afleiðingin verður sú, 
að ekki næst nema lítill hluti af þessum tekjum, 
en prófastar ganga eftir þvi að fá prestlauna- 
sjóðsgjaldið, sem þeir eiga að standa skil á til 
liiskups, greitt að fullu, þó ekki sé nærri lokið 
innheimtu þess. Af þessu stafar það, að litið sem 
ckkert er eftir til þess að verja til viðhalds 
kirkjum og kirkjugörðum í viðkomandi sóknum. 
A þennan hátt er það, sem ég tel, að mcð þvi 
að létta þessari innheimtu af sóknarnefndunum 
geti þær haft möguleika til þess að verja þvi 
fé, sem þær sjálfar geta innheimt, til þess að 
halda við kirkjum og kirkjugörðum heima hjá 
sér. Það er þvi rangt, að hér sé ekkcrt ómak tek- 
ið af sóknarnefndunum, þvi það er mikið, og ég 
tel sjálfsagt, að því sé af þeim létt. — Ég sé 
svo ekki ástæðu til þess að fjölyrða frekar um 
þetta að sinni.

Frsm. (Bergur Jónsson) [óyfirl.j: Ég get tek- 
ið undir það, að hér séu orðnar óþarflega langar 
umr. um _ ekki stærra atriði. En ég vil aðeins 
henda á, að aðalatriði málsins er það, sem kom 
fram hjá hv. 2. landsk., að með þvi að leggja 
niður prestlaunasjóð er búið að gera sóknar- 
gjöldin beinlínis að rikissjóðsgjöldum, og er þvi

ástæðulaust að undanþiggja sýslumenn inn- 
heimtu þeirra frekar en annara samskonar gjalda 
í ríkissjóð. En það er misskilningur hjá hv. þm. 
Borgf., að þessi skoðun mín stafi af ágirnd hjá 
mér. Mig langar ekkert til þess að fá þessa 
innheimtu i viðbót við aðrar. Mér finnst það 
bara sjálfsagt, að sýslumenn innheimti þessi 
gjöld ásamt öðrum ríkissjóðsgjöldum, þvi það er 
einfaldara heldur en að vera að bauka með það 
út af fyrir sig af mismunandi færum sóknar- 
nefndarmönnum. Og ég skil ekkert í hv. þm. 
Borgf., að hann skuli ekki geta skilið, að hér er 
alls ekki um neitt aukið ómak fvrir hreppstjóra 
að ræða.

Hv. þm. V.-Sk. sagði, að ég mundi ekki liafa 
lesið brtt. sina, þar sem sóknarnefndum væri 
gert heimilt að gera sýslumönnum skil fyrir þess- 
um gjöldum. Jú, ég hefi nú reyndar lesið hana, 
en þetta er bara til þess að gera enn þá ineiri 
rugling. Það ætti þá að skylda sóknarnefndir til 
þess að senda gjöldin til sýslumanns, til þess að 
skilin kæmu i einu lagi til ríkisféhirðis,

Ég ætla ekki að fara að þrátta við hv. þm. 
Borgf. um burðargjöldin. Það er siður i þeirri 
sýslu, scm ég er sýslumaður, að hver einasti 
hreppstjóri lætur endurgreiða sér burðargjöldin. 
Bréfin koma oft ófrímerkt til mín, en þjónustu- 
frímerki koma á minn reikning. Ég dáist að 
þeirri ósérplægni hv. þm., að hann skuli hafa alla 
sina löngu embættistíð borgað undir bréfin sjálf- 
ur, því það var alger óþarfi. Mér fvndist hann 
ætti því að taka þetta saman eftir getu og reyna 
að fá það endurgreitt.

Jón Sigurðsson: Ég skal ekki lengja mikið 
uinr., sem þegar eru orðnar of langar. — Það 
hefir verið talað mikið um það, að hér væri verið 
að hlaða auknu erfiði á hreppstjórana, en ég 
get ekki séð, að svo sé. Það er kunnugt, að 
hreppstjórar hafa mikla innheimtu með hönd- 
um fyrir sýslurnar, og þessi innheimta kemur 
vitanlega til að halda áfram og fer vaxandi, eins 
og verið hefir undanfarin ár, og það skiptir því 
ekki miklu máli, hvort á þeim reikningum, sem 
innheiinta á, stendur nokkrum krónum meira 
eða minna. Ég hefi ekki orðið var við, að það 
skapaði neina sérstaka örðugleika að innheimta 
þessi gjöld, þó ellistyrktarsjóðsgjaldið væri með. 
Það er aðeins sá munurinn, að þarna kemur 
nýr liður til viðbótar, sem er innheimtur hjá 
sömu mönnum. Mín revnsla er sú, að af öllum 
gjöldum, sem þarf að innheiinta, sé einna hæg- 
ast að innheimta þinggjöld, því þrátt fyrir þá 
erfiðleika, sem menn eiga við að búa, hefir cnn 
haldizt i meðvitund fólksins, að þessi gjöld 
verði að greiðast og það verði ekki dregið leng- 
ur. Þess vegna hefir mér reynzt léttara að inn- 
heimta þessi gjöld heldur en ýms önnur gjöld. 
Og það er af þeirri ástæðu, sem ég tel hyggilegt 
að ganga þessa leið, að fela sýslumönnum og 
hreppstjórum innheimtu þessara gjalda, og eins 
og bent hefir verið á, er það líka eðlilegra, þar 
sem þessi gjöld renna beint i rikissjóð, heldur 
en farið sé allar þær krókaleiðir, sem þegar liefir 
verið lýst og ég skal ekki fara frekar út i. — 
Ég mun Jiví af þeim ástæðum, sem ég hefi greint, 
greiða atkv. móti þeirri brtt., sem fvrir liggur.
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Hannes Jónsson [óyfirl.]: Ég átti nokkurn þátt 
í því, að samskonar frv. og þetta var borið fram 
á þingi í fyrra. Endurskoðendur landsreiknings- 
ins höfðu gert þá aths., að prestlaunasjóður ætti 
vegna reikningshalds rikissjóðs að strikast út. 
En hvað er nú í raun og veru þessi prestlauna- 
sjóður? Hann er ekkert nema á pappírnum. Það 
er aðeins einu sinni á ári, að þessi sjóður er 
skuldlaus; það er þegar rikissjóður greiðir í 
hann það, sem á vantar til þess að hann geti 
staðið við sinar greiðstur. Reikningshald prest- 
launasjóðs er afaróþægilegt að fella inn í ríkis- 
bókhaldið, enda er það alveg ástæðulaust og að 
mörgu leyti til þess að gera Jandsreikninginn 
óaðgengilegri til yfirlits, þar sem ekki sést á 
honum, hvernig tekjum sjóðsins er varið.

Þá vil ég segja, að það sé einkennileg mála- 
færslan hjá blessuðum sýslumönnunum liér í d. 
Þeir berja sér á brjóst og kvarta yfir því, hvað 
þeir hafi lítið fé með höndum og alltaf sé verið 
að auka á þeirra starf. En svo segja þeir annað 
veifið, að þetta komi allt á bak hreppstjórunum, 
og mátti heyra lýsinguna á því hjá hv. þm. 
Borgf., hvernig sýslumcnnirnir notuðu sér að- 
stöðu sína gagnvart hreppstjórunum. Þetta er 
nú ekki skemmtileg málafærsla, og það hjá 
sýslumönnum. Þá töluðu þeir lika mikið um 
það, hve inikill óþarfi það væri að taka þessa 
innheimtu af sóknarnefndunum, þar sem þær 
livort sem væri innheimtu hjá sömu mönnunum. 
En gera ekki sýslumenn þetta sama? Það er þá 
ekki önnur fyrirhöfn fyrir þá en að skrifa einni 
línu meira. — En ég skal segja það fyrir mitt 
leyti, að fyrir mér er það ekkert aðalatriði, 
hverjir hafi þetta innheimtustarf með höndum, 
heldur bara álít ég þetta praktiskt og nauðsyn- 
legt fyrirkomulag til þess að rikisstj. fái góða 
aðstöðu til þess að fylgjast með þvi, hvernig 
þetta starf er rækt, og það er þægilegra að þurfa 
ekki að ganga að nema sýslumönnum um skil 
á þessu. Frá mínu sjónarmiði er þetta þvi fyrir- 
komulagsatriði, sem er nauðsvnlegt, til þess að 
koma reikningshaldi rikisins í sem bezt horf að 
þessu leyti, og til þess að hægt sé að hafa eftir- 
lit með þessuin greiðslum.

Það var einn af sýslumönnunum hér i d. að 
tala um, að skrifstofukostnaður þeirra væri nú 
fastákveðinn og engu hægt að þoka þar um. Ég 
veit ekki betur en að þetta hafi verið svona i 
mörg ár. Það hefir verið veitt ákveðin fjárhæð 
til sýslumanna í þessu skyni, og ef rikisstj. hefir 
veitt þeim meira en það, sem þeirri upphæð nem- 
ur, — og það hefir hún gert —, þá hefir hún gert 
það í algerðu heimildarleysi. Sýslumennirnir 
hafa þá bara narrað stj. til þess að láta sig hafa 
fé, sem hún hafði enga heimild til að veita. 
Þeir sýslumenn, sein hafa talað út í þetta mál 
hér, hafa ef til vill átt sinn þátt i þvi að fá 
eitthvað af fé, sem ekki hefir verið veitt samkv. 
lieimild. Ég heyri það, að hv. þm. V.-Sk. er eitt- 
hvað að segja, og ég skal gjarnan snúa máli mínu 
til hans. Ég er ekki alveg fráleitur því, að hann 
megi bita i skorpuna á sneiðinni, sem ég var 
með.

Ég hvgg, að það væri hægt að leiða menn til 
sátta og samkomulags um það, sem mér virðist 
vera aðalágreiningsefni hér, og það með þeirri

brtt., sem fyrir liggur. A. m. k. nær hún þeim til- 
gangi, sem ég tel, að 1. hafi átt að ná, sem sé, að 
sýslumönnum beri að vísu skylda til þess að 
standa skil á greiðslum þessum til ríkissjóðs, en 
að þeir geti snúið sér til sóknarnefnda, hver í 
sínu umdæmi, um innheimtu á gjöldunum. Ég 
held þessu fram af því að ég tel, að höfuðtil- 
gangurinn eigi ekki að vera sá, að losa sóknarn. 
við þessa innheimtu. Mér finnst það smáatriði, 
og ég er alveg hissa á þvi, að menn skuli deila 
um slíkt. Það sýnir bara, hvað menn geta verið 
smámunasamir i sér, og það jafnvel þó að í 
sýslumaniisstóli séu.

Þá vil ég, þó að það komi mér ekki beinlinis 
við, hera blak af hreppstjórunum, þar sem komið 
liafa fram ásakanir í þeirra garð fyrir trassaskap 
um að ganga ekki að mönnum með lögtaki strax 
og lögtaksbeiðni hefir borizt þeim i hendur. 
Þetta, að hreppstjórar veigra sér við þessu, staf- 
ar af þvi, að hreppstjórarnir skilja það svo vel, 
hetur en þeir, sem ekki eru í sveitunum, hversu 
miklir örðugleikar geta verið á því fvrir fólk að 
staiida skil á greiðslum, þó að litlar séu. Ég þekki 
marga hreppstjóra, sem bíða með að innheimta 
þessi gjöld þar til þeir vita, að menn hafa aura 
lianda á milli til þess að greiða þau með. Og 
hezt gengur að innheimta þessi gjöld þar, sem 
þeir ganga á milli manna til þess að ná þeim 
inn, án þess að lögtak sé framkvæmt. Þetta er 
líka miklu betur séð, þó að hinsvegar sé ekki 
hægt að ásaka hreppstjóra, sem ganga hart að 
niönnum í þessu efni, og valda þá um leið ó- 
þarfa útgjölduin, sem ella væri hægt að komast 
hjá. Þetta á ekki aðeins við um smágjöldin, eins 
og t. d. prestsgjöldin, heldur öll þau gjöld, sem 
lireppstjórar verða að standa skil á, sem eru 
mest sveitarútsvör, a. m. k. i þeim hreppum, þar 
sem oddvitar hafa það fyrir reglu strax og gjald- 
dagi er koininn að fá levfi sýslumanna til lög- 
taka.

Ég vil leggja aðaláherzluna á það, frekar en allt 
annað, að með þessu frv. er verið að gera til- 
rauii til þess að bæta skipulagið á reiknings- 
haldi ríkissjóðs og greiða fyrir betra eftirliti með 
þeim tekjum, sem hér um ræðir. Þetta er vitan- 
lega langstærsta atriðið. Og ég trúi ekki öðru, þó 
að ólíklcga horfi með þessa till., en að það sé 
þá hægt að ná samkomulagi um það, hvernig hún 
eigi að vera.

Gísli Sveinsson [óyfirl.j: Þetta mál hefir nú 
skýrzt töluvert, og má því stytta umr. um það. 
Mönnum er nú ljóst, hvernig stendur á þvi, að 
þetta frv. hefir komið fram og hvers vegna því 
er fylgt eins vel eftir og raun er á, og sömu- 
leiðis er það ljóst, hvers vegna hv. þm. V.-Húnv. 
þurfti endilega að láta ljós sitt skína hér, sem 
ekki er þó sérlega skært.

Hv. 6. landsk. þm. greindi skilmerkilega frá á- 
stæðunuin til þess, að honum er þetta svo mikið 
kappsmál, og er skiljanlegt, að hann leggi ríka á- 
herzlu á þetta mál. Hann hafði hér þá sögu að 
segja, sem við hv. 2. landsk. þm. vcrðum að játa, 
að við þekkjum alls ekki. Við þekkjum það ekki, 
að þau gjöld, sem sóknarnefndir eiga að inn- 
heimta, séu „i kássu og vitleysu", eins og þetta 
virðist vera í hans sveit. Það er ósköp skiljan-
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Iegt, að þessir menn vilji bjarga sér úr þessari 
„kássu og vitleysu". I annan stað koin það fram 
hjá hv. þm. Barð., að það er einhver vottur af 
sömu kássunni hjá honum, þar sem hann var að 
tala um, að þetta væri allt í óreiðu, og svo ætti 
að demba þessu í hrúgum á hreppstjórana, og 
þeim væri þá kannske ætlað að gera það, sem 
þeir gætu alls ekki. Það er þetta, sem við þekkj- 
um ekki, að innheimta þessara gjalda hjá sóknar- 
nefndunum sé ekki í lagi. Það er langt frá, að það 
sé komið svo á Suðurlandi, eins og það virðist 
vera á Austurlandi, að þar séu öll gjöld, þau 
smærri jafnt sem þau stærri, í óreiðu og vit- 
levsu. Stærstu gjöldin liggja ógreidd hrönnum 
saman, en að þessi smágjöld, sem eru kannske 
1 króna eða minna, séu i svo mikilli óreiðu, að 
gripa þurfi til löggjafar til þess að bjarga þvi, 
það þekkjum við ekki. Hinsvegar virðist það nú 
tæplega gott ráð að demba þessu öllu á sýslu- 
menn eða bæjarfógeta, þvi að þeim er nú ekki 
öllum borið svo gott vitni. Að visu er það ekki 
svo, að þessir menn komist í gjaldþrot á öllum 
sviðum. Og þeir sýslumenn, sem hér eiga sæti 
í d., geta óhræddir talað um þessi mál, þvi að 
ekki mun neitt slíkt á fcrðinni hjá þeim. Ann- 
ars hafa sýslumenn allra manna mesta ábyrgð 
fyrir ríkissjóð, og stærstu upphæðir til inn- 
heimtu, sem viða reynist alveg ógerningur að ná 
inn á þessum tiinum.

Það er víst um það, að þetta eru aukin störf á 
lireppstjóra, enda þótt það sé endileysa, að öll 
störf sýslumanna lendi á hreppstjórum. En sýslu- 
menn verða að senda til þeirra reikninga, til þess 
að gera síðustu gangskör að því að ná þeím inn, 
og er það meira en nóg, samanborið við þá þókn- 
un, sem þeir fá.

Það litur út fyrir, að liv. þm. V.-Húnv. hafi 
aldrei komizt í námunda við skrifstofur sýslu- 
manna, því að hann heldur, að það eina, sem 
þeir geri, sé að stinga niður penna og skrifa 
nokkrar línur, og þar með sé hverju embættis- 
verki lokið. Hv. þm. veit það ekki, að sýslu- 
menn verða að vera daginn út og daginn inn á 
skrifstofum sinuni, þar sem þeir hafa mjög mikla 
bókfærslu á hendi, fvrir hið opinbera, og svo þar 
að auki fyrir sýslufélögin, fyrir sama sein ekk- 
ert gjald, hvað lengi sem það verður.

Hv. þm. V.-Húnv. stóð hér upp til þess að lýsa 
því vfir, að hann, þessi mikli maður, endurskoð- 
ari landsreikningsins, hefði átt þátt i því að 
koma með frv. í öndverðu. En þar að auki talaði 
hann aðeins um það eitt, seni allir voru sam- 
mála um, sem sé, að rétt sé að taka þessi gjöld 
frá formsins hlið úr prestlaunasjóði, seni, þó að 
hann hafi verið til, stendur ekki undir þvi sem 
hann á að gera, og láta ríkissjóð taka við þvi. 
Þetta þurfti ekki að fjölyrða um, en það var 
bara hv. þm., sem þurfti að sýna, að hann væri 
pottur og panna i þessum málum. l'm það atriði, 
að hann var að revna að ná sér eitthvað niðri á 
flokksmanni sinum, er það að segja, að þeir eru 
nú ekki of margir hér í d. til þcss að rifast. 
Hann var að rétta að hv. 2. landsk. skorpu, vegna 
þess að hann hefði fengið ólöglegt fé úr ríkis- 
sjóði. Xlín vegna getur hv. þm. V.-Húnv. látið 
þennan kollega minn eiga skorpuna einan, því 
að ég hefi aldrei farið fram á það, að mitt skrif-

Alþt. 1934. C. (48. löggjafarþing).

sfofnfé yrði aukið um einn eyri frá því, sem 
ákveðið hefir verið.

Ég mun svo ekki fjölyrða frekar um þetta 
mál. Það mun nú vera orðið öllum ljóst. Þm. 
verða nú að gera það upp við sjálfa sig og sam- 
vizku sína, hvort þeir vilja fvlgja því. Okkur, 
sem liöfum kunnugleika og þekkingu á þessu 
máli, er ýmislegt það ljóst i þessu efni, sem 
hv. flm. þess og nm. hefir engan veginn verið 
ljóst, þó að þeim sanikv. stöðu sinni hefði átt að 
vera það Ijóst.

Pétur Ottesen jóyfirl.j: Ég ætla nú, að það 
sé ljóst af þeim umr., sein hér hafa farið fram, að 
gangur þessa máls er þannig, að ef frv. verður 
sam|), þá á að visu að létta þessum störfum 
af sóknarnefndarmömium, og sýsluineiin eiga að 
taka að sér að innheimta þessi rHöld og fá fyrir 
það 6%, að nafninu til, en hreppstjórar eiga ekk- 
ert að fá. Svo bæta flni. frv. því við, að inn- 
heimtuna eigi að fela hreppstjórum, sem hv. 6. 
landsk. segir, að séu þannig, að þeir trassi allt 
og geri ekkert, sem þeir eiga að gera í þessum 
efnum. Það á að bæta iniiheiintuna með því að 
fela þeim þetta! Ég held, að ég þurfi svo ekki 
að hafa fleiri orð um það, sem hv. þm. Barð. hefir 
fært fram i málinu, en ég vil aðeins, út af því, að 
hv. þm. V.-Húnv. var að segja, að prestlaunasjóð- 
ur væri ekki til, segja það, að mér þykir ]>að 
undarlegt, að hv. þm. skuli halda því fram, því 
að hann hefir verið endurskoðari sjóðsins sið- 
an I. um hann voru samþ. Hann er sem sagt bú- 
inn að endurskoða þann sjóð í mörg ár, sem 
hann segir að sé ekki til.

Ég vil þá aðeins segja nokkur orð út af því, 
sem hv. 6. landsk. sagði um þetta, og þeim rök- 
stuðningi, sem liann færði fram fyrir þvi, að 
þetta mundi verka nokkuð á þann hátt, að hægt 
væri að halda betur við kirkjum og kirkju- 
görðuni en áður, en það hvílir nú á sóknarnefnd- 
um að sjá um þetta. Hann rökfærði þessa skoð- 
un sína með því, að það væri svo mikið af gjöld- 
um, sem ekki næðist inn þrátt fvrir margendur- 
tekið lögtak, svo að það vrði að taka af þeini 
hluta sóknargjalda, sem ætti að renna til kirkna, 
ti) þess að fullnægja prestlaunasjóði i þessu 
efiii. Hvers vegna fara nefndirnar svo að? Ef 
þær geta sannað það, að þrátt fvrir lögtaks- 
gerð sé ekki hægt að innheimta gjaldið, þá eru 
þær lausar frá skyldunni til þess að innheimta 
það. Það er vitanlega eins með þetta gjald eins 
og önnur þinggjöld, sem á að innheimta. Ef 
sýslumaður getur sannað rikissjóði það, að ó- 
mögulegt sé að krefja inn gjaldið með lögtaki, 
þá er það afskrifað. Það er þess vegna hægt að 
bæta úr því, sem hv. 6. landsk. var að tala um i 
sambandi við viðhald kirkna og kirkjugarða, með 
þvi að sóknarnefndirnar sanni bara, að gjaldið 
hafi verið óinnkræft. Ef þetta er gert, þá þarf 
ekki að skerða möguleika sóknarnefndanna til 
þess að halda við kirkjum og kirkjugörðum. Það 
þarf þess vegna enga lagabreyt. um þetta efni, 
hekiur aðeins, að sóknarnefndirnar séu ekki að 
borga i rikissjóð þau gjöld, sem ómögulegt er að 
ná inn. Það er þess vegna ekki nokkur fótur 
undir þessu frv., og ekki nokkur minnsta ástæða 
til fvrir þvi. Það er með því skapað ennþá meira
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rangladi i innheimtunni en verið hefir, auk ])ess 
sem með þessu á að fyrirbyggja það, sem hefði 
verið hægt að fyrirbyggja einungis með þvi að 
framkvæma þetta eins <>g 1. standa til. Þetta frv., 
cf að 1. verður, er þá ekki til nokkurs hlutar 
annars en að auka áijiðslu á hreppstjórum í 
þessu landi.

Magnús Torfason: Ég tel þetta mál nokkurn 
veginn útrætt, og stend þess vegna ekki upp til 
þess að tala um málið, heldur lil þess að bera 
af mér sakir. Helmingur Bændafl. í þessari hv. 
d. — og sjálfsagt „betri" helmingurinn — hefir 
talið sér skvlt að ráðast á mig með persónu- 
legum aðdróttunum, og ég vænti þess, að hv. 
þm. líti svo á, að ég hafi rétt til þess að bera af 
inér blak. Honum fórust þannig orð, að sýslu- 
menn hefðu kúgað stj. eða fengið hana til þess 
að bæta við skrifstofufé sitt í algerðu heimildar- 
ievsi. Að því er heimildarleysi snertir er þetta 
vitanlega ekki á ábyrgð sýslumannanna og hæj- 
arfógetanna, og ég býst við, að engir þeirra hafi 
vitað um það, hvort sú upphæð, sem til þeirra 
hefir farið, hafi verið nálægt þvi, sem veitt var i 
fjárl. eða ekki. En um það atriði, að ég hafi verið 
fingralangur i skrifstofufé, eða að i minar hend- 
ur hafi komið illa fengið skrifstofufé, cr það að 
scgja, að ég held, að það geti ekki vel staðizt. 
I’egar ég sótti um Arnessýslu, var skrifstofufé 5 
þús. þar, og ég játa það, að ég sótti um sýsluna 
vegna þess, að ég leit svo á, að með 5 þús. kr. 
í skrifstofufé væri það tryggt, að ég fengi a. m. 
k. þau laun, sem embættinu fylgdu. En hvað 
skeður? Þegar sparsemin var sem mest hér á 
Alþ., sællar minningar, þá var skrifstofufé sýslu- 
manna fært talsvert niður, og ég varð þá fyrir 
barðinu á þeirri niðurfærslu. Skrifstofufé mitt 
var þá fært úr 5 þús. kr. niður i 2880 kr. Sjálf- 
ur borgaði ég föstum skrifara 3600 kr., og varð 
þvi að borga honum 720 kr. úr eigin vasa, fvrir 
utan það, að ég varð að gefa ríkinu húsaleigu, 
hita og Ijós, og svo allt, sein skrifstofu heyrði til, 
svo sem bækur, preiitun og þess háttar. Ég skal 
játa það, að ég fór þá til forsrh. og sagði honum 
frá því hreinskilnislega, að ég mundi gera þetta 
atriði að umtalsefni hér á Alþ., en við það batn- 
aði þetta nokkuð. Síðan liefir skrifstofufé færzt 
talsvert upp, og ég hefi notið þess eins og aðrir. 
En ef hv. þm., sem hcfir verið endurskoðari 
landsreikningsins og er sjálfsagt kunnugur þess- 
um málum, vill kvnna sér þetta betur, þá mun 
hann sjá það á reikningum mínum, að ég hefi 
aldrei horgað minna en 1600 kr. á ári fram yfir 
það, sem ég hefi fengið. (HannJ: Þeir reikning- 
ur liggja ekki frammi). Þeir eru í stjórnarráð- 
inu, það er víst. Ég vona nú, að hv. þdm. sjái, að 
þessi árás frá hv. þm. V.-Húnv. hefir verið alveg 
að ófvrirsynju. Hann var að tala eitthvað um 
bókfærslu, en ég skal ekki svara neinu um það, 
þó að til þess gæti verið ástæða. Ég skal Iýsa 
þvi yfir, að ég tek þetta ekki illa upp fyrir þess- 
um hv. flokksmanni minum. Ég þekki hann, 
og við þekkjuin hann — allir.

Jónas Guðmundsson: Það lítur út fyrir, að 
þetta mál ætli að verða til þess að sprengja 
Bændafl. alveg. Það vissu flestir, að taugin milli

skipanna mundi ekki vera sterk, en að hún væri 
svo fúin, að hún brysti við þetta átak, það hefir 
víst fæstum dottið í hug.

Það hafa komið fram nokkur atriði frá því að 
ég talaði siðast, sem ég vildi minnast á. Hv. þm. 
V.-Húnv. vildi ekki gera mikið úr þvi, þó að það 
aðalatriði frv. fengi að halda sér, sem sé, að 
sýslumenn ættu að gera skil til rikissjóðs i 
staðinn fyrir að það nú er biskup. Ég ætla, að 
embættisfærsla biskups sé ekki lakari en hún er 
hjá sýslumönnuin, og skil á hans fjárreiðum til 
liins opinbera ekki verri en hjá sýslumönnum 
og bæjarfógetum. Frá því sjónarmiði er það þvi 
enginn ávinningur fvrir ríkissjóð, að till. hv. 
þm. V.-Húnv. verði samþ., eins og hann vildi 
vera láta. Ég álit, að þá till. eigi að fella, og það 
af þeim ástæðum, sem ég hefi margtekið fram, 
scm sé, af því að þetta gjald er einn tekjuliður 
rikissjóðs og eitt af þeim gjöldum, sem almenn- 
ingur á að greiða beint í rikissjóð gegnum sýslu- 
mennina, en ekki með þeim krókaleiðum að láta 
sérstakar nefndir innheimta það, nefndir, sem 
alltaf eru að skipta um menn, en þar af leiðandi 
kemur ringulreið á störf þeirra.

Hv. þm. V.-Sk. vildi halda því fram, að það 
þekktist ekki óreiða á þessum hlutum í V,- 
Skaftafellssýslu og Arnessýslu. Mig furðar stór- 
kostlega á þeirri tvöfeldni, sem lýsir sér í þess- 
ari vfirlýsingu. Heldur þessi þm., að það sé ekki 
óreiða á innheimtu þar eins og hér i Reykjavik 
og alstaðar annarsstaðar á landinu? Dettur hon- 
um i hug, að öll sóknargjöld í V.-Skaftafells- 
sýslu náist inn? Arnessýslu þarf ekki að tala 
um. Þar eru heilir hreppar, eins og t. d. Eyrar- 
bakki, sem eiga erfitt með að standa skil á 
fjöldamörgum gjöldum og greiðslum. Ég verð að 
segja það, að ég álít, að önnur eins tvöfeldni i 
framsetningu og þetta eigi ekki rétt á sér hér á 
Alþ., þar sem menn eiga helzt að ræða málin á 
þeim grundvelli, sem liggur alveg augljós fyrir, 
og sá grundvöllur er í þessu tilfelli, eins og 
hefir verið margendurtekið, að innheimta þess- 
ara gjalda er í ákaflega mikilli órciðu víðs- 
vegar um landið.

Hv. þm. Borgf. vildi líta svo á, að hann hefði 
kveðið niður öll inótmæli, sem fram hefðu komið 
gegn hans skoðun i þessu efni, með þvi að segja, 
að sóknarnefndirnar væru leystar frá því að 
borga þessi gjöld, þó óinnheimt væru, með þvi 
að færa sönnur á það, að þau væru alveg óinn- 
heimtanleg. Þetta eru smágjöld og nær því ó- 
framkvæmanlegt fvrir sóknarnefndir að inn- 
heimta þau með lögtaki, þegar undandráttur 
verður á greiðslu, og auk þess skeyta hreppstjór- 
ar og sýslumenn lítt um innlieimtu þeirra, þar 
sein þeim sjálfum ber ekki að standa skil á þeim 
í ríkissjóð. Það er af þessum ástæðum ómögulegt 
að sanna, að lögtak hafi revnzt árangurslaust, 
og á meðan má með réttu krefja sóknarnefnd- 
irnar um gjaldið. Réíta leiðin er áreiðanlega sú, 
að þau renni beint í ríkissjóðinn og séu inn- 
heimt af sýslum„ og vænti ég því, að hv. deild 
greiði atkv. á móti brtt., en samþ. frv.

Hannes Jónsson tóyfirl.]: Hv. þm. V.-Sk. og 
hv. 6. landsk. revna að gera sér mat úr þvi, að 
við skulum deila, bændaflokksmennirnir. Þetta



374373 Lagafrumvörp ekki utrædd. 
Prestlaunasióður.

sýnir spilltan hugsunarhátt enibættisinannaklík- 
unnar annarsvegar og jafnaðarmanna hinsvegar, 
þar sem þeir finna sér skylt að þegja yfir öllu, 
sem þeir telja ekki rétt hjá sínum mönnum. 
Það er ekki von, að vaxi mörg falleg blóm i 
aldingarði þessara manna. En það, sem ég minnt- 
ist á, átti ekki sérstaklega við minn flokksmann 
hér, heldur við stéttina. En hann viðurkenndi 
nú einmitt, að ég hefði farið með rétt mál, þegar 
hann sagði, að hann hefði fengið stj. til að 
hækka skrifstofuféð. Það var ekki annað eða 
meira, sem ég sagði. En hvernig gat stj. orðið 
við þessum óskum hans nema taka féð á óleyfi- 
legan hátt, þegar sú fjárveiting var þrotin, sem 
til þessara útgjalda var ætluð? Hann sagðist 
hafa sagt forsrh., að hann mundi gera þetta að 
umtalscfni hér á þingi, ef hann fengi ekki vilja 
sínum framgengt. Eg veit ekki, hvort hann hefir 
beitt fleiri hótunum, en stj. fór eftir tilmælum 
hans án þess hún hefði rétt til. Líkt er að segja 
um hv. þm. V.-Sk. Ég get sannað með tölum og 
sýnt fram á, að hann hefir ekki hlifzt við að 
taka það, sem hægt var að taka, og jafnvel það, 
sem ekki var hægt að taka. Þessi hv. þm. sagði, 
að ég væri að tala um það, sem allir væru sam- 
mála um. Hann telur þá ekki hv. þm. Borgf., 
sem sagði, að þetta mál hefði engan rétt á sér. 
Mér finnst hann sýna þessum flokksbróður sin- 
um talsverða litilsvirðingu, þar sem hann telur 
liann ekki með, eins og það skipti engu máli, 
hvað hann glamrar.

Út af þessari brtt., sem hér liggur fyrir, vil ég 
segja það, að hún er ckki í þvi formi, sem hún 
ætti að vera, en það mætti ná tilgangi hennar 
incð því að breyta henni. En eins og ég sagði áð- 
ur, er hér ekki um neitt höfuðatriði að ræða. 
Þessir aðilar hafa svipaða innheimtu að inna af 
hendi, og er því hér um aukið starf að ræða fyrir 
hvorugan. Virðist ástæðulitið fvrir þá að togast á 
um þetta. Þá kem ég að því, hvort prestlauna- 
sjóður sé til eða ekki. Það má auðvitað toga og 
teygja. Hv. þm. Borgf. veit, að sjóðurinn hefir 
aldrei verið til nema að nafninu. Hér er aðeins 
um pappírsgagn að ræða, því að rikissjóður hefir 
staðið undir öllum greiðslum, sem prestlauna- 
sjóði var ætlað að inna af hendi. Tekjur hans 
hafa aldrei verið annað en brot af þvi, sem hon- 
um var ætlað að standa undir.

Ég skal til frekari áréttingar gagnvart sýslu- 
mönnunum og skrifstofukostnaði þeirra benda á 
þær tekjur, sem þeir hafa af innheimtu tolla, og 
ég skal sýna, ef óskað verður, hvað sýslumenn 
hafa fengið borgað af tolltekjum. Annars skal ég 
ekki vera að elta ólar við þessa hv. þingbræður 
mína. Þeir mega togast á um það fvrir mér, 
hvort innheimtan skuli vera hjá sóknarnefndum 
eða sýslumönnum, og ef þeim finnst það skipta 
mestu máli í frv., þá öfunda ég þá ekki fyrir 
skarpan skilning þeirra á málinu.

ATKVGB.
1. gr. samþ. með 24:2 atkv.

Brtt. 412 felld með 17:13 atkv., að viðhöfðu 
nafnakalli, og sögðu
já: ÞorbÞ, FJ, GSv, GÍ, GTh, JÓI, JónP, MT, 

PZ, PHalld, PO, SK, JörB.
nei: AA, BJ, BA, BB, EmJ, EystJ, GÞ, GG, HannJ,

HV, JakM, JS, JG, PÞ, SigfJ, SfJSt, TT. 
ÓTh greiddi ekki atkv.
Tveir þm. (JJós, SE) fjarstaddir.
2.—4. gr. samþ. með 24 shlj. atkv. 
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 24:2 atkv.

Á 42., 47., 48., 50. og 51. fundi i Nd„ 21 „ 28.,
29. nóv„ 4. og 5. des., var frv. tekið til 3. umr. 

Forseti tók málið af dagskrá.
Á 63. fundi í Nd., 18. des., var frv. enn tekið til

3. umr. (A. 227, 474, 544).

Pétur Ottesen: Ég á eina litla brtt. við þctta 
frv., sem hefir það eitt í sér fólgið, að í þeim 
tilfellum, sem hreppstjórar innheimta þessi 
gjöld, þá renni innheimtugjaldið til þeirra. Ann- 
ars hefi ég lýst því yfir við 2. umr. þessa máls, 
að ég mundi greiða atkv. á móti þvi, og ég mun 
gera það, hvort sem þessi till. verður samþ. eða 
ekki.

Jónas Guðmundsson: Ég get lýst þvi vfir, að 
ég tel till. hv. þm. Borgf. alveg sjálfsagða. Það 
hefir víst enginn ætlazt til þess, að hreppstjór- 
ar yrðu sviptir þessu. Viðvikjandi brtt. á þskj. 
544 get ég sagt það, að ég er henni algerlega 
mótfallinn og sé er.ga ástæðu til að vera að tví- 
skipta þessu. Ég tel brtt. hv. þm. Borgf. sjálf- 
sagða og mun greiða atkv. með henni, en hin till. 
er alveg gagnstæð þeim tilgangi, sem frv. er 
ætlað að ná.

ATKVGB.
Brtt. 544,1 samþ. með 15:11 atkv.

— 474 samþ. með 21 shlj. atkv.
— 544,2 samþ. með 18 shlj. atkv.
Frv„ svo brevtt, samþ. með 25:6 atkv., að við- 

höfðu nafnakalli, og sögðu
já: SigfJ, SE, StJSt, TT, ÞorbÞ, BJ, BÁ, BB, 

EmJ, EvstJ, FJ, GÞ, GG, GTh, HannJ, HV, 
JakM, JÓl, JS, JG, ÓTh, PZ, PÞ, PHalld, 
JörB/

nei: PO, SK, GSv, GÍ, JónP, MT.
Tveir þm. (ÁÁ, JJós) fjarstaddir.
Frv. afgr. til Ed. með fyrirsögninni:
Frv. til I. um niðurlagning prestlaunasjóðs.

Á 65. fundi í Ed., 19. des., var frv. útbýtt eins 
og það var samþ. við 3. umr. í Nd. (A. 890).

Á 67. fundi í Ed., 20. des., var frv. tekið til 1. 
umr.

Of skamml var liðið frá útbýtingu frv. — Af- 
brigði leýfð og samþ. með 12 shlj. atkv.

Enginii tók til máls.

ATKVGB.
Frv. vísað til 2. umr. með 9 shlj. atkv. og til 

allshn. með 9 shlj. atkv.

Nefndarálit kom ckki, og frv. var ekki á dag- 
skrá tekið frainar.
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19. Verzlunarskuldir.
A 23. fundi í Xd., 30. okt., var útbvtt:
Frv. til I. um fyrning verzlunarskulda og um 

vaxtatöku af verzlunarskuldum (þmfrv., A. 238).

Á 25., 26., 29., 31. og 32. fundi í N'd., 1., 2., 
6., 8. og 9. nóv., var frv. tekið til 1. umr.

Forseti tók málið af dagskrá.
Á 33. fundi i Nd., 10. nóv., var frv. enn tekið 

til 1. umr.

Flm. (Gísli Sveinsson) óyfirl.] : I>að er orð 
og að sönnu, að þetta mál er ekki nýtt og hefir 
ekki átt gott með að komast áfram hér í þing- 
inu. I’etta mál er þó ekki í mörgum greinum, en 
verður að teljast aðkallandi eins og nú standa 
sakir. Frv. var flutt á aukaþingi i fyrra og komst 
til n. hér i Nd., en ekki varð úr framkvæmdum 
á afgreiðslu málsins í n. Eins og ég tek fram i 
grg., er þctta sérstaklega aðkallandi mál nú, 
vegna þeirra aðgerða, sem gerðar voru í fyrra, 
og snerta mikinn hluta landsfólksins. Ég á við 
þær kreppuráðstafanir, sem nú er verið að gera 
til hjálpar bændunum. Margir bændur hafa nú 
fengið kreppulán og þeirra skuldir hafa með því 
að nokkru leyti komizt á réttan kjöl og að nokkru 
leyti ekki. A. m. k. er það svo, að menn hafa 
fengið cftirgjafir af mörgum skuldum, sem lán 
hafa fengizt i kreppulánasjóði til greiðslu á, og 
ættu þeir menn að vera betur settir en áður. En 
nú ná ekki þessar eftirgjafir nema til þeirra, 
sem sótt hafa um kreppulán. Hitt er auðvitað 
eftir að gera, sem komið hefir til orða, og að 
nokkru leyti til framkvæmda á Alþ., að lagfæra 
ágalla á kreppulöggjöfinni, þar sem niðurfelling 
skulda nær nú sein stendur ekki nema til þeirra 
einna, sem fengið liafa þessi lán. I>ó er sú lög- 
gjöf skapleg að þvi cr ábyrgðir snertir. Nú mun 
vera í Ed. frv. um breyt. á kreppulánalöggjöf- 
inni, sem miðar að þvi, að létta ábvrgðum af 
mönnum. Er þetta frv. bcint áframhald af þeim 
ráðstöfunum, sem þegar eru til í kreppulöggjöf- 
inni um niðurfellingu ábyrgða.

I>að er alveg ógerningur að hugsa sér fram- 
hald á því ástandi, sem verið hefir undanfarið, 
því ástandi, að menn geti safnað verzlunarskuld- 
um alveg botnlaust, án þess að löggjöfin skipti 
sér nokkuð af því. Frv., sem hér liggur nú fyrir, 
hljóðar um fyrning verzlunarskulda. I>að er til 
löggjöf um það, að verzlunarskuldir, sem ekki er 
sainið um skriflega, fyrnast á 4 árum. I>að er 
allt of langur tími, ef með slikri löggjöf á að 
reisa rönd við skuldum, sérstaklega verzlunar- 
skuldum, eða m. ö. o. búðaskuldum. I>ess vegna 
var sporið stigið hér i d. í fyrra, þegar um þetta 
mál var rætt, að menn hugsuðu sér að hafa þetta 
tímatakmark eitt ár.

Almenningur er mjög hlvnntur þessu máli. 
Bændafundurinn, sem haldinn var hér síðastl. 
vetur, var málinu hlynntur, en fundinum þótti 
þó þetta eins árs timatakmark of stutt og vildi 
þvi fallast á að hafa það 2 ár. Þessa brevt. höf- 
um við flm. gert á frv. og lítilsháttar aðrar. 
En við teljum, að þó að frv. um þetta væri ekki 
samþ. í fyrra, þá megi ekki undan dragast að 
gera það nú, ef vel á að vera. *

Annað atriði frv. er um að banna að reikna 
vexti af verzlunarskuldum, og er það i samræmi 
við það, sem ákveðið var i frv. i fvrra. Þessi 
skoðun er þegar farin að ryðja sér til rúms hjá 
kaupinönnum. Bevnslan hefir verið sú um þessa 
vaxtatöku, að aðilar, þ. e. þeir, sem skuldað 
liafa i verzlun, hafa þótzt una betur við að 
láta skuldir standa, þegar reiknaðir hafa verið 
af þeim vextir. Vextirnir hafa því verkað öfugt 
við það, sem þeim var ætlað að gera. Eaupmenn 
liöfðu hugsað sér, að skuldunautar borguðu meira 
af skuldum sínum og fvrr með þvi, að reiknaðir 
væru af þeim vextir. f'tkoman síðustu árin hefir 
i mjög mörgum tilfe'ilum orðið sú, að skuldu- 
nautur licfir ekki borgað vextina af verzlunar- 
skuld sinni, hvað þá að hann hafi borgað nokk- 
uð af skuldinni. Kaupmenn og skuldunautar 
þeirra hafa, sem sagt, verið rólegri með að reikna 
vexti af skuldunum, þó að í sumum tilfellum sé 
raunverulega lítil von um fullnaðargreiðslur á 
þeim sömu skuldum. Þetta fvrirkomulag allt er 
sú svikamylna, sem hið allra skjótasta þarf að 
sctja slaglirand fvrir.

Það er vitanlegt, að gegn þessu ákvæði frv. 
liafa komið fram nokkur andmæli. En þau munu, 
eftir því sem ýmsir hv. þm. og aðrir hafa tjáð 
mér, vera næsta veigalitil. Þessi aiidmæli hniga 
sérstaklega að því, að þó að viðurkennt sé rétt- 
mæti stefnu þessarar, þá sé ókleift að liafa þessi 
ákvæði svo, að ekki sé hægt að fara i kringum 
þau. Það er rétt, að ekki er liægt að liafa þessi 
ákvæði svo, að með samkomulagi sé ekki hægt að 
fara í kringum þau. En það mundi kveða heldur 
lítið að þvi. Það hefir verið tekið svo til orða, 
að með þvi að nota víxla væri hægt að kom- 
ast í kringum þau. En það er ekki rétt. Eins 
og 1. gr. frv. er orðuð, þá mundi það ákvæði 
gilda um alla skuldasamninga, sem gerðir væru 
á mílli kaupmanna og viðskiptamanna, eins þó 
um vixla væri að ræða. Aðeins gætu slíkar und- 
antekningar komið til greina, ef svona vixill væri 
sehlur eða kevptur i banka eða sparisjóði. En þó 
að þessar stofnanir keyptu einstaka þess háttar 
vixla, þá mundi ég ekki telja það neina goðgá. 
Ef bankar og sparisjóðir færu að kaupa þessa 
vixla, þá teldi ég viðskiptin bara komin á heil- 
brigðan grundvöll. Ég tel engar líkur til þess, að 
úti um öll héruð landsins geti tiðkazt, að bank- 
ar eða sparisjóðir kaupi að nokkru ráði verzlun- 
arskuldavíxla, þar sem telja verður, að verzlanir 
þar séu misjafnlega stæðar. En segjum nú t. d., 
að lánsstofnanir yrðu fíknar i að kaupa verzl- 
unarskuldavíxla, — ja, þá verðuin við að viður- 
kenna, ef svo verður, að ástandið i þessum efnum 
er betra en almennt er álitið nú. Hætta i sam- 
bandi við þetta er því alls engin. Það má segja, 
að þessir vixlar geti komizt inn í banka, en 
mikið verður varla um það.

Það skal viðurkennt, að vitanlega má ganga 
enn nákvæmar frá þessu frv. heldur en þegar er 
gert, t. d. um það, hvernig eigi að fara með ár- 
legar greiðslur manna i verzlanir, hvort þær eigi 
að taka sem greiðslur inn á eldri skuldir, eða 
upp i viðskiptaskuldir ársins, og eldri skuldir 
haldist þvi og haldi áfram að renna til fyrn- 
ingartima. l'm þetta mætti setja nákvæm ákvæði 
í frv. En ég vænti, að þetta mál fái velviljaða
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meðferð hjá þeirri n., sem væntanlega fær það til 
athugunar, og vænti ég, að n. athugi einnig, hvort 
nauðsvnlegt er að ákveða nákvæmar ýmsar aðr- 
ar gr. frv. en nú er gert.

Einnig gæti vel átt heima í þessari löggjöf — 
og ég mundi telja eðlilegt, að svo væri —, að ný 
gr. væri sett inn í frv. um að ákveða mögu- 
leika til fljótrar afgreiðslu almennra skulda- 
mála fyrir dómstólum, svo að kaupmenn og 
verzlanir og þeir, sem eiga skuldir og þurfa 
að ná þeim áður en þær falla, geti það án mjög 
mikils tilkostnaðar. Það hefir þótt sá galli á 
þvi að láta þessi mál koma fyrir dómstóla, eins 
og t. d. gestarétt, að með þeirri meðferð hafi 
smáskuldir orðið svo dýrar, að það hafi ekki 
þótt borga sig að fitja upp á dómsmálum vegna 
þeirra.

Við flm. frv. erum fúsir til samvinnu við þá, 
sem sjá nauðsvn þessa máls og vilja koma þvi 
áfram. Góð afgreiðsla þessa máls hlýtur að 
verða til liagsbóta öllum, sem hlut eiga að verzl- 
unarskuldamálum.

Þar sem þetta mál var kynnt hér allverulega á 
þingi i fyrra, og til þess að tefja ekki um of 
umr. um önnur mál, sem fyrir þessari hv. d. 
liggja, læt ég hér staðar numið með þeirri ósk, 
að málinu verði að lokinni þessari umr. visað til 
allshn.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 18:2 atkv. og til 

allshn. með 18 shlj. atkv.

A 53. fundi í Nd., 7. des., var útbýtt nál. frá 
meiri hl. allshn., á þskj. 697, og á 64. fundi deild- 
arinnar, 19. des., var útbýtt nál. frá minni hl., á 
þskj. 873, en frv. var ekki á dagskrá tekið framar.

20. Berklavarnir.
A 23. fundi í Nd., 30. okt., var útbýtt:
Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 60 14. júní 1929, 

um varnir gegn berklaveiki (þmfrv., A. 239).

Á 25., 26., 29., 31. og 32. fundi í Nd., 1., 2., 6., 8. 
og 9. nóv., var frv. tekið til 1. umr.

Forseti tók málið af dagskrá.
Á 33. fundi i Nd., 10. nóv., var frv. enn tekið 

til 1. umr.

Flm. (Gísli Sveinsson) óvfirl.j : Herra forseti! 
Ég býst við, að hv. þdm. muni renna grun i, að 
þessu máli muni verða fylgt hér á þingi af 
nokkuð mörguin mönnum, nema svo skyldi verða, 
að eitthvað það komi til, sem geri málið óþarft.

Hv. þdm. vita vel deili á þessu máli, þvi að 
hv. þm. utan úr héruðum landsins hafa mikið 
með þetta mál að gera vegna sinna héraða, sem 
öll eiga nú um sárt að binda út af þessu atriði. 
Berklavarnagjaldið er í raun og veru óvanalegt 
og nýstárlegt gjald hér á landi og viðar. Þetta 
gjald, sern lagt hefir verið á héruðin án þess að 
spyrja þau unr það, til þess að standast kostn-

aðinn af herklavörnum, hefir að krónutölu verið 
tvöfalt á við íbúatölu héraðanna. Ég tel, að lög- 
gjöfin hafi þar farið inn á hraut, sem, ef hún 
væri farin i öðrum fleiri málum, gæti riðið 
efnahag hinna einstöku héraða að fullu. Hér er 
ekki lítið spor stigið á þessari braut, þar sem 
þetta er hæsta gjaldið, sem öll héruð á landinu 
inna af höndum.

Nú gæti orðið deilt um það, hvernig eigi að 
fara með þessi gjöld. l'm hitt verður ekki deilt, 
að þau eru langt um ofviða öllum sýslu- og bæj- 
arfélögum landsins ofan á allar aðrar byrðar, sem 
þau hafa að bera samkv. 1. og alltaf eru að 
aukast. Nú er berklavarnaskatturinn orðinn svo 
gifurlegur, að það atriði út af fyrir sig er tal- 
andi vottur um það, að taka verður einhverja 
nýja afstöðu til þessa máls.

Til þess að sýna, hvernig þetta mál horfir við 
nú, skal ég, með levfi hæstv. forseta, lesa hér 
upp nokkrar tölur um þennan kostnað á undan- 
förnum árum. Allur kostnaður, greiddur úr rík- 
issjóði til berklavarna árin 1929 til 1933, var 
sem hér segir:
Árið 1929 .................................................. 965202 kr.
— 1930 .................................................. 817016 —
— 1931   892235 —
— 1932 ..................................................  1023507 —
— 1933 ..................................................  1080559 —

Samtals öll árin 4778519 kr.
Þetta er gifurlegur kostnaður, og skal ég ekki 

gera tilraun til að dæma um árangurinn af hon- 
um. En nauðsynlegt er, að skýrslur fari að liggja 
fyrir um þetta, svo að almenningi verði ljóst, 
hvert stefnir.

Getur nú nokkur sagt um árangurinn af öll- 
um þessum kostnaði? Borgar þetta sig fvrir ein- 
stök héruð og fyrir landið allt? Er þessi til- 
kostnaður og árangur hans sambærilegur við út- 
gjaldaliði frá hinu opinbera vegna annara sjúk- 
dóma og þess árangurs, sem sá kostnaður hefir 
gefið?

Nú skiptist þessi kostnaður misjafnlega á hér- 
uðin með tilliti til þess, hve margir berklasjúk- 
lingar úrhver ju héraði njóta góðs af honum. Það 
má nú segja, að hér um ráði tilviljun nokkru. 
Það vill að visu svo til, að á Suðurlandi, t. d. 
í Skaftafellssýslum, er færra um berklasjúklinga 
en víða annarsstaðar á landinu. Slíkur mismun- 
ur er athugandi, og það einnig, hvort ekki er rétt 
að gera meiri kröfur viðvíkjandi berklavörnum 
á einum stað heldur en öðrum.

Beint til rikissjóðs hafa sýslur og bæir lands- 
ins greitt síðan árið 1929 svo tugum þús. skiptir. 
Til fróðleiks ætla ég um það að tilgreina nokkr- 
ar tölur. I Árnessýslu er þetta gjald komið á 
sjötta tug þúsuuda á þessum tilgreindu árum, 
eða frá 1929, að því ári meðtöldu. í Revkjavík er 
það orðið um hálf millj. kr. þessi ár. Afleiðingin 
af þessum gifurlegu gjöldum hefir viða orðið sú, 
að héruðin hafa fvrir það, að þau hafa pint sig 
til að greiða þau, orðið að draga mjög úr nauð- 
synlegum framkvæmdum hjá sér. Og nú fer ó- 
hjákvæmilega að reka að því, að héruðin, eitt 
eftir annað, fara um þessar greiðslur — sem ég 
tel að séu brot á meginreglum, að taka þetta 
gjald af héruðunum — að segja: Nei, hingað og



330379 Lagafrumvörp ekki útrædd. 
Berklavarnir.

ekki lengra. Sum héruðin hafa þegar gert þetta 
og hætt að standa í skilum með þessar greiðslur. 
Þessi héruð eru — án þess að ég ætli að kasta 
neinni rýrð á þau, hin héruðin koma á eftir ■— 
Xeskaupstaður, sem á ógreitt þetta gjald frá 
árinu 1930 og allt síðan, samtals yfir 7% þús. 
kr., og Hafnarfjörður, sem á ógreitt allt gjaldið 
frá 1930 og siðan, yfir 28 þús. kr. Hvorug Barða- 
strandarsýslan hefir greitt neitt af þessu gjaldi 
fyrir árið 1932 né neitt síðan. Snæfellsnes- og 
Hnappadalssýsla síðasta ár yfir 7 þús.; svo kem- 
ur þetta ár, þá er það 14—15 þús. Borgarfjarðar- 
sýsla hefir ekki greitt fyrir 1933 að öllu leyti, 
skuldaði fvrst fyrir allt árið, en hefir siðan greitt 
rúman helming. Þarf ekki að taka það fram, að 
hún hefir ekki getað greitt fvrir þetta ár, því að 
ekkert hérað hefir getað það að neinu leyti, en 
það, sem sýslurnar eiga að greiða cftir mann- 
fjölda eins og hann er, það er rúm 1 millj. 
í öll þessi ár, en ef deilt er með 5 í þessa upp- 
hæð, þá verður það um 225 þús. á hverju ári.

Xú höfum við, sem flytjum þetta frv., talið 
nauðsvnlegt, að eitthvað verði gert. Ef hægt væri 
að finna gjaldstofn héruðunum til handa til að 
standast þennan kostr.að, þá væri þetta atriði 
út af fyrir sig læknað í bráð. En sú spurning 
hlýtur að vakna, hvort þetta gjald verði að vera 
svona, og hvort það sé ekki ókleift að standa 
framvegis undir svona gjöldum, hvað sem öllu 
öðru líður. En þegar ekki má svo búið standa, 
verður að gera einhverjar breyt. Við hefðum 
gjarnan viljað fella burt þetta gjald, en af þvi 
að löggjöfin er i sama farinu og áður, þá höfum 
við ekki séð okkur fært að leggja það til, held- 
ur komum með þá till., að þetta gjald, sem áður 
var 2 kr., verði fært niður í 1 kr. Það er þó 
betri hálfur skaði en allur. Mannfjöldinn á ís- 
landi er 114 þús., svo að hér er um 114 þús. 
kr. að ræða.

Eg vænti, að þetta mál fái tilhlýðilga meðferð i 
þessari d. Ég vænti, að allir hv. þm. séu sam- 
mála um, að hér þarf skjótrar aðgerðar, og ég ef- 
ast ekki um, að það fái góðar undirtektir hjá 
öllum þingheimi.

Ég legg til, að frv. verði visað til allshn., þvi 
að þessi löggjöf hefir verið þar til meðferðar 
áður á bingum.

Jónaa Guðmundsson: Eg skal lýsa þvi yfir, að 
ég er í aðalatriðunum samþvkkur þessari stefnu, 
sem hér kemur fram. Það er komið mikið ólag 
á innheimtu þessa gjalds, ekki einungis í kaup- 
stöðum, heldur einnig i sveitum, eins og sýslu- 
maðurinn, sem nú talaði, hefir upplýst, þar sem 
nú i árslok 1934 ekki eitt einasta sýslufélag 
hefir greitt þetta gjald, en gjalddaginn mun vera
1. júlí, eða jafnvel fyrr. En spurningin er sú, 
hvort með þessu, sem hér er stungið upp á, er 
ekki bara verið að taka úr öðrum vasanum og 
láta i hinn.

Mér virtist hv. flm. halda því fram, að kaup- 
staðir stæðu enn verr í stykkinu í þessu efni en 
nokkurn tíma sveitirnar. Ég vil benda á, að það 
er ekki nema eðlilegt. Þetta á hv. flm. að vita 
allra manna bezt, að kaupstaðirnir hljóta fyrst 
að hætta að borga þetta gjald, þvi að sérstök 
hreppsfélög, sem kaupstaðirnir hafa framfært

fátæklingana fvrir, borga ekki fátækraframfærsl- 
una. T. d. framfærir Xeskaupstaður_ að hálfu 
levti einn þurfaling fyrir hrepp í Arnessýslu, 
sem hefir neitað að leggja með honum, og þetta 
kostar kaupstaðinn eins mikið og allt berkla- 
varnargjald kaupstaðarins cr, og þegar mörg 
svona tilfelli eru í kaupstöðunum, þá er sýnt, að 
þeir liætta að borga, og þeir hætta fyrst að borga 
það, sem þeir eiga að greiða ríkissjóði, af þvi 
að það verður fremur gengið að eignum sveitar- 
félaga, ef önnur þau gjöld, sem á þeim hvila, 
eru ekki greidd.

Ég hefi þess vegna jafnvel búizt við að koma 
fram við 2. umr. málsins með till. um að nema 
þetta gjald alveg burt, en ég er ekki búinn að 
tala um það við mina flokksbræður, svo að ég 
viti, hvort þeir vildu standa að þessu með mér, 
en ég hefi fulla einurð á og löngun til að bera 
þetta fram og vænti, að hv. þm. V.-Sk. verði því 
fylgjandi.

Sigurður Einarsson ’óvfirl.j: Mig langar til i 
sambandi við þetta mál að vikja að því nokkr- 
um orðum. — Það eru i raun og veru fáar upp- 
hæðir, sem manni verður starsýnna á í fjárlaga- 
frv. og LR. heldur en berklavarnakostnaðinn. Ég 
geri ráð fvrir, að þótt þetta mál beri nú að sem 
fjárhagsmál, þá sé það engu síður heilbrigðis- og 
menningarmál. Ég býst við, að því verði ekki 
mótmælt með gildum rökum, að sveitar- og bæj- 
arfélög eigi mjög erfitt með að inna þetta gjald 
af höndum, sem þeim er á herðar lagt með þess- 
um 1., og það er í raun og veru þýðingarlaust að 
reikna ár eftir ár með tekjum, sem er ekki unnt 
að fá inn. En ég vil, af því að ég er viss um, 
að þetta mál á eftir að verða athugað vel af 
þar til hevrandi n., vekja athvgli hennar á einu 
atriði nú við þessa umr.

Það er alvarlegur hlutur og athugunarverður 
að hyggja lausn þessa máls á því, að kasta þess- 
um gjöldum á herðar hins opinbera, sem þegar 
stendur undir óhemju g'jöldum árlega, án þess 
að spyrja sjálfan sig að því uin leið, hvort við 
séum ekki að sofna á verðinum í þessu herkla- 
varnamáli. Eg skal í þessu sambandi láta það í 
ljós sem mina skoðun, að ég tel, að upp á síð- 
kastið hafi i raun og veru lítið verið gert i 
þessu máli annað en að greiða af höndum sívax- 
andi gjöld í þessu skyni. Nú er berklavarnakostn- 
aðurinn orðinn það stór útgjaldaliður, að menn 
horfa á og íhuga það, sem minna er.

Hér á landi cru ekki enn sem komið er, livorki 
i sambandi við heilbrigðisstj. né fræðslumála- 
stjórnina né neinn annan aðila, sem líklegur 
væri til þess að takast á hendur forustu þessara 
mála, gerðar neinar ráðstafanir svipaðar þvi, sem 
hafa verið gerðar með ýmsum öðrum þjóðum til 
þess að einhverntíma mætti sá dagur renna upp, 
að þessi kostnaður mætti fyrst og fremst fara til 
þess að revna að komast fyrir þennan sjúkdóm.

I Finnlandi er félagsskapur, sem er kenndur 
við Mannerheim hershöfðingja og var stofnaður 
af honum, en er nú opinber stofnun. Það er 
barnavernd Mannerheim. Þessi félagsskapur hef- 
ir undirdeildir i hverri sveit landsins, ■— þar eru 
líka fámennar sveitir eins og hér, ■— og vinna 
þær að því eftir skipulögðu plani, að gæta og
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vernda heilbrigði ungmennanna í landinu, og 
þessi félagsskapur General Mannerheim hefir í 
samráði við heilbrigðisstjórnina og þar til hæfa 
sérfræðinga gefið út fvrirmæli og leiðbeiningar í 
þessum efnum almenningi til handa. Það munu 
vera 10 ár siðan þessi félagsskapur tók til starfa, 
og skýrslur frá þessum 10 árum sýna, að berklar 
þar i landi hafa farið þverrandi. Þessi sigur yfir 
berklunum er að þakka meiri fræðslu, skynsam- 
legra matarhæfi, skynsamlegri meðferð barna, 
betri klæðaburði og ýmsu öðru.

Fyrst þetta mál kemur til kasta þessarar d., vil 
ég skjóta því til allshn., hvort ekki mætti i sam- 
bandi við þetta athuga, hvort ekki mætti gera 
eitthvað í þessa átt hér á landi, þvi að í raun og 
veru hryllir okkur við, þegar þessar greiðslur 
eru komnar á 2. millj„ en hingað til hefir berkla- 
varnakostnaðurinn þó oftast verið fyrir neðan 1 
millj. Skal ég í þessu sambandi taka eitt fram. 
Mér er það í barnsminni, þegar mjög ýtarleg- 
uin bæklingi eftir Sigurð Magnússon var dreift 
út um allar sveitir landsins. Ég veit það af við- 
tali við marga, að það varð stórkostlegur ár- 
angur af þessu. Fólkið hrökk upp og fór að gæta 
sín betur og fór að hugleiða, hvílíkur háski þvi 
var búinn, ef ekki var fylgt nauðsynlegum regl- 
um. Þannig varð mikið gagn af þessari fræðslu. 
Eg á ekki við, að verið sé að gefa út slik rit ár- 
lega, en það er ekki rétt haldið á málinu, ef ekki 
er alltaf gert eitthvað til að herja inn á þennan 
iskyggilega óvin.

flg vil svo ekki tefja tíma d. með fleiri orðuin 
um þetta, en ég skal hvenær sem er með mestu á- 
nægju láta n. í té þær skýrslur, sem ég hefi í 
liöndum frá þessum félagsskap Mannerheim 
hershöfðingja. Þar bendir ótvírætt til staðreynda, 
hvað hefir unnizt með skipulagsbundnum félags- 
samtökum, á kostnað hins opinbera að nokkru 
leyti, en sjálfviljugum framlögum annarsvegar. 
Ég þekki ekki til svona fvrirkomulags annars- 
staðar en i Finnlandi, en geri ráð fvrir, að víðar 
sé um slíka starfsemi að ræða.

Jakob MöIIer fóvfirl.] : Ég ætla, af þvi að 
hæstv. fjmrh. er ekki við, að segja nokkur orð, 
sem mér datt í hug, að gæti orðið fyrir hans 
hönd um þetta mál. Það liggur næst, virðist mér, 
ef Neskaupstaður og Hafnarfjörður geta ekki 
staðið undir þessum gjöldum, að hækka tekju- 
skatt á ibúum þessara kaupstaða, til þess að ná 
þannig þessu gjaldi i rikissjóð. Mér skilst, að 
það sé það happaráð, sem hæstv. stj. tekur i öll- 
um þessuin málum, að hækka skatta i ríkissjóð, 
hvað sem líður gjaldgetu manna í einstökum 
sveitar- og liæjarfélögum.

Fjmrh. (Eysteinn Jónsson) íóyfirl.]: Þetta frv. 
fer fram á, að rikissjóður greiði helming af því 
tillagi, sem sýslum og bæjarfélögum liefir verið 
ætlað að greiða til berklavarna, og nemur þetta 
114000 kr., eins og hv. 1. flm. tók fram. Við þessu 
er auðvitað það sama að segja og öðruin byrðum, 
sem bætt er á það opinbera, að það er vitanlega 
takmarkað, sem hægt er að bæta á ríkissjóð, en 
sé samþ. að leggja á hann eittlivert gjald, þá 
verður um leið að sjá svo fvrir, að liægt sé að 
greiða það.

Nú stendur svo á, að sveitar- og bæjarfélög eru 
vfirleitt i miklum vandræðum með að standa í 
skilum með margskonar gjöld, ekki aðeins þessi, 
heldur og mörg önnur. Það verður því að athuga 
vel, hversu skipa skuli tekjustofnum sveitar- og 
bæjarfélaga, eins og talað hefir verið um hér á 
þingi. Þess vegna er aðkallandi að taka þessi mál 
til athugunar í heild, hvaða tekjustofna er hægt 
að ætla sveitar- og bæjarfélögum og hversu mik- 
ið mætti ætla, að þau gætu fengið af þeim tekju- 
stofnum, athuga síðan i heild öll útgjöld sveitar- 
og bæjarfélaga, og þá verður að áætla, hvort þau 
geti staðið undir öiluin sinum útgjöldum, og 
ef það er ekki, þá verður að fella niður eða færa 
vfir á aðra aðila, og þá mun ekki vera um annað 
að ræða en ríkissjóð. Mér kæmi það ekki á ó- 
vart, þó að endirinn yrði sá, að eitthvað af 
þessum útgjöldum vrði að færast yfir á rikis- 
sjóð. Ég legg ríka áherzlu á það, að jafnhliða 
þvi, sem sú aðstaða kvnni að fást, yrði að hugsa 
sér að efla rikissjóð til þess að hann gæti staðið 
undir þeim gjöldum, sem þannig færðust yfir á 
hann.

Ég hygg, að það vrði miklu betra að levsa 
þetta mál með sæmilegu samkomulagi allra, 
ef báðar hliðar væru teknar til athugunar i einu, 
en láta þessar bráðabirgðatill. bíða, þangað til 
þa-r vrðu teknar til athugunar i sambandi við 
slíka heildarrannsókn og niðurstaða þeirrar 
rannsóknar lögð fram svo fljótt sem hægt væri.

Ég er því samþykkur, að þessu frv. sé visað til 
allshn:, en ég legg til, að slíkar till., sem snerta 
þannig útgjöld eða tekjuöflun sveitar- og bæjar- 
félaga, séu látnar bíða með það fyrir augum, að 
þessi mál verði tekin til heildarathugunar og 
lokið svo fljótt sem tök rcvnast á.

ATKVGIt.
Frv. visað til 2. umr. með 17 shlj. atkv. og til 

allslin. með 18 shlj. atkv.

Nefndarálit kom ekki, og frv. var ekki á dag- 
skrá tekið framar.

21. Þjóðjarðasala og kirkjujarða.
A 23. fundi í Nd., 30. okt., var útbýtt:
Frv. til I. um afnám 1. nr. 31 20. okt. 1903, um 

sölu þjóðjarða, og 1. nr. 50 16. okt. 1907, um sölu 
kirkjujarða (þmfrv., A. 243).

A 25. fundi i Nd., 1. nóv., var frv. tekið til 1. 
umr.

Forseti tók málið af dagskrá.
A 26. fundi í Nd., 2. nóv., var frv. aftur tekið til 

1. umr.

Flm. (Héðinn Valdimarsson): Það eru enn i 
gildi lög frá 1005 og 1907 um sölu þjóðjarða og 
kirkjujarða, þó að þau séu lítið notuð nú í seinni 
tið. Það mun vera orðin almenn skoðun, a. m. k. 
Alþfl.manna og margra bænda, að þjóðjarðasal- 
an hafi orðið að litlu gagni, nema fyrir fvrsta
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kaupanda jarðanna, en til mikils tjóns fyrir 
bændastéttina sem heild. Nú munu vera eftir 
800—900 þjóð- og kirkjujarðir i landinu, cn búið 
er að selja töluvert meira.

Frv. þetta fer fram á að fella hvortveggja þessi 
lög úr gildi, svo ekki sé hægt að selja þær jarð- 
ir, scm eftir eru í eign hins opinbera, nema með 
sérstakri iagaheimild.

Ég vildi mega vænta þess, að ekki vrðu mikl- 
ar umr. um mál þetta nú við 1. umr., og óska 
svo, að frv. verði vísað til landbn. að umr. lok- 
inni.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. mcð 13:7 atkv. og til 

landbn. með 17 shlj. atkv.

Á 34., 35., 36., 37., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47. 
og 48. fundi í Nd., 12., 13., 14., 15., 20., 21., 22., 
23., 24., 27., 28. og 29. nóv., var frv. tekið til 2. 
umr. (A. 243, n. 365 og 374).

Forseti tók málið af dagskrá, og var það ekki 
á dagskrá tekið framar.

22. Atvinna við siglingar.
Á 24. fundi í Nd., 31. okt., var útbýtt:
Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 40 19. júní 1922, um

atvinnu við giglingar (þmfrv., A. 263).

Á 26. fundi í Nd, 2. nóv, var frv. tekið til 1. 
umr.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 18 shlj. atkv. og til 

sjútvn. með 21 slilj. atkv.

Á 33. fundi í Nd, 10. nóv, var frv. tekið til 2. 
umr. (A. 263, n. 343).

Frsm. (Sigurður Kristjánsson): Sjútvn. er 
sannnála um að mæla með því, að frv. verði sam- 
þ. með litilsháttar breytingu. Einn nm. hefir þó 
skrifað undir nál. með fyrirvara. En frv. fer 
fram á, að með vissum skilvrðum megi veita 
mönnum undanþágu til þess að stjórna stærri 
skipum en skírteini þeirra hljóðar upp á. A fund 
n. komu menn frá Skipstjórafélagi fslands og 
notuðu tækifærið til að benda n. á það, að á- 
stæða væri til að taka þessi mál til endurskoð- 
unar. Þeir bentu á, að það væri ákaflega mikið 
ósamræmi i þvi, með hvaða skilyrðum menn fá 
að ganga inn í sjómannaskólann, hvað snerti 
siglingatíinann. Þó að menn hafi lengi siglt litlu 
skipi, þá geta menn ekki komið inn i skólann 
til þess að stækka próf sitt. Þetta þarf að taka 
til endurskoðunar. N. getur ekki fallizt á, að 
hætt sé við að veita þessa undanþágu á meðan 
á endurskoðuninni stendur. Undanþágan er 
bundin við ströng skilyrði, því sá, sem fær hana, 
á að hafa verið skipstjóri í 60 inánuði, og skipi

hans á ekki að hafa hlekkzt á undir skipstjórn 
hans. N. breytti þessu orðalagi þannig, að hon- 
um hafi ekki orðið á. Það er vitanlegt, að skipi 
getur hlekkzt á án þess að það sé skipstjóra að 
kenna. N. viðurkennir, að endurskoðun þessara 1. 
er nauðsvnleg, en mælir með því, að þessi undan- 
þága verði heimiluð með 1. þangað til endurskoð- 
unin fer fram.

Páll Þorbjörnsson: Eg hefi skrifað undir nál. 
með fyrirvara, því mér þótti varhugavert að 
ganga inn á þessa braut, nema ströng skilyrði 
séu sett. Ég viðurkenni nauðsvnina á því að end- 
urskoða löggjöfina um atvinnu við siglingar. En 
þegar henni var breytt þannig, að smáskipaprófið 
heimilar skipstjórn á 60 tonna skipi í stað 30, þá 
er farið í skakka átt. Það er öllum kunnugt, sem 
kvnnt hafa sér þessi mál, að þekking þeirra 
ínanna, sem hafa smáskipapróf, er mjög tak- 
mörkuð. En eftir því sem skipið stækkar, verð- 
ur starf skipstjóra vandasamara og fjölþættara 
að ýmsu leyti. Ég verð að segja það, án þess það 
þurfi að skoðast sem meiðandi fyrir nokkurn, að 
mikill hluti þeirra manna, sem fengizt hafa við 
þessi störf, er ekki fær um að taka stærri skip. 
Þeir hafa fengið lélega undirbúningsmenntun 
og eru af þeim sökum ekki starfinu vaxnir.

Ég ætla ekki að verða langorður nú, en hefi 
hugsað mér að bera fram brtt. við frv. við 3. um- 
r., sem ég er að vinna að með mönnum utan 
þings. Ég skal viðurkenna, að í einstaka tilfellum 
er ástæða til að veita undanþágu. — Ég veit t. 
d., að það er sérstakt tilfelli, sem vakir fvrir 
öðrum flm. þessa frv. Það er maður, sem kemur 
til með að stýra bát hér á ferðum um Faxaflóa.

Eins og frv. er nú, verður ráðh. gefið óbundið 
vald til að veita undanþágu um skipstjórn á skip- 
um allt að 250 smál. Skilvrðin eru aðeins þau, að 
hann hafi verið skipstjóri í 5 ár og skipinu ekki 
hlekkzt á undir hans stjórn. N. hefir orðið sam- 
mála um orðabreyt. á þessu, þvi skipsstrand er 
engin sönnun fyrir því, að það sé skipstjóra að 
kenna, en það ep allt annað að verða eitthvað 
á við skipstjórn, og er því eðiilegra að orða það 
svo. Sjútvn. ber fram brtt., sem að mínum dómi 
takmarkar ekki nægilega, hvað langt má ganga i 
veitingu undanþága.

ATKVGR.
Brtt. 343 samþ. mcð 18 shlj. atkv.

1. gr., svo breytt, samþ. með 17 shlj. atkv.
2. —3. gr. samþ. með 21 shlj. atkv.
Fvrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 20 shlj. atkv.

Á 35. fundi í Nd., 13. nóv., var frv. tekið til 3. 
umr. (A. 397, 401, 410).

Of skammt var liðið frá útbýtingu brtt. 410. — 
Afbrigði leyfð og samþ. mcð 19 shlj. atkv.

Páll Þorbjörnsson: Eg gat um það við 2. umr. 
þessa máls, að ég niundi bera fram brtt. við þetta 
frv., og það er sú brtt., sem hér liggur fyrir á 
þskj. 410. Þessi brtt. felur það í sér að takmarka, 
að það geti gengið allt of langt, að mönnum, 
scm hafa svokallað smáskipapróf, séu veitt rétt-
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indi til að stjórna skipi upp að 150 smálestum. 
Það mun öllum ljóst, að þeir, sem hafa tekið 
smáskipapróf, eru ekki allir jafnvel til þess hæfir 
að fá þau auknu réttindi, sem hér er farið fram 
á. Ég vil i tilefni af þessu benda á, að það get- 
ur staðið svo á, að maður á einhvern hátt slys- 
ist í gegnum þetta próf og sé svo formaður i 5 ár, 
eins og gert er að skilyrði, á bát 13 til 14 tonna, 
sem eingöngu er í ferðum innfjarða. Ef þessi 
maður yrði svo efnalega stæður, að hann gæti 
náð í skip, sem væri 150 smálestir, þá gæti hann, 
eins og frv. liggur fyrir, hindrunarlaust fengið 
þessi réttindi. Nú sjá allir, að það er fyrst og 
fremst reynslan af starfinu, sem verður að vera 
grundvöllurinn undir þvi, hvort veita eigi und- 
anþágu. í brtt. minni er gert að skilyrði, að við- 
komandi maður hafi meðmæli frá forstöðumanni 
stýrimannaskólans, formanni Stýrimannafél. Is- 
lands og hlutaðeigandi skráningarstjóra. Það, 
sem vakir fyrir mér með að þessir menn séu til- 
nefndir til þess að skera úr um þetta, er það, að 
það séu menn, sem hlutdrægnislaust og af þekk- 
ingu geti dæmt um, hvort þessi viðkomandi mað- 
ur eigi að fá aukin réttindi. Ég leitaðist við að 
velja þá menn, sem mesta hafa þekkinguna til að 
dæma um það og geta fengið upplýsingar um, 
hvernig viðkomandi rnaður hafi reynzt í starf- 
inu, og hinsvegar menn, sem ekki eru líklegir 
til vegna sérhagsmuna sinna að hafa ástæðu til 
að berjast á móti þessu principsins vegna.

Ég sé svo ekki ástæðu til að fara um þetta 
fleiri orðum, en vil geta þess, að ég mun bera 
fram þáltill., sem fer i þá átt, að fvrir næsta 
þing verði endurskoðuð lögin um atvinnu við 
siglingar, svo það fáist botn i þessu máli, og að 
framvegis þurfi ekki að ganga inn á þá braut 
að fá sérstaka undanþágu fyrir menn.

Pétur Ottesen [óyfirl.]: Ég held, að það sé 
misskilningur hjá hv. 3. landsk., flm. þessarar 
brft., að ef þetta frv. verður samþ. eins og það 
nú er, þá opni það skilyrðislaust leið fyrir menn 
til þess að geta fengið þessi auknu réttindi. Þvi 
að það, sem farið er fram á, er einungis það, að 
stj. er heimilað undir sérstökum kringumstæð- 
um að veita þessi auknu réttindi. Ég geng þess 
ekki dulinn, að stj. mun leita fyrir sér um það 
hjá ýmsum aðilum, sem þekkingu hafa í þessu 
efni. Það þarf ekki að setja neitt um það i frv. 
Stj. mun leita upplýsinga um þá menn, sem fara 
fram á þessi auknu réttindi, og svo mun hún 
vitanlega kveða upp sinn dóm um það, hvort 
þessi réttindi skuli vcitt, þegar hún hefir aflað 
sér nauðsynlegra upplýsinga i þessu efni. Ég 
held þvi af þessari ástæðu, að óþarfi sé að setja 
inn i frv. þau ákvæði, sem hv. flm. brtt. á þskj. 
410 gcrir ráð fvrir að gert verði samkv. henni, 
af því að stj. hefir i hendi sinni að afla þeirra 
upplýsinga, sem þar er gert ráð fyrir að hún öðl- 
ist við veitingu slíkrar undanþágu.

Hinsvegar álít ég varhugavert að binda þetta 
undantekningarlaust þeirn skilyrðum, að allir 
þessir 3 aðilar skuli þurfa að veita sín meðmæli 
til þess að þetta skuli veitt. Það er vitanlegt, 
að það er mjög mikil andstaða gegn því hjá fag- 
félögum — ég á hér við skipstjórafélögin —, að 
þeir, sem ekki hafa fyllstu réttindi — þ. e. a. s.

Alþt. 1934. C. (48. lögsjafarþing).

meirapróf —, fái nokkur aukin réttindi til þess 
að sigla skipum hér við land. Og það byggist á 
þvi, að sá félagsskapur heldur svo fast utan um 
þá aðstöðu, sem þessir meiraprófsmenn hafa 
skapað sér, að það getur ekki komið fyrir undir 
neinum kringumstæðum, að þrautreyndir sigl- 
ingamenn geti fengið að taka að sér það hlut- 
verk, sem hinir fengu réttindi til með sínu skip- 
stjóraprófi. Það er i rauninni ekki að gera ráð 
fyrir þvi, að Skipstjórafélagið verði neinn aðili 
í þessu ináli, heldur er það Stýrimannafélagið. 
Ég þekki ekki eins vel af reynslu aðstöðu þeirra 
manna i þessu efni eins og skipstjóranna, en það 
er vitanlegt, að af völdum þessa skipstjórafélags 
var á þinginu 1925 felld till, sem fyrir lá um að 
veita stj. heimild til þess að veita uudanþágu frá 
þessum lögum. Reynslan hefir alltaf sýnt, að það 
er ómögulegt að una við þessa löggjöf eins og 
hún er, og ’ að er ósanngjarnt að mega ekki víkja 
frá henni, og það er hægt að gera án þess að 
skerða öryggið á sjónum nokkurn hlut.

Ég vildi þess vegna heyra undirtektir hv. flm. 
þessarar till, sem ég veit, að sér það eins vel og 
við, sem að þessu frv. stöndum, að það er ómögu- 
legt eða erfitt að búa við þessa löggjöf eins og 
hún nú er, en engin frávikningarheimild hefir 
verið til um það, hvort stj. sé þetta innan hand- 
ar, og megi ganga út frá þvi sem vísu, að hún afli 
sér þeirra upplýsinga, sem nauðsynlegar eru, án 
þess að nokkuð sé tekið fram um það i frv., þvi 
að það er engan veginn meining okkar flm. frv., 
að gengið sé svo langt í þessu, að það verði al- 
gild regla, að þessir menn fái almennt réttindi 
á þvi sviði, sem meiraprófsmenn hafa nú, held- 
ur aðeins, að í undantekningartilfellum verði 
slik undanþága veitt.

Það er, að ég ætla, önnur brtt. við þetta frv. 
frá hv. 8. landsk. Hún snertir mótornámskeið, 
en ekki efni þessa frv. eins og það er, — að það 
skuli tekið upp í lögin frá 1925, að mótornám- 
skeið skuli einnig haldið á Siglufirði, eins 
og ákveðið er i lögunum, að skuli gert í nokkr- 
um öðrum kaupstöðum á landinu. Sú brtt. liggur 
fyrir utan efni þessa frv. og raskar ekki þvi, 
hvort það verður samþ. eða ekki.

Páll Þorbjörnsson: Ég skal fúslega játa það, 
að þessi löggjöf eins og hún er þarfnast endur- 
skoðunar og breytinga, og skal sérstaklega i því 
efni bent á, að það er gat á löggjöfinni, að það 
eru einstaka sjávarpláss hér á landi, og sum 
þau stærstu, þar sem sjómenn, er þar alast upp, 
eru alveg útilokaðir frá þvi að öðlast réttindi til 
að komast i stýrimannaskóla fslands nema að 
leita út fyrir sina verstöð eftir skiprúmi til að 
ná i siglingatimann. Ég vil í þessu sambandi t. 
d. nefna Vestmannaeyjar, að þær hafa ekki til 
þessa tíma átt fiskiskip, sem eru það stór, að 
menn geti öðlazt siglingatima á þeim, svo þeir 
fái inntöku i stýrimannaskólann. Þessi sérstaka 
aðstaða mælir nokkuð með þvi, meðan löggjöf- 
in er svona úr garði gerð, að hægt sé að víkja 
nokkuð frá henni.

En gagnvart þvi, sem hv. þm. Borgf. sagði, að 
það væru líkur til þess, að viðkomandi ráðh. 
leitaði upplýsinga um hvern einstakan, áður en 
undanþágan væri gefin, þá vil ég benda á, að
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]>að er hvergi tekið fram í frv. eins og það nú 
liggur fvrir, að ráðh. eigi að gera það. En við 
skulum samt gera ráð fyrir, að hann geri ]>að. 
há býst ég við, að hann leiti fyrst og fremst 
til forstöðumanns stýrimannaskólans. f öðru lagi 
finnst mér ekki ólíklegt, að hann mundi senda 
umsóknirnar til umsagnar fagfélagi, stýrimanna- 
og skipstjórafélaginu Aldan. Nú hefir hv. þm. 
Borgf. tekið fram, að þetta félag mundi standa 
ó móti öllum tilhliðrunum i þessu efni, og býst 
ég við, að það hafi við nokkur rök að styðjast 
hjá honum. En aftur á móti, ef gert er ráð fyrir, 
að einn aðilinn, sem leitað sé umsagnar til, sé 
formaður Stýrimannafél. íslands, þess félags, 
sem er fagfélag þeirra manna, sem hafa tekið 
svonefnt meirapróf við stýrimannaskólann, þá 
má ganga út frá þvi, að þeir, sem í því félagi eru, 
muni i öllum tilfellum ekki hugsa til þess að 
vera hvorki skipstjórar eða stýrimenn á fiski- 
skipum undir 150 tonn, heldur munu þeir ætla 
sér að vera á fragtskipum.

Þess vegna gerði ég það að till. minni, að for- 
maður Stýrimannafél. íslands ætti að veita með- 
mæli, því að það hlýtur að vera maður, sem 
het'ir tækifæri til þess að skera úr um, hvort 
rétt er að veita undanþágu, en ekki hefir til- 
hneigingu til þess að setja fvrir það fót vegna 
hagsinuna sinna félagsmanna.

Gagnvart brtt., sem hér liggur fyrir frá hv. 8. 
landsk., get ég sagt það, að ég hefi ekkert við 
hana að athuga. Mér finnst það ekki nema eðli- 
legt, að Siglufjörður fái sömu aðstöðu og önnur 
sambærileg sjávarpláss, og sérstaklega með til- 
liti til þess, að mér er kunnugt um, að þar eru 
skilyrði til þess, að sjómannaefni geti feugið 
þá kennslu, sem hægt er að veita á einum stað, 
og þá er sjálfsagt, að próf geti einnig farið þar 
fram.

Frsm. (Sigurður Kristjánsson): I’að má ekki 
skilja till. sjútvn. svo, að hún álíti, að þeir, 
sem ekki hafa réttindi, fái almennt undanþágu. 
En það er vitað, að það getur komið fvrir og hef- 
ir komið fyrir, að inenn, sem hafa stýrt skipi á 
ákveðinni siglingaleið — t. d. flóabát —, sem þcir 
höfðu réttindi til að stýra, geti misst réttindi 
til að stýra því skipi, sem hefir þessar ferðir, 
aðeins fyrir það, að það kemur stærri bátur i 
notkun á þeirri leið, þó að þeir séu manna hæf- 
astir til þess að stjórna ferðum á þessum slóð- 
um.

í frv. eru sett rík skilyrði fyrir því, að þessir 
menn geti öðlazt siika undanþágu, en það getur 
vel verið, að þessi maður verði algerle.ga frá því 
ráðinn að geta haldið áfram atvinnu sinni, ein- 
mitt af þeirri ástæðu, sem hv. 3. landsk. tók 
fram. Og þó hann hefði siglt alla æfi, frá þvi 
hann var unglingur, þá getur vel hafa hagað svo 
til, að hann hafi aldrei siglt á þvi skipi, sem 
mundi veita honum réttindi til þess að komast i 
stýrimannaskólann til að ná þessu prófi. Ég 
lield því, að þessi brtt. frá hv. 3. landsk. sé sama 
sem að vísa frv. frá, þvi að ég verð að segja, að 
ég geri mér ekki minnstu vonir um, að þessi 
mcðmæli fengjust nokkurntima. Er ég þvi á móti 
því, að brtt. þessi verði samþ.

Garðar Þorsteinsson: Ég hefi komið fram með 
brtt. við þetta frv. eftir beiðni skipstjórafélags- 
ins á Siglufirði, og hefir henni verið tekið vel. 
Sú brtt. gengur út á það, að í 7. gr. 1. frá 1922, 
þar sem upptalið er, hvað þarf að kunna til þess 
að standast smáskipapróf — og þeim lögum 
var breytt 1925, og þetta próf er ekki hægt að 
taka nema i Reykjavik, Akureyri, Seyðisfirði og 
ísafirði —, að við hana verði bætt, að þetta próf 
sé einnig hægt að taka á Siglufirði.

Eins og hv. 3. landsk. tók fram, þá eru skil- 
yrði fyrir þvi, að hægt sé að hafa þetta próf á 
Siglufirði, og virðist þvi ekki ástæða til að úti- 
loka þennan kaupstað frá þessum réttindum. 
En af þvi að fyrirmæli þeirra 1. voru ekki tekin 
upp í frv., þá hefi ég borið fram brtt. við fyrir- 
sögn frv., að henni verði breytt i samræmi við 
þetta.

Viðvíkjandi brtt. hv. 3. landsk. verð ég að 
segja, að mér finnst ekki óeðlilegt, að það séu 
settar nokkrar skorður gegn því, að menn geti á 
eins auðveldan hátt og gert er ráð fyrir i frv. 
öðlazt aukin réttindi. Þeir, sem hafa sérþekk- 
ingu i einhverri grein, eins og skipstjórar hafa, 
eiga að fá einhverja vernd löggjafans gegn því, 
að menn geti, án verðleika á ýmsum sviðum, 
fengið sömu réttindi án þess að hafa orðið að 
kosta sig til náms, eins og þeir hafa orðið að 
gera, og vinna sig upp i þá stöðu. Það getur ver- 
ið matsatriði, hver skilyrðin eiga að vera, hvort 
forstöðumaður stýrimannaskólans, formaður 
Stýrimannfél. fslands og hlutaðeigandi skrán- 
ingarstjóri eiga allir að gefa sin meðmæli, eða 
sumir, en mér finnst samt eiga að setja nokkur 
skilyrði fyrir þessu, og með því að ekki er kom- 
in önnur till., sem setur skilvrðin vægari, mun 
ég greiða þessari till. atkv.

ATKVGR.
Brtt. 401,1 sainþ. með 18 shlj. atkv.

:— 410 samþ. með 16:13 atkv., að viðhöfðu
nafnakalli, og sögðu

já: PZ, PÞ, SigfJ, SE, StJSt, ÁÁ, BJ, EmJ, EystJ, 
GÞ, GG, HV, JakM, JJós, JÓl, JörB.

nei: PHalld, PO, SK, TT, ÞorbÞ, BB, FJ, GÍ, 
HannJ, JónP, JS, JG, MT.

GSv, GTh greiddu ekki atkv.
Tveir þm. (ÓTh, BÁ) fjarstaddir.

Brtt. 401,3 samþ. án atkvgr.
Frv. samþ. með 19 shlj. atkv. og afgr. til Ed., 

með fyrirsögninni:
Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 40 19. júní 1922, 

um atvinnu við siglingar, og 1. nr. 49 27. júni 
1925, um breyt. á þeim I.

Á 38. fundi i Ed., 14. nóv., var frv. útbýtt eins 
og það var samþ. við 3. umr. i Nd. (A. 433).

A 40. fundi i Ed., 16. nóv., var frv. tekið til 1. 
umr.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. visað til 2. umr. með 8:2 atkv. og til sjút- 

vn. með 9:1 atkv.
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Nefndarálit kom ekki, og frv. var ekki á dag- 
skrá tekið framar.

23. Fiskveiðasjóður íslands 
(frv. JJós o. fl.).

Á 25. fundi í Nd., 1. nóv., var útbýtt:
Frv. til 1. um Fiskveiðasjóð íslands (þmfrv., 

A. 281).

Á 27., 28., 29-, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. og 
37. fundi í Nd, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14. 
og 15. nóv, var frv. tekið til 1. umr.

Forseti tók málið af dagskrá.
Á 39. fundi i Nd, 17. nóv, var frv. enn tekið til 

1. umr.
Frv. of seint fram komið. — Deildin leyfði með 

18 shlj. atkv, að það vrði tekið til meðferðar.

Flm. (Jóhann Jósefsson) [óyfirl.]: Þetta frv. 
er annað þeirra aðalmála, sem milliþn. 1 sjávar- 
útvegsmálum hefir starfað að og afhenti á sin- 
um tima til ríkisstj. Á þingunum 1928, 1929 og 
1930 fluttu sjálfstæðismenn í þessari d. hvað eftir 
annað frv. til 1. um endurbætur og eflingu Fisk- 
veiðasjóðsins. En hann er upphaflega stofnaður 
1905, og breytt siðan með 1. frá 1907. Þessi frv. 
fengu enga áheyrn hjá meiri hl. þings, en þau 
urðu þó til þess, að meiri hl, þ. e. a. s. Framsfl, 
kom fram með frv. til eflingar sjóðnum. En um 
leið og það var gert, var hækkað útflutnings- 
gjald af sjávarafurðum um %%. Þetta frv, sem 
flutt var 1930, var knúð fram vegna þeirra umr, 
sem um málið höfðu orðið á undanförnum þing- 
um, og auðséð, að sjóðurinn gat ekki neitt til 
lika leyst af hendi sitt ætlunarverk nema með þvi 
móti, að hann væri efldur. Með þessu frv. var svo 
lagt til og samþ, að sjóðurinn skyldi aukinn með 
þrennu móti. Það sérstaka útflutningsgjald, sem 
ég áðan gat um, %%, skyldi renna i þennan 
sjóð. Ennfremur skyldi ríkissjóður leggja fram 1 
millj. kr. honum til eflingar, og i þriðja lagi 
var sjóðnum heimilað að gefa út vaxtabréf með 
ríkisábyrgð fyrir allt að 1% millj. kr. Enn sem 
komið er hefir ríkissjóður ekki greitt af höndum 
neitt af sinu framlagi til sjóðsins. Fiskveiða- 
sjóðsgjaldið hefir auðvitað runnið i sjóðinn, en 
í stað þess að gefa út vaxtabréf, var útvegað lán 
til sjóðsins að upphæð 1 millj. og 250 þús. kr. hjá 
Landmandsbanken i Kaupmannahöfn. Þannig 
hefir þetta verið af hendi levst fram að þessu. 
Nú er nauðsynlegt, að séð verði fyrir fram- 
haldandi stofnlánum til sjávarútvegsins. Mþn. 
leit svo á, að það væri heppilegast, að ein stofn- 
un hefði þessar lánveitingar með höndum, og 
sýnist þá bezt henta að gera Fiskveiðasjóðinn 
færan um að annast það, en án eflingar getur 
sjóðurinn ekki staðið undir því. En nú er það 
svo, að margt af því, sem nauðsynlegt er að gera 
fyrir sjávarútveginn, er ekki heimilað samkv. 
þeim 1, er nú eru í gildi um þessi efni, þrátt 
fyrir breyt. árið 1930, sem var til stórra bóta. T. 
d. er ekki heimilt samkv. núgildandi 1. að veita 
styrk til verkunarsiöðva eða fiskihúsa. Er það

þó engu síður nauðsynlegt en að styrkja frysti- 
hús og fleira, sem sjóðnum er leyfilegt að veita 
styrk til. — í þeim till, sem hér liggja fyrir 
og mþn. hefir undirbúið, er gert ráð fyrir þvi 
að koma sjóðnum í betra horf en verið hefir, og 
þá á þann hátt, að auka stofnféð með því að 
ríkissjóður leggi sjóðnum til þá 1 millj. króna, 
sem honum bar skylda til samkv. 1. frá 1930. 
En vegna þess að rikissjóður hefir þetta fé ekki 
handbært, þá leggjum við til, að rikissjóður taki 
að sér þá skuld, sem lánið frá Landmandsbanken 
hefir bakað Fiskveiðasjóði, og greiði vexti og 
afborganir af þessari skuld, og sé þessi 1 millj. 
þannig fram lögð. Ennfremur er það lagt til, að 
ríkissjóður leggi Fiskveiðasjóði árlega til jafn- 
mikið eins og fiskveiðasjóðsgjaldið nemur, m. 
ö. o. að útvegsmenn haldi áfram að cfla sjóð- 
inn með þessu aukagjaldi, %%, en jafnhá upp- 
hæð sé lögð á móti úr rikissjóði. Þá er og lagt 
til, að þegar út sé runninn sá tími, sem útflutn- 
ingsgjaldið af sjávarafurðum rennur i skulda- 
skilasjóð útgerðarmanna — en það höfum við 
lagt til, að gert yrði i sambandi við annað mál, 
sem við flytjum í þessari hv. d. —, þá renni út- 
flutningsgjaldið i Fiskveiðasjóð um næstu 10 ára 
bil, og þetta kæmi þvi fyrst til framkvæmda þeg- 
ar þetta gjald hefir runnið i skuldaskilasjóð 
næstu 6 árin. Hér er, eins og berlega kom fram í 
umr. um skuldaskilasjóð, um stefnubreyt. að 
ræða, er snertir hvorttveggja, að byggja upp 
fiskiflotann og létta skuldabyrðar útvegsmanna. 
Það er vitað, að sé ekki i tima séð fyrir því, að 
fyrir hendi sé fé til þess að byggja upp flotann, 
þá verður þess ekki langt að bíða, að íslending- 
ar standi uppi svo að segja skipalausir. Hvað 
hin stærri skip snertir, þá er íslenzki togaraflot- 
inn orðinn algerlega úreltur, miðað við togara- 
flota annara þjóða. Hjá nágrannaþjóðunum eru 
byggð mörg skip á ári með margfalt meira véla- 
afli og betur útbúin að öllum nýtizku tækjum en 
hin beztu skip hins islenzka flota. Það er sýnt, 
að eins og afkoma togaraflotans hefir verið und- 
anfarin ár, er ekki líklegt, að nokkur maður fá- 
ist til þess að leggja t. d. sparifé sitt í kaup á tog- 
urum, eins og gert var á góðu árunum. Meðal- 
aldur islenzku togaranna er talinn, eftir þeim 
upplýsingum, sem mþn. gat aflað sér, um 14% ár, 
en þó tekur út yfir með linuveiðarana, sem flest- 
ir eru um 30 ára gamlir. Ef við íslendingar eig- 
um ekki að horfa upp á það eftir nokkur ár, að 
standa skipalausir, þá verður með skynsamleg- 
uin ráðum að sjá til þess, að einhver stofnun sé 
til i Iandinu, sem getur lánað fé til endurnýjunar 
skipaflotanum. Ég hefi hér aðallega talað um 
togaraflotann, en hið sama á sér stað um báta- 
flotann. L'ndanfarið hefir það mest tiðkazt, að 
menn hafa fengið ríkisábyrgð til þess að kaupa 
báta, t. d. samvinnufélög viðsvegar um bwdið. 
En hitt er og sýnilegt, að rikið getur ekki til 
lengdar tekizt á hendur þessar ábyrgðir. Það er 
miklu óheppilegra, að rikissjóði sé á hverju ein- 
asta þingi flækt inn i þessar smáábyrgðir, svo að 
hundruðum þúsunda skiptir til samans, heldur 
en að Fiskveiðasjóðurinn, sem er sú stofnun, sem 
lán á að veita i þessu skyni, sé gerður fær um að 
sinna sinu hlutverki á þann hátt, sem fullsóma- 
samlegt er fyrir iánsstofnun. Það er vegna þessa,
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að með frv. er lagt til, að gerð sé sú stefnubreyt., 
að sjávarútvegurinn fái leyfi löggjafarvaldsins 
til þess að bvggja sig sjálfur upp, fyrir eigið fé, 
skattinn, sem lagður er á sjávarafurðirnar og 
kallaður útflutningsgjald. Sá skattur er ekki 
nema lítið brot af þeim gjöldum til hins opin- 
bera, sem goldin eru af þessum atvinnurekstri.

Ég sé, að hér er komið fram frv. frá fram- 
sóknarmönnum, snertandi Fiskveiðasjóðinn. Og 
þar er lagt til að efla sjóðinn á annan veg en 
mþn. hefir lagt til, nefnil. með útgáfu handhafa- 
vaxtabréfa. Þetta, að gefa út slík vaxtabréf sjóðn- 
um til stvrktar, er sama leiðin, sem þessi sami 
flokkur benti á og bar fram i frv.-formi og fékk 
samþ. á Alþ. 1930, án þess þó, að til þessa hafi 
verið gripið. Sjóðnum er ekki með þessu tryggð 
nein ákveðin fjárhæð, því að þótt nefndir séu 
nokkrir sjóðir, sein megi kaupa bréfin, þá er 
svo fyrir mælt í frv., að fjmrh. skuli ákveða, hve 
mikið skuli keypt af þessum bréfum. Um þá fjár- 
öflun er þvi allt i óvissu samkv. þessu frv. 
framsóknarmanna.

l’m einstakar breyt. á þessum 1. frá mþn. skal 
ég vera fáorður. Við leggjum til, að vextirnir 
verði lækkaðir. Við leggjum til, að meiri fjár- 
hæðir séu lánaðar út á skipin, þegar fasteigna- 
veð fylgir, og við leggjum til, eins og áður er 
tekið fram, að fjölga þeim iðnfyrirtækjum, sem 
sjóðurinn megi lána til. Með því að samþ. þá 
breyt. eins og mþn. hefir undirbúið hana, þá er 
það áreiðanlega til mikils hagræðis fyrir báta- 
útgerðarmenn og skipaútgerðarmenn i heild.

Hvað flutning þessa máls snertir, þá skal ég 
drepa á það, að þetta frv. fylgdist að mcð frv. um 
Skuldaskilasjóð útgerðarmanna, sem afhent var 
til ríkisstj. 10. okt. og lá þar i þrjár vikur, og sem 
síðan var farið fram á við sjútvn., að hún flytti, 
en samkomulag náðist ekki um, og þess vegna er 
frv. flutt af þeim mönnum úr Sjálfstfl. í þessari 
hv. d., sem sérstaklega eru við sjávarútvegsmál 
riðnir.

Ég veit, að tíminn er naumur hér nú, og það 
mun ekki þykja rétt að lengja mál sitt mjög, enda 
ekki þörf hvað þetta snertir, því að sú grg., sem 
frv. fylgir, ásamt þvi, sem nál. mþn. hefir inni 
að halda um hag sjávarútvegsmanna i heild sinni, 
er fyllilega nægilegt til þess að mæla fvrir rétt- 
mæti þess, að þetta mál er flutt. Það er auðvitað 
sjálfsagt, að málið fari til aðgerðar sjútvn., og 
ég geri einnig ráð fvrir, að frv. framsóknarmanna 
fari þangað, og vona ég, að samkomulag náist um 
það, að efla Fiskveiðasjóðinn, svo að hann geti 
betur fullnægt sinu hlutverki en hann hefir 
verið fær um hingað til.

Ég vildi svo mælast til þess, að rnálinu yrði 
vísað til 2. umr. og sjútvn.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 17 shlj. atkv. og til 

sjútvn. með 17 shlj. atkv.

A 51. fundi í Xd., 5. des., var útbýtt nál. frá 
minni hl. sjútvn^ á þskj. 660, en frv. var ekki 
á dagskrá tekið framar.

24. Hlutabréfakaup í Útvegsbankanum.
A 26. fundi i Nd., 2. nóv., var útbýtt:_
Frv. til 1. um kaup á hlutabréfum í Utvegs- 

banka íslands h/f (þmfrv., A. 289).

Á 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37. og 39. fundi í 
Nd., 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15. og 17. nóv, var 
frv. tekið til 1. umr.

Forseti tók málið af dagskrá.
Á 40. fundi í Nd, 19. nóv, var frv. enn tekið til 

1. umr.
Frv. of scint fram komið. — Deildin leyfði með 

20 shlj. atkv, að það yrði tekið til meðferðar.

Flm. (Jóhanu Jósefsson) [óyfirl.]: Þetta mál, 
á þskj. 289, er flutt af mér og hv. 3. landsk. og 
hv. 2. landsk. Er það borið fram þeim til skaða- 
bóta, sem lagt hafa fram innieign sina til að 
bjarga íslandsbanka. En siðan gerðist það, að 
þessu fé var varið til kaupa á hlutabréfum Út- 
vegsbankans. Þessi framlög eru svo til komin, að 
gengið var um á milli sparifjáreigenda og þeir 
fcngnir til að gefa loforð um, að innieign þeirra 
mætti nota til viðreisnar bankanum. Yfirleitt má 
segja, að menn hafi brugðizt vel við þessu. En 
þó voru nokkrir, sem ekkert lögðu af mörkum, 
ýmist af þvi að þeir vildu það ekki, eða þá af 
þvi, að ekki náðist til þeirra á þeim skamma 
tima, sem söfnunin stóð yfir. Þessu hefir síðan 
verið skipað svo, að rikið hefir tekið ábyrgð á 
innstæðufé bankans, og er nú sýnt, að hlutur 
þeirra manna, sem létu helming af sparifé sinu 
til hlutabréfakaupa, er verri en hinna, sem ekk- 
ert létu, en hafa þó siðan fengið ríkisábyrgð á 
allri innieign sinni. Nú er rikissjóður orðinn að- 
aleigandi bankans og á 4% millj. kr. af hlutafénu. 
Þó að ætlunin væri, að sparifjár- og hlutabréfa- 
eigendur ættu að hafa tiltöluleg áhrif á skipun 
bankaráðs, hefir það í reyndinni orðið svo, að 
þessir menn, sem eru dreifðir um allt land, hafa 
ekki haft nein áhrif, svo að teljandi sé, á banka- 
stjórnina. Þeirra gætir ekki á hluthafafundi, og 
ég held, að hæstv. rikisstj. hafi ekki gert sér far 
um að Iofa áhrifum þessara manna að koma 
fram, nema siður sé. Það kjördæmi, sem ég er 
fulltrúi fyrir, Vestmannaeyjar, lét sérstaklega 
mikið af mörkum, þegar verið var að safna lof- 
orðum um hlutafé til endurreisnar Islandsbanka, 
og mun þar skorta litið á 300 þús. kr. af sparifé 
Vestmannaeyinga, sera þannig var sett fast í 
Útvegsbankanum. Nú er það vitanlegt, að hluta- 
bréf þessi eru ekki álitin hafa almennt verð- 
mæti. Ég hefi rekið mig á ákaflega mörg dæmi, 
að menn hafa reynt að selja þau eða fá út á þau 
lán, en ekki tekizt. Tilgangur þessa frv. er þvi 
sá, að gera þessi bréf veðhæf og að þau svari 
einhverjum arði. Höfum við flm. álitið rétt, að 
þau gæfu sama arð og sparisjóðseign. Nú er það 
Ijóst, að eins og sakir standa muni rikissjóður 
kannske eiga örðugt með að bæta á sig gjöldum. 
En eins og frv. gerir ráð fyrir, að þetta verði 
frainkvæmt, ætti það ekki að verða þungur baggi 
eða reka sig á íjárl., sem nú verða afgr. Við höf- 
um hagað þvi svo, að lögin öðlist ekki gildi fyrr 
en 30. júni 1935, og vaxtagreiðsla af bréfunum 
snertir því ekki fjárl. nú. Einnig höfum við
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hagað innlausn bréfanna á þann hátt, að það 
komi sem léttast niður á rikissjóð. Er gert ráð 
fyrir, að þau verði innleyst með jöfnum afborg- 
unum á 30 árum, en komi þó ekki til greina fyrr 
en eftir 5 ár. Er þetta allt gert i þvi skyni, að 
innlausn bréfanna kæmi sem léttast niður á rik- 
issjóð. En þrátt fyrir það væri hlutur þeirra 
manna, sem bréfin eiga, mikið bættur með því 
að gera þau lítilsháttar arðberandi og veðhæf 
fyrir þá, sem sitja með þau.

Nú er það vitanlegt, að fleiri lögðu fé sitt í 
Útvegsbankann en sparifjáreigendur einir, og 
býst ég þvi við, að sú mótbára komi fram, að með 
því að samþ. þetta frv. sé verið að gefa Hambros- 
bankanum og Privatbankanum undir fótinn um 
samskonar fríðindi frá rikinu. En þvi er þar til 
að svara, að báðir bankarnir munu nú þegar 
hafa ymprað á því, að rikið tryggði að einhverju 
ieyti eign þeirra í Útvegsbankanum. Einnig er 
hér annað atriði talsvert þýðingarmikið, að spari- 
fé, sem stóð inni i bankanum, var engan veg- 
inn spekulationsfé, og hefir þvi alit annan sið- 
ferðislegan rétt en það fé, sem lagt hefir verið i 
bankann sem spekulation. Ég veit til þess að a. 
m. k. i einu landi Norðurálfunnar eru gerðar 
sérstakar ráðstafanir til þess að tryggja spari- 
fé manna, lægar verðhrun steðjar að. Munu marg- 
ir lita svo á, að innieign sparifjár eigi skilið sér- 
staka vernd þess opinbera. Enda þarf ekki að fara 
i neinar grafgötur til að leita álits Alþ. um það 
atriði, þvi svo skammt er siðan það tók ábyrgð 
á sparifjáreign manna, fyrst i Landsbankanum, 
svo i Útvegsbankanum og að ég held einnig i 
Búnaðarbankanum. Sýnir þetta skýrt, að Alþ. hef- 
ir litið svo á, að spariféð ætti skilið sérstaka 
vernd frá löggjafarvaldinu.

Það mun einnig vera svo, að þeir, sem hér eiga 
hlut að máli og sparifé lofuðu á sinurn tima til 
endurreisnar fslandsbanka, telja margir sig ekki 
vel með farna, þegar féð var lagt i Útvegsbank- 
ann, i stað þess að halda fslandsbanka starfandi 
áfram, eins og til var ætlazt þegar fénu var 
lofað. En hér skiptir það ekki máli, þvi hér 
er aðeins um siðferðislegan rétt að ræða, en 
verður ekki gert að umtalsefni, hvort nokkrum 
sé sérstaklega um að kenna, að fólk ráðstafaði 
þaunig fé sinu i þeirri góðu trú, að það væri að 
bjarga bankanum og atvinnuvegum þjóðarinnar. 
Ég verð því að segja, að mér finnst sanngjarnt, 
að það fólk, sem á vandræðatimum fyrir bank- 
ann sýndi mesta fórnfýsi og lét mest af mörk- 
um, fái þær réttarbætur frá löggjafarvaldinu, 
sem hér er farið fram á, og að það eigi þær 
fullkomlega skilið. Ekki vegna þess, að ég viti 
ekki, að ríkið geti með lagakrókum skotið sér 
undan þvi, en ég tel ekki sæmandi frá siðferðis- 
legu sjónarmiði, að rikið geri ekki eitthvað til 
að rétta hlut þessara manna.

Ég hefi þá minnzt á nokkrar mótbárur, sem 
ég hefi orðið var við i einkasamtölum, en þó er 
eftir ein, sem ég býst við, að komi fram, sú, að 
fólkið hefði tapað fénu hvort sem var. l'm það 
má vitanlega deila, þvi þar liggja fyrir nokkuð 
jöfn rök til að sanna og afsanna. En það, sem 
skiptir hér mestu máli, er það, að öll sanngirni 
mælir með því, að gera ekki verri aðstöðu þeirra 
manna, sem mesta sýndu fórnfýsi, en hinna, sem

héldu að sér höndum, þegar verið var að gera 
ráðstafanir til að bjarga, ekki aðeins bankan- 
um, heldur atvinnuvegi, sem átti afkomu sína 
undir, a. m. k. i bili, að ekki yrði öllum sundum 
lokað við fslandsbanka, eða aðra stofnun, sem 
tæki við hans hlutverki. Þeir, sem á erfiðum 
tima fórnuðu fé sinu til að hjálpa atvinnuvegi, 
sem þjóðarbúskapurinn hvilir mest á, eiga fyrir 
þá sök fullkomlega skilið, að tekið sé tillit til 
þess nú. — Að lokum vil ég ennfremur benda á, 
að þetta fé er sízt frá stóreignamönnum, þvi það 
gengur yfirleitt svo, að þeir, sem reka atvinnu 
í stærri stíl, eiga sjaldan fé á sparisjóði, hehlur 
hafa það i veltunni, sem kallað er. En mjög 
margt af þvi fólki, sem á fé sitt á sparisjóði, er 
verbafólk, sem sparað hefir saman nokkra fjár- 
upphæð til að búa að á elliárunum eða ef í nauðir 
ræki. Er það ein ástæða enn til að tryggja, að 
þetta fólk njóti þessara samanspöruðu aura. Ég 
hefi þá minnzt á þau höfuðrök, sem hníga að því, 
að réttmætt sé, að rikið rétti hlut þeirra manna, 
sem hér eiga hlut að máli. Vænti ég, að hv. d. 
fallist á frv. og vísi þvi að umr. lokinni til fjhn.

Fjmrh. (Eysteinn Jónsson) [óyfirl.] : Hv. flm. 
hefir nú talað alllangt fyrir frv., og hans aðal- 
ástæða er sú, að sanngjarnt sé að gera þær ráð- 
stafanir, sem frv. fer fram á. Ég er þar hv. 
flm. ekki sammála, og skal færa nokkrar ástæð- 
ur fyrir þvi. Hv. flm. talaði um, að upphaflega 
hefði fénu verið safnað og það lagt fram til að 
bjarga íslandsbanka, og því hefði þvi ekki verið 
varið eins og til var ætlazt af þeim, sem lögðu féð 
fram, með því að setja það i Útvegsbankann. Mér 
finnst, að fé hluthafa hafi nú ekki verið verr 
varið né eigendum óhagkvæmar með því að 
leggja það i Útvegsbankann. Þar var lagt fram 
nokkurt nýtt fé sem áhættufé, svo ég held, að 
sú ráðstöfun sé hluthöfum ekki lakari en sú, 
sem gert var ráð fyrir, þegar fénu var safnað. 
Þá segir hv. flm., að ekki hafi náðst til allra og 
sumir ekki viljað leggja neitt fram. Ég get ckki 
séð, þó að ekki hafi náðst til allra — e. t. v. fyrir 
trassaskap — eða aðrir ekki viljað binda þannig 
fé sitt, að það séu rök fyrir því, að ríkissjóður 
eigi að taka þetta allt á sitt bak. Þá vil ég 
benda á, að þetta fé var lagt fram af fúsum og 
frjálsum vilja, og er kunnugt mál, að það var 
allt álitið tapað hvort sem var, og þeir, sem 
lögðu það fram, hafa alls ekki búizt við að fá 
það endurgreitt. Einnig má fullvrða, að fénu 
hafi ekki verið verr varið með þvi að leggja 
það til Útvegsbankans, þar sem það hefir sama 
rétt og annað hlutafé, og hafa þeir hluthafar 
því sama rétt til ihlutunar um stjórn bankans 
og aðrir hluthafar. En gæti áhrifa þeirra litið, er 
það aðeins vegna þess, að þetta fé er svo lítill 
hluti af öllu hlutafénu. Ég get þvi ekki séð, að 
sérstök ástæða sé til þess fyrir rikissjóð að taka 
á sig þennan bagga, þegar féð var lagt fram af 
fúsum vilja og ekki farið verr með það en bú- 
izt var við. Þó einhverjir hafi skotið sér und- 
an að láta nokkuð af mörkum, er það engin á- 
stæða fvrir þvi, að ríkissjóður eigi að taka á sig 
endurgreiðslu á öllu hinu.

Þá er enn ein stórvægileg ástæða fyrir því að 
ganga ekki inn á þessd braut, að þeir erlendu
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aðilar, sem lögðu hlutafé i bankann, munu vafa- 
laust krefjast sömu meðferðar á sinu fé, og 
verður þá mjög erfitt að standa á móti því. Hér 
virðist hreint ekki hægt að gera hlutafénu mis- 
jafnlega hátt undir höfði, þannig að sparifé hafi 
meiri rétt en það, sem hv. þm. nefnir spekul- 
ationsfé. Hér verður að álíta það jafnrétthátt. 
Ef það er rétt, sem hv. flm. sagði, að þessir er- 
lendu hluthafar væru nú þegar farnir að gera 
kröfu til, að fé þeirra i Útvegsbankanum — sem 
er um 1,3 millj. kr. — sé tryggt á svipaðan hátt 
og hér er farið fram á, eru það enn ný rök fyrir 
því að ganga ekki inn á þessa braut. Ég hefi að 
vísu ekkert á móti, að frv. fari til n., en ég legg 
alvarlega á móti, að það verði samþ.

Héðinn Valdimarsson: Ég vil eindregið taka 
undir þessi siðustu orð hæstv. fjmrh. Mér þykir 
næsta undarlegt, að hv. þm. Vestm., sem er 
meðflm. að frv. um skuldaskilasjóð útgerðar- 
manna og fann þar ekki aðra leið til að bjarga 
útgerðinni en taka til þess beina tekjustofna 
ríkissjóðs, skuli hér vilja gefa hluthöfum í Út- 
vegsbankanum hvorki meira né minna en 2 
millj. kr., sem eiga að útborgast úr rikissjóði á 
30 árum. Þvi enginn gengur þess dulinn, að 
hlutabréf fslandsbanka eru litils eða einskis virði. 
Þetta frv. sýnir þvi aðeins það, að hv. flm. 
bera meiri umhyggju fyrir þeim hluthöfum, sem 
hér eiga hlut að máli, en útgerðarmönnum. Nú 
er ekki hægt að segja, að aðrir beri ábvrgð á, að 
þetta hlutafé var lagt fram, en gamla íslands- 
bankastjórnin og söfnunarnefnd hlutafjárins i 
Útvegsbankann, sem grundvallaði starfsemi sína 
á röngum skýrslum eftirlitsmanns hanka og 2. 
þm. Rang. um, að bankinn ætti fyrir skuldum. 
Þá mun ekki hægt að neita, að fleiri kröfur hlið- 
stæðar hafa verið orðaðar, bæði af Hambros- 
banka og Privatbankanum, og telja þeir sig hafa 
fengið vilyrði frá sendiherra um, að hlutafé 
þeirra yrði leyst út á þennan hátt af rikissjóði, 
en því hefir verið neitað með öllu af ríkisstj. 
fyrr og siðar. Þó þetta fé sé undanskilið i frv., er 
mjög slæm aðstaða að láta ekki það sama yfir 
alla ganga, því hér er mjög lítill munur á, nema 
að sumir hluthafarnir eru innlendir en aðrir er- 
lendir, og svipað gildir fyrir póstfé dönsku 
stjórnarinnar, sem gert var að tryggingarfé fyrir 
Útvegsbankann. Ekki sízt þegar ekki verður um 
það deilt, að féð var tapað hvort sem var.

Það var vitanlega réttast, eins og við Alþýðu- 
flokksmenn héldum fram á sinum tiina, að gera 
fslandsbanka hreint upp og sjá greinilega, hvern- 
ig hann stóð, en að það var ekki gert, var ein- 
göngu af völdum Sjálfstfl., og situr því illa á 
þeim að koma fram með svona málaleitun nú. •— 
Vil ég svo enda ræðu mína með þvi að skora 
á hv. þm. Vestm. að vera framvegis örari á fé 
til sjávarútvegsins en til hluthafa i Útvegsbank- 
anum.

Jakob Möller [óyfirl.]: Það má segja, að það 
eru ómerk ómagaorð, þar sem eru orð þessa 
yfirfifls d. (Forseti hringir), hv. 2. þm. Revkv. 
En ég get ekki látið vera að benda á og lýsa 
jafnframt heimsku og staðleysu, sem hv. þm. 
hélt fram, að töp sparifjAreigenda hafi stafað af

röngum skýrslum, sem ég og hv. 2. þm. Rang. 
gáfum um bankann. En ég býst við, að allir 
viti, að þær skýrslur, sem ég og hv. 2. þm. Rang. 
gáfum, voru ekki gerðar fyrr en búið var að loka 
íslandsbanka. En þetta er ekki nema eftir öðru 
hjá hv. 2. þm. Reykv., sem í hvert skipti, sem 
hann talar um þetta mál, lýsir sig yfirheimsk- 
ingja og fífl (Forseti hringir). Hitt ætti þessi 
hv. þm. að vita, að þegar hann hefir minnzt á 
störf nefndarinnar og starf mitt sem eftirlits- 
inanns, hefir hann auglýst sig sem fífl, svo land- 
frægt er orðið, fyrir hvernig liann hefir blandað 
saman starfi eftirlitsmanns með bönkum og 
sparisjóðum og starfi venjulegra endurskoðenda. 
A því gerir þetta fifl engan mun.

Það, sem hv. þm. hefir gert, er að féfletta is- 
lenzka sjómenn. Og það fer heldur vel á þvi, að 
þessi hv. þm. fari að senda hnútur til hv. þm. 
Vestm., þess þm., sem bezt hefir staðið i istað- 
inu fvrir sjávarútveginn, þvi að það vita allir, 
að enginn hefir féflett íslenzka sjómenn svip- 
að því sem hv. 2. þm. Reykv. Og nú hefir hann 
gerzt svo ófvrirleitinn og fífldjarfur, að jafn- 
framt því, sem hann vill skorast undan að greiða 
réttan skatt i ríkissjóð af þessu fé, sem hann 
nær með því að féfletta íslenzka sjómenn, þá 
kernur liann því til leiðar hér á þingi, að breytt 
hefir verið skattal. beinlinis til þess að lækka 
skattinn af þessum hans illa fengna arði, sem 
hann tekur af fátækum erfiðismönnum. Þetta er 
sannanlegt og skal verða betur upplýst siðar.

Flm. (Jóhann Jósefsson) [óyfirl.]: Ég vil að- 
eins láta þess getið, að þetta mál var ekki þann- 
ig flutt af mér, að ástæða væri til þess, að 
lagt sé út í harðar deilur út af því.

Mig undrar það að visu ekki, þó að hæstv. 
fjmrh. telji sig ekki sammála um þetta atriði, 
og maður veit það, að fjmrh. skoðar það skyldu 
sína að vera íhaldssamur i þeim efnum, sem 
hér um ræðir. Ég skal ekki lá hæstv. ráðh., þó 
að hann hafi sýnt hér íhaldssemi og aftur- 
haldssemi, sem er jafnvel meiri en ég hefði getað 
búizt við af manni á hans aldri.

Hæstv. ráðh. véfengdi ekki það, sem ég sagði, 
að það hefði ekki náðst til allra sparifjáreigenda 
Islandsbanka, en hélt því fram, að þeir, sem lögðu 
sparifé sitt fram sem hlutafé, hefðu gert það af 
frjálsum vilja, og það kæmi ríkinu ekki við, og 
það ætti engin áhrif að hafa á aðstöðuna til 
þessa frv., hvernig fór um fé þeirra, sem ekk- 
ert vildu leggja til Útvegsbankans, svo að spari- 
fé þeirra var fært inn á sparisjóðsreikning þeirra 
i Útvegsbankanum og komst siðar undir áhrif 
og vernd rikissjóðs. 1 þessu atriði er ég honum 
ekki sammála. Mér virðist einmitt, að þetta at- 
riði, að ríkið tckur ábyrgð á innstæðufé þessara 
manna í Útvegsbankanum, það hnígi mjög að því 
að styðja okkar mál, sem flytjum þetta frv. Það 
er einmitt með hliðsjón af því, að þetta er rétt- 
lætisráðstöfun i garð þeirra manna, sem létu 
þetta fé af hendi — við skulum segja af fús- 
um og frjálsum vilja —, og ég hefi aldrei haldið 
öðru fram uin það en að þeir hafi gert það á 
þann hátt. Og það er stórt atriði í málinu, að 
þeir, sem engu vilja fórna, hafa eftir á fengið 
rikisábvrgð á sínu innstæðufé.
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Þar sem háar upphæðir hafa verið nefndar i 
þessu sambandi og i frv. er gert ráð fyrir, að 
skuldbindingar ríkissjóðs muni nema allt að 2 
millj., þá vil ég skýra þetta nokkuð. Ég hefi 
spurzt fyrir um þetta atriði tvívegis i Útvegs- 
bankanum, hve miklu næmi það hlutafé manna 
þar, sem hefði verið sparifé i fslandsbanka. Svör- 
in voru ekki alveg á sama veg, í öðru tilfellinu 
var sagt, að það væri 1,6 millj, en i hinu tilfell- 
inu 1,8 millj. Þess vegna er í þessu frv. sagt „allt 
að 2 millj. kr.“, en auðvitað ætlazt enginn til, að 
gefin verði út skuldabréf fyrir hærri upphæð en 
þetta reynist að vera við rannsókn á þessu at- 
riði í Útvegsbankanum. Og ef maður tekur það 
svo, sem ég tel nálægt sanni, að það sé um 1,6 
millj. kr. það sparifé, sem menn létu í Útvegs- 
bankann, og reiknað er með 4%, sem eru spari- 
sjóðsvextir, þá er þetta ekki nema 64000 kr. fyrstu 
árin. Fyrstu 5 árin er það jöfn upphæð, sem 
ríkissjóður vrði að leggja fram sem vexti af 
þessu fé, en sú upphæð mundi smálækka, eftir 
því sem bréfin væru dregin inn, en eftir 5 ár 
bættist við sú upphæð, sem færi til inndráttar 
bréfanna árlega, sem er Mio þeirrar heildarupp- 
hæðar, sem hér á að leggja á rikissjóð. Hæstv. 
ráðh. taldi, að einhver rikasta ástæðan fyrir þvi 
að hafa á móti þessu máli, væri það, að Prívat- 
bankinn og Hambrosbanki mundu einnig heimta 
tryggða sina eign i Útvegsbankanum. Ég sé ekki, 
að þetta þurfi að vera rik ástæða i þessu máli, 
fyrst og fremst af þvi, að það er engin trygg- 
ing fyrir þvi, að þessir bankar féllu frá sinni 
kröfu um þetta atriði hvort sem væri. Og ef það 
vrði, að við yrðum að verða við þeirri kröfu 
þessara útlendu aðilja, þá sé ég ekki, hvernig ætti 
að gera upp á milli útlendinga og innlendra 
manna i þessu efni. En það virðist hvorki hæstv. 
ráðh. né sá hv. þm„ sem tók til máls á eftir hon- 
um, vilja skilja, að það er hjá öllum nærliggjandi 
þjóðum a. m. k., að það verði að gera mjög 
mikinn mun á þeim siðferðislega rétti, sem spari- 
sjóðsinnieign manna á á sér, og önnur innieign i 
bönkum.

Hv. 2. þm. Reykv. hefi ég litlu að svara. Hann 
kom hér fram með þessari venjulegu hvatskeyt- 
legu aðferð sinni til þess eins að láta á því bera, 
að hann hefði ekki svo litið vald i þessu máli 
eins og öðrum hér á þingi. Hann segir, að ég 
vilji halda því fram, að það eigi að gefa inn- 
stæðueigendum þessar umræddu 2 millj. kr. Ég 
lit ekki svo á, að hér sé verið að gefa mönnum 
neitt. Málið er flutt á þeim grundvelli, að rikið 
sé skvlt til að verða við þessari réttlætiskröfu 
gagnvart þessum mönnum, sem — mér liggur við 
að segja — hafa verið féflettir. Og þó að sú fé- 
fletting hafi að visu ekki verið beinlínis gerð af 
rikisvaldinu, þá er enginn vafi á því, að aðgerð- 
ir þingsins 1930 i íslandsbankamálinu, sú fanta- 
lega aðferð, sem málið sætti hjá þeim flokkum, 
sem þá fóru með ríkisvaldið, og þar var hv. 2. þm. 
Reykv. fremstur í flokki, það er enginn vafi, að 
þessi fyrirfram uppkveðni dauðadómur yfir 
bankanum átti sinn mikla hlut i því, að fólkið 
hafði i bili tapað þessu fé. Xlætti þá eins vel segja 
það, að við, sem berum fram þessa réttingu þessa 
ináls nú, séum að reyna að bæta fyrir það, sem 
hv. 2. þm. Revkv. var að reyna að skemma hér

á árunum. Og ég vil taka það fram, að ég flutti 
þetta mál án allrar áreitni i nokkurs manns garð, 
og þvi var það algerður óþarfi fyrir hv. 2. þm. 
Revkv. að taka málið upp á þeim grundvelli, sem 
hann gerði.

Þá fannst hv. 2. þm. Reykv. eitthvert ósam- 
ræmi i þvi hjá rnér að standa að frv. um skulda- 
skilasjóð til viðreisnar útgerðarmönnum og vilja 
um leið rétta hjálparhönd þessu fátæka fólki, sem 
var knúð til að leggja fé i Útvegsbankann. En 
þetta er ekkert ósamræmi. Sú bvrði, sem lögð er 
á ríkissjóð samkv. þessu frv., er svo lítil í þessi 
fyrstu 5 ár, að það er ekki nein ástæða, hvorki 
fvrir hv. 2. þm. Revkv. né aðra, að gera úlfalda 
úr þeirri mýflugu. Þessir háu herrar depla ekki 
augunum við að auka byrðar rikissjóðs um 60000 
kr. i sambandi við þau mál, sem þeir endilega 
vilja berja fram.

Þá skoraði hv. 2. þm. Reykv. á mig að vera 
örari i garð útgerðarinnar en ég væri, — að 
þvi er mér skildist. Þessu hefi ég engu að 
svara öðru en þvi, að ég vil benda hv. 2. þm. 
Revkv. á það, að hann hefiv, með sinni valds- 
mannsaðferð hér á þingi, það ajveg á sinu valdi 
að láta þær till., sem ég og aðrir hafa borið 
fram og miða til viðreisnar útveginum, ná fram 
að ganga eða ekki. Þennan geir, sem hann hefir 
sent að mér, hef ég þess vegna á loft og beini 
honum að liv. þm. aftur. Það er ekkert leyndar- 
mál, að ég og fleiri hv. þm. hér hafa komið með 
þær kröfur til hagsbóta fyrir útgerðina, sem 
hæstv. fjmrh. fordæmdi mjög og gekk svo langt, 
að hann kallaði þær skripaleik og brá okkur um 
allskonar óráð I þvi efni. Þannig leit hann á, hve 
langt væri hér gengið. Ef hv. 2. þm. Reykv. þyk- 
ist þurfa að skora á mig að vera örari í garð 
útgerðarinnar, þá hlýtur það að vera af þvi, að 
hann áliti, að ég hafi gengið of skammt. Ég 
vil skora á hann að beita flokksfylgi sínu til að 
styðja till. okkar fyrir útgerðina. Og ef hann vill 
bæta um þær, þá skal ég ekki átelja hann fyrir 
það. Ég mun ljá mitt lið til þess að koma fram 
þeim skynsemlegum till„ sem hann kann að 
koma fram með við till. okkar til að rétta við 
útgerðina. Ég vona þvi, að þessi áskorun hans 
þýði þetta, að hann ætli að beita flokksvaldi 
sínu hér á þingi til þess að bera fram til sig- 
urs þær till., sem gerðar hafa verið fyrir út- 
gerðarinnar hönd i frv. um skuldaskilasjóð, sem 
hér hefir verið borið fram.

Fjmrh. (Eysteinn Jónsson) Lóyfirl.j: Ég liefi 
ekki miklu að svara í sambandi við þetta mál. 
Ég get ekki séð, að rikið hafi skvldu til að kaupa 
þessi hlutabréf, þó að það hafi tekið ábyrgð á 
innstæðufé i Útvegsbankanum eins og i Lands- 
bankanum. Það er ekkert samband á milli þess, 
og því get ég ekki fallizt á það, þótt einhverjir 
hafi skotið sér hjá að leggja fé í Útvegsbankann, 
þá leggi þessi vanrækslusynd þeirra neinar 
skyldur á ríkissjóð í þessu efni.

Ég vil lika benda á það í sambandi við þetta 
frv., að ef það vrði samþ., þá verður ríkis- 
sjóður, auk þess sem hann yrði að kaupa þessi 
1,6 eða 1,8 millj. kr. hlutabréf, líka að taka 
afleiðingunum af því að kaupa lika hlutabréf 
þeirra útlendu aðilja, en þau munu vera um 1,3



400Lagafrumvörp ekki útrædd.
Hlutabréfakaup í Útvejjsbankanum.

399

millj. kr. Og af því að þessi bréf eru lítils virði, 
þá væru ríkissjóði hér lögð á herðar 3 millj. kr. 
útgjöld án þess að nokkuð væri í aðra hönd, 
og ég álit ekki rétt að leggja þá byrði á ríkis- 
sjóð ofan á þann þunga, sem hann þegar hefir 
orðið fyrir í sambandi við þetta mál.

Hv. þm. segir, að engin trygging sé fyrir því, 
að útlendingar féllu frá kröfum sínum um sér- 
stök hlunnindi i þessu sambandi. Mér er ekki 
kunnugt um, hvaða kröfur þetta eru. Og eftir 
þeim upplýsingum, sem ég hefi nú fengið, siðan 
umr. hófust um þetta mál, þá hefir aldrei verið 
gengið út frá því, að þeim kröfum yrði sinnt, og 
það verður aldrei, af því að það liggur Ijóst fyrir, 
að þeir hafa lagt það fé fram sem almennt hluta- 
fé. Pað er því engin ástæða til að kaupa bréf 
þeirra innlendu hluthafa, að ekki verði komizt 
hjá kröfum erlendra aðilja. Ef þeir krefðust ein- 
hvers, þá væri ástæða til að tala um þetta, en af 
þvi að ekkert hefir verið minnzt á slikt, eftir 
þvi sem mér hefir síðar verið sagt, þá getur það 
ekki verið ástæða fvrir þessu.

Hv. þm. kom hér inn á frv. um skuldaskila- 
sjóð, sem er ekki hér til umr. Ég skal ekki tala 
mikið um það frv. Hann sagði, að ég hefði kall- 
að það frv. skrípa’eik. Þetta er útúrsnúningur. 
Ég sagði, að framkoma ýmissa hv. þm. við mál- 
in og tekjuöflun til þeirra hluta, sem þar væri 
farið fram á, það væri skripaleikur. Annars fer 
ég ekki lengra út í það mál, til þess að gefa ekki 
tilefni til umr. um það nú, þar sem það liggur 
ekki fyrir.

Héðinn Valdimarsson: Hv. þm. Vestm. vildi 
neita þvi, að þetta væri gjöf úr ríkissjóði, vegna 
þess að ríkið væri skyldugt til að bæta þeim 
mönnum, sem hefðu orðið fvrir töpum vegna 
þess, að þeir hefðu lagt bankanum til hlutafé. 
En það er einmitt það, sem ég er að halda fram, 
að sé alls ekki; ég álít, að það sé alls ekki ríkis- 
sjóður, sem eigi að bæta mönnum, ef þeir eru 
ginntir til þess að láta hlutafé í bankann, held- 
ur þeir, sem hafa ginnt þá. Það stend ég við, 
og ég veit, að margir aðrir álíta, að ef nokkrum 
er um að kenna, þá er það söfnunarnefndinni og 
bankaeftirlitsmanninum, sem ég mun síðar vikja 
að. Sparifjáreigendur hefðu auðvitað fengið það, 
sem þeir áttu að fá, ef bankinn hefði verið gerð- 
ur upp eins og Alþfl. stakk upp Á. Þá var ekkert 
af þeim tekið eða til þeirra lagt. Og bankinn var 
þó aldrei svo illa stæður, að auk hlutafjár og 
varasjóðs, sem allt var tapað, væri lika alit inn- 
stæðufé hans tapað, þvi að eignir átti hann þó til.

Annars veit ég ekki, hvort hv. þm. hefir skilið 
þetta samband á milli skuldaskilasjóðs og Út- 
vegsbankans, því að munurinn er sá, að í frv. um 
skuldaskilasjóð kemur hv. þm. og aðrir þeir, er 
flytja þetta frv., ekki með till. um að leggja neitt 
nýtt fé til þessa sjóðs, ekkert nema að taka 
venjulegan tekjustofn, sem verður að fara í rikis- 
sjóð, án þess að þeir komi með nokkra till. um 
nýja tekjuöflun í staðinn. En í þessu tilfelli 
kemur hv. þm. með till. um að taka úr ríkissjóði 
2 millj. kr. og láta til þessara hluthafa Útvegs- 
bankans, og þar tel ég þó enn lengra gengið, þvi 
að um skuldaskilasjóðinn mátti þó segja, að 
einhver grundvöllur væri undir honum, efling

atvinnu i landinu við sjávarútveg, en svo er 
ekki hér að neinu leyti.

Annars veit ég ekki, hvað er raunverulega 
hægt að kalla þetta annað en gjöf. Ef ríkissjóð- 
ur tekur 2—3 millj. kr. lán og fær fyrir það sama 
sem verðlausa pappira, þá er hann þessari upp- 
hæð fátækari en áður, og þessa upphæð á að 
fá i hendur mönnum, sem ekki láta neitt í stað- 
inn, sem verðmæti er i.

Við höfum sagt það, Alþýðuflokksmenn, að 
við viljum styðja frv. um skuldaskilasjóð, ef 
einhver fjárhagslegur grundvöllur fæst fyrir þvi, 
að það frv. verði að gagni, en það er ekki á þann 
hátt, sem það frv. er borið fram.

Svo voru það fáein orð til hv. 3. þm. Reykv. 
Það má nú segja um hann, að sannleikanum 
verður hver sárreiðastur. Hann þolir aldrei, að 
minnzt sé á eftirlitsmanninn með bönkum og 
sparisjóðum; það er eins og að nefna snöru i 
hengds manns húsi. Það er vitað, að öllu hluta- 
fé bankans var safnað eftir að íslandsbanka var 
lokað, og söfnunarnefndin fékk menn til að 
leggja þetta fé fram mikið til vegna þeirrar 
skýrslu, sem kom frá honum og hv. 2. þm. Rang. 
Hann ber því þunga ábyrgð af því að hafa 
fengið menn til að leggja fram hlutafé i þeirri 
vissu, að það væri tryggt.

Siðan Útvegsbankinn tók við, hefir hann grætt 
og líka tapað, en það er áreiðanlegt, að ef tekin 
er heildin, bæði gömlu lánin úr fslandsbanka og 
lika það, sem hefir verið bætt á Útvegsbankann 
vegna hinna nýju viðskipta, þá sést það, að næst- 
um öll töpin, sem bankinn hefir orðið fyrir, eru 
úr gömlu lánunum. En sparisjóðseigendur, sem 
lögðu fram hlutafé í Útvegsbankann, trúðu 
skýrslu hins opinhera eftirlitsmanns, og það var 
ekki undarlegt, því að það var ekki við því bú- 
izt, uð fyrir þessar 14 þús., sem hann fékk, 
mundi hann ýmist ekki gera neitt eða þá gefa 
rangar skýrslur.

Jakob Möller [óyfirl.] : Hv. 2. þm. Reykv. 
hefir alveg tekið af mér ómakið, því að með þess- 
ari síðustu ræðu sinni hefir hann enn sannað 
það, hvert flón hann er, þegar hann er að gaspra 
hér um það, sem hann hefir ekkert vit á, og af- 
sannar það í öðru orðinu, sem hann segir i hinu.

Hann segir, að ef innstæðueigendur hafi tapað, 
þá sé það vegna þeirrar röngu skýrslu, sem ég 
hafi gefið. Nú játar hann, að ef þessir menn 
hefðu ekki lagt innstæðufé sitt i hlutafé Útvegs- 
bankans, hefðu þeir átt að fá það, sem i þeirra 
hlut hefði komið, við opinber skipti i íslands- 
banka. Nú segir hann, að ef þeir hafí tapað sinni 
innstæðu á þvi að eiga hana sem hlutafé, þá sé 
það mér að kenna. M. ö. o., það hefði verið hag- 
stæðara fyrir íslandsbanka, að hann hefði verið 
gerður upp, og þá hefðu líka, eftir því sem hann 
segir, innstæðueigendur fengið allt sitt, en af þvi 
að þeir hafi byggt á mínum röngu skýrslum, 
hafi þeir tapað. Ég bið hv. þm. hvern fyrir sig 
að meta þá hugsun og það samræmi, sem er i 
þessum orðum lians. Fifl hefir hann áður verið, 
og fifl er hann enn. (Forscti hringir). (HV: Ég 
vil spyrja bankaeftirlitsmanninn: Hverju töpuðu 
þeir, sem ekki keyptu hlutabréfin?). Það var hv. 
2. þm. Reykv. og hans flokkur hér á þingi, sem
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með samtökum við annan flokk, sem skapaði 
meiri hluta þings, úrskurðuðu, að þeir skyldu 
tapa öllu sinu. Þeir höfðu alltaf Iagt alla stund á 
það að evðileggja íslandsbanka, þangað til hon- 
um var Iokað, og á efiir, að þeir innstæðueigend- 
ur, sem ekki lögðu sitt innstæðufé í Útvegsbank- 
ann, að þeir töpuðu. (HV: Ætli þetta sé nú rétt?). 
Hvaða heimska er þetta? (HV: Hverju töpuðu 
þeir sparifjáreigendur, semekkilögðuframhluta- 
fé?). Hann gleymir, að það skilvrði var sett fyrir 
endurreisn bankans, að innstæðueigendur legðu 
fram helming innstæðufjárins sem hlutafé. (HV: 
Þetta er sama hringavitleysan). En þeir töpuðu 
engu, af þvi að þeir flutu á því, að mikill meiri 
hl. lagði fram innieign sína. Að menn hafi glæpzt 
á að leggja fé inn i bankann vegna hinnar glæsi- 
legu skýrslu, sem hv. þm. segir, að við Pétur 
Magnússon hefðum gefið um framtiðarhorfur 
bankans, er eins og annað hreinasta vitleysa hjá 
þessum þm.

Héðinn Valdimarsson: Það er erfitt að svara 
hv. 3. þm. Reykv. Hann stendur fast á þvi, að þeir 
innstæðueigendur, sein tapa vegna fslandsbanka, 
séu þeir, sem lagt hafa hlutafé i bankann, aftur 
á móti tapi þeir engu, sem ekki hafi lagt í 
hlutafé.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. mcð 15:8 atkv. og til fjhn. 

með 18 shlj. atkv.

Xefiidarálit kom ekki, og frv. var ekki á dag- 
skrá tekið framar.

25. Bygging og ábúð jarða 
í almannaeign.

A 27. fundi í Xd., 3. nóv., var útbýtt:
Frv. til 1. um bygging og ábúð á jörðum, sem 

eru almannaeign (þmfrv., A. 302).

Á 28., 29., 30., 34., 35., 36. og 37. fundi i Nd., 
5., 6., 7., 12., 13., 14. og 15. nóv., var frv. tekið til 
1. umr.

Forseti tók málið af dagskrá.
Á 39. fundi i Nd., 17. nóv., var frv. enn tekið til 

1. umr.
Frv. of seint fram komið. — Deildin levfðí með 

18 shlj. atkv., að það yrði telsið til meðferðar.

Flm. (Páll Zóphóníasson): Eins og öllum hv. 
þdin. er kunnugt, þá er ennþá svo ástatt i land- 
inu, að hið opinbera, rikissjóður og kirkjujarða- 
sjóður, á jarðir, sem eru samtals 754. Þá eru 
einnig á annað hundrað jarðir, sem eru eign sér- 
stakra sjóða og því að hálfu leyti opinber eign.

Það eru uppi í landinu skiptar skoðanir um 
það, hvort rétt sé, að rikið eigi þessar jarðir á- 
fram eða hvort eigi að afhenda þær i hendur 
einstakra manna. En þó að skiptar skoðanir séu 
um þetta, þá ættu menn að geta verið sammála 
um það, að koma ábúð þessara jarða í það horf,

Alþt. 1934, C. (48. Iðggjafarþing).

að hún yrði sem bezt fvrir þá, sem á jörðunum 
sitja, og trvggi jafnframt, að þær verði sem bezt 
setnar. Þess vegna held ég, að þótt menn greini 
á um það, hvort jarðirnar skuli vera áfram í eign 
þess opinbera, eða að þær eigi að verða eign ein- 
staklinga, þá geti allir orðið sammála um, að það 
eigi að koma ábúð þessara jarða öðruvísi fyrir en 
ábúð á jörðum einstaklinga, sem þurfa að hafa 
sínar jarðir lausari i ábúð, ef þeir þyrftu sjálfir 
á þeim að halda.

Þar við bætist svo það, að eins og til hagar 
nú í landinu, þá er landinu skipt upp með á- 
kveðnum landamerkjum milli jarða. Við vitum 
það allir, að þjóðinni fjölgar, og þessi fjölgun, 
sem kemur árlega, þarf að fá einhverja atvinnu- 
möguleika bæði til sjávar og sveita, og eini mögu- 
leikinn í sveitunum er að mynda þar ný sjálfstæð 
heimili, svo að þeir, sem við bætast, geti orðið 
sjálfstæðir atvinnurekendur. Það er að visu hægt 
að hugsa sér aðra leið, sem sé að þeir, sem við 
bætast, verði verkamenn hjá öðrum atvinnurek- 
endum, en ég geri ekki ráð fyrir, að menn vilji 
fremur aðhyllast þá leið, enda fer hún í bága 
við þann aukna andlega þroska, sem allir stefna 
að. En þegar um er að ræða möguleika til sjálf- 
stæðra býla, sem geli fjölgað, þá er miklu hæg- 
ara fyrir það opinbera að gera ráðstafanir til að 
fjölga býlunum, ef það hefir ráð á einhverjum 
jörðum, heldur en að fara að gripa inn í rekstur 
þeirra jarða, sem eru privateign, og fara að 
skipta þeim í sundur, enda þótt vel geti komið 
til þess, að taka þurfi jarðir eignarnámi í þvi 
skyni. Þess vcgna held ég, að lika frá þessu sjón- 
armiði sé sjálfsagt að haga þvi þannig, að þær 
jarðir, sem eru opinber eign, hlíti ekki sömu lög- 
um og jarðir einstaklinga, þegar um bvggingu er 
að ræða.

Út frá þessum sjónarmiðum báðum er ekki 
farið inn á þann stefnumun, hvort jarðir skuli 
vera opinber eign eða ekki. Vona ég því, að menn 
geti orðið sammála um, að rétt sé að koma ábúð 
opinberra jarða öðruvísi fyrir en á jörðum ein- 
staklinga.

Ég vona þvi, að hv. þdm. geti verið með því að 
láta málið ganga til n., og vona, að n. finni þá 
lausn, sem vel megi við una og geti orðið til þess, 
að ábúendum þessara jarða liði betur og jarð- 
irnar verði betur setnar og möguleikar til fjölg- 
unar býla verði ineiri en eins og nú standa 
sakir.

Ég legg svo til, að málinu verði vísað til land- 
bn. að þessari umr. lokinni.

Jón Sigurðsson: Ég kann ekki við, að þetta mál 
fari svo gegnum þessa umr, að ekkert orð sé um 
það sagt annað en það, er flm. hafði fram að 
færa. Ég hafði reyndar ekki búizt við, að það 
vrði tekið fyrir nú, en það skiptir ekki miklu 
máli.

Hv. flm. þessa máls talaði um það, að út af 
fvrir sig gætu allir verið sammála um, að rétt 
væri að bæta aðstöðu þeirra, sem eru leiguliðar 
þess opinbera. Það út af fyrir sig býst ég við, að 
verði ekki ágreiningsatriði. En hins má þá líka 
minnast, að undanfarandi þing hafa bætt mjög 
aðstöðu leiguliða, en ekkert hefir verið gert sér- 
staklega fyrir sjálfseignarbændur, og hefðu þeir

26
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þess þó fulla þörf eins og nú er ástatt. En það 
er stefna þessa frv., sem ég get ekki aðhyllzt. 
Það er trú mín og sannfæring, sem studd er við 
þá reynslu, er ég hefi aflað mér, að sjálfseignar- 
búskapurinn sé okkur trvggastur og affarasæl- 
astur fvrir landbúnaðinn á allan hátt.

Þeir, sein voru fulltiða menn um siðustu alda- 
mót, munu minnast þess ástands, sem þá ríkti 
i landinu, þegar þjóðjarðirnar voru sem flestar 
og kalla mátti, að leiguliðar, sem á þeim bjuggu, 
festu hvergi rætur, en voru á sífelldu flökti 
frain og aftur og gerðu þar af leiðandi ábýlis- 
jörðum ekkert til bóta. Eftir að þjóðjarðasölu- 
lögin gengu i gildi og þessir sömu menn, sem 
áður voru alltaf að flvtja sig búferlum, gátu 
kevpt ábýlisjarðir sínar, hófu þeir stórfelldar 
uinbætur á jörðum sinum — húsa- og jarðabæt- 
ur. Ef það er borið saman við aðgerðaleysi land- 
seta á mörgum þjóðjörðunum og flestum leigu- 
jörðum, þá er munurinn svo mikill og alkunnur, 
að óþarft er að lýsa því.

Að mínu áliti er þvi stigið stórt spor aftur á 
bak með þessu frv.; ef ríkið á smámsaman að 
kaupa upp þær jarðeignir, sem nú eru i sjálfs- 
ábúð, þá er með því vitanlega stefnt að þvi að 
gera alla bændur með tið og tíma að leigulið- 
um rikisins, — útrýma öllum sjálfseignarbænd- 
um.

Ég tel, að þessi breyt. hafi stórkostlega þýð- 
ingu til hins verra fyrir islenzkan landbúnað, 
enda þótt vel verði að leiguliðunum búið. Ég tel, 
að það hafi þá breyt. i för með sér fyrir íslenzka 
bændur, að framtak þeirra og áhugi i búskapnuni 
muni dvina og skapast sú kyrrstaða í landbúnað- 
inum, sem þjóðin má sízt við.

Ég lít svo á, að þessi ákvæði frv. séu svo var- 
hugaverð, að ekki geti komið til mála að samþ. 
þau, en hin atriðin, sem meira er rætt um i frv., 
umbætur á kjörum leiguliða, sé ég ekki ástæðu 
til að fjölyrða um við þessa umr.

Ef hinsvegar ákvæði 10. gr. frv. verða samþ., 
þá er búið að sineygja inn litla fingrinum, og má 
þá búast við, að öll hendin komi á eftir — Skal 
ég svo ekki fjölyrða meira um þetta að sinni. 
Ég get mælt með þvi, að frv. fari til n., og álit, 
að n. þurfi að athuga það vel og gera á því veru- 
legar breyt., ef af því á ekki að stafa stórkost- 
leg hætta fvrir bændastéttina og landbúnaðinn.

Sigurður Kristjánsson: Það er alveg rétt, sem 
hv. 7. landsk. sagði um þetta mál. Það má rekja 
slóð sjálfseignarbúskaparins á fslandi, og þá 
kemur það í ljós, að það hefir yfirleitt verið 
þrifnaðar- og myndarbúskapur. Ég vil ekki taka 
undir neina aðra stefnu í þessu máli en að allir 
bændur eigi þær jarðir, sem þeir sitja á. Að því 
ber löggjafarvaldinu að styðja áfram. Afgjöldin 
af jarðeignum rikisins eru sýnilega ekki meiri 
en svo, að bitlingafíkinn maður gerði sig varla 
ánægðan með minna en öll áfgjöldin i árlegar 
tekjur.

Það er stórum þýðingarmeira inál, að allir 
bændur eignist bújarðir sínar, heldur en að Al- 
þingi sé að bollaleggja um bætt ábúðarkjör fyrir 
leiguliða.

Ég þykist sjá, að þetta frv. sé náskylt öðru 
frv., sem komið er fram hér i þessari hv. þd., um

að hefta sölu á þjóðjörðum og kirkjujörðum. 
Bæði frv. eru greinar af sama stofni — kommún- 
istahugsunarhættinum, sem er nú farinn að 
gripa um sig á sviði landbúnaðarins eins og við- 
ar hér á landi.

Flm. (Páll Zóphóníasson): Það gleður mig. að 
hv. 7. landsk., sein að ýmsu leyti er ósamþykkur 
stefnu þessa frv., álitur þó rétt að visa því til n. 
— Þetta sérstaka atriði í 10. gr. frv., sem virðist 
aðallega valda ágreiningi, um að hinum árlegu 
afgjöldum af jörðum rikisins, er byggðar verða 
samkv. þessum lögum, skuli varið til þess að 
kaupa jarðir, sem rikinu bjóðast — það atriði, 
hvort hætta eigi að selja jarðir þcss opinbera, 
liggur fyrir hv. þd. í öðru lagafrv., sem ég og hv. 
2. þm. Reykv. erum flm. að. Þegar það frv. verð- 
ur hér til umr., geri ég ráð fyrir, að við fáum 
tækifæri til að bítast um stefnumun okkar i 
þessum málum, ég og hv. 2. þm. Reykv. og þeir, 
sem okkur fvlgja, annarsvegar og hv. 7. landsk. 
og 6. þm. Reykv. hinsvegar. En til þess að lengja 
ekki urar, þar sem svo mörg mál eni á dag- 
skrá, þá leiði ég slikar deilur hjá mér í þetta 
sinn.

ATKVGR.
I-'rv. vísað til 2. umr. með 15:3 atkv. og til 

landbn. með 16:1 atkv.

Nefndarálit koin ekki, og frv. var ekki á dag- 
skrá tekið framar.

26. Innlánsvextir og vaxtaskattur.
Á 28. fundi i Xd., 5. nóv., var útbýtt:
Frv. til 1. um innlánsvexti og vaxtaskatt (þm- 

frv., A. 312).

A 36. og 37. fundi í Nd., 14. og 15. nóv., var 
frv. tekið til 1. umr.

Forseti tók málið af dagskrá.
Á 39. fundi í Nd., 17. nóv., var frv. cnn tekið til 

1. umr.
I'rv. of seint fram komið. — Deildin levfði með 

17:1 atkv., að það yrði tekið til meðferðar.

Flm. (Páll Zóphóníasson): Það hafa lieyrzt 
ákaflega háværar raddir um það, einkum meðal 
bænda, að útlánsvextir af lánum til atvinnu- 
rekstrar í landinu séu allt of háir, ekki sízt á 
sviði landbúnaðarins. Rætt hefir verið um ýmsar 
leiðir til þess að fá vextina lækkaða og tilraun 
til vaxtalækkunar af lánum og skuldum bænda 
hefir verið framkvæmd í gegnum Kreppulána- 
sjóð.

Samskonar raddir hafa og heyrzt frá sjávar- 
útvegsmönnum, að útlánsvextir til þess atvinnu- 
rekstrar séu allt of háir. Og samkv. skýrslum og 
áliti mþn. í sjávarútvegsmálum þurfa vextir af 
lánum til útvegsins að lækka ákaflega mikið frá 
þvi, sem'nú er. Yfirleitt er það svo, við hvern, 
sem maður talar um þessi efni, þá eru allir sam-
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mála um, að vextir séu allt of háir og þurfi að 
iækka. Og samkv. skýrslum, sem fyrir liggja 
um rekstur atvinnuveganna, er ekki sjáanlegt, að 
þeir geti borið uppi þá veltu, sem nú er í land- 
inu, eða svarað til vaxta af höfuðstólnum, enda 
eru þeir að sligast undir bvrðinni.

I’að hefir litið verið rannsakað hér á landi, 
hvaða vextir fást af þeim höfuðstói, sem lagð- 
ur er í atvinnuvegina. Þó var þetta i fyrsta sinn 
athugað i fyrra lítilsháttar. Guðmundur Jónsson 
kennari á Hvanneyri safnaði saman og vann úr 
8 búreikningum — rekstrarreikningum búanna 
fyrir 1 ár (maí 1932 til maí 1933). Af þeim voru 
6 úr Borgarfirði, 1 úr Eyjafirði og 1 úr Arnes- 
sýslu. Niðurstaðan af þessum athugunum er sú, 
að höfuðstóll búanna er ávaxtaður með 3%. 1 ná- 
grannalöndum okkar, t. d. á Norðurlöndum, sýna 
opinberar skýrslur, að landbúnaðurinn þar ávaxt- 
ar höfuðstólinn með tæpum og liðugum 2%, 
eða hæst 2.8%, og er það því hvergi eins hátt 
og i þessum dæmum, sem hér voru athuguð. En 
ég geri ráð fvrir, að ástæðan til þess, að pró- 
sentutalan reyndist hærri hér á landi, sé sú, að 
hér eru aðeins rannsakaðir búreikningar frá fá- 
um bæjum, og ennfremur, að þessi bú eru i þeim 
héruðum, þar sem búnaðarafkoman er betri en 
almennt gerist hér á landi. Ég hygg, að þessi 
prósenta sé til muna hærri en vera rnundi, ef 
hagur fleiri bænda úr fleiri sýslum væri athug- 
aður. Það mun því mega segja, að landbúnað- 
urinn ávaxti höfuðstólinn, sem i honum stend- 
ur, hér á landi likt og annarsstaðar — kringum 
2%.

Eftir uppiýsingum þeim, sem fyrir liggja um 
afkomu sjúvarútvegsins, er sízt ástæða til að 
ætla, að hann sé færari um að ávaxta höfuð- 
stóiinn en landbúnaðurinn. Talið er, að rekstrar- 
halli á útveginum hafi verið svo mikill árið 1932, 
að þó hann hefði fengið vaxtalaust rekstrarfé, 
þá gaf höfuðstóllinn, sem eigandinn átti, engar 
rentur það ár, en töluverða vexti árið þar áður.

Þetta sýnir það og sannar, að hvorugur þess- 
ara atvinnuvega þjóðarinnar er þess megnugur 
að bera svo háa vexti af rekstrarlánum sem þeim 
er ætlað. A sama tíma borga hankarnir 4—4)4% 
af innláns- og sparifé landsmanna, en útláns- 
vextir eru upp i 7)4% i Útvegsbankanum, og jafn- 
vel hærri, og algengustu útlánsvextir 6—1%. 
Það hlýtur nú hver heilvita maður að sjá, hvaða 
réttlæti er i því, að láta þá menn, sem eiga fé 
sitt á þurru landi, á innlánum í bönkum, fá 
miklu hærri vexti af fé sínu þar en aðalatvinnu- 
vegir þjóðarinnar geta risið undir.

Vaxtabyrðarnar, sem lagðar cru á atvinnu- 
vegina, sökkva þeim dýpra og dýpra með 
hverju ári, sem líður, svo að atvinnurekendurnir 
ramba á gjaldþrotabarminum, en þegar svo er 
komið, þá á að iáta ríkissjóð hjálpa ti! að draga 
þá aftur upp úr feninu á þurrt land.

Þetta frv. gerir ráð fyrir því, að rikisstj. sé 
heimilað að ákveða innlánsvexti, og það er bú- 
izt við, að ríkisstj. sjái sér fært að ákveða þá 
ekki hærri en það, að þeir séu i saniræmi við það, 
sem atvinnuvegirnir raunverulega geta ávaxtað 
féð fyrir, a. m. k. ekki hærri. Ef slík ráðstöfun 
sem þessi er gerð, er hætta á þvi, að féð streymi 
út úr sparisjóðunum og bönkunum og sérstakir

menn færu að gera það að atvinnu sinni að lána 
fé bak við tjöldin, gegn skuldabréfum og trygg- 
ingum. Til að fyrirbyggja þetta hefi ég lagt til, 
að tekinn verði upp vaxtaskattur, skattur á verð- 
hréf, skuldabréf og önnur þau bréf, er árlega gefa 
af sér vcxti, hærri en lv2% umfram venjulega 
banka- og sparisjóðsvexti. Þetta hindrar alger- 
lega, að féð verði tekið út úr bönkúnum og spari- 
sjóðum, þótt vextirnir vrðu færðir nokkuð til 
lækkunar. Þelta hefir ekki eins mikil áhrif á út- 
lánsvextina, það skal ég játa, því að þcssar stofn- 
anir búa að allmiklu leyti við erlend lán, cn 
lækkun á vöxtum af innstæðufé ætti að hafa 
nokkur áhrif, þar sem % hluti af öllu lánsfé, 
sem er í umferð meðal þjóðarinnar, er spari- 
fé. Ég skal ekkert um það fullyrða, hversu auð- 
veldlega þessi I. vrðu framkvæmanleg. Ég hefi 
hevrt peningamenn halda því fram, að ekki nái 
nokkurri átt að lækka vextina, og margir þeirra 
hafa talið á því mikla hættu, ef það yrði gert, 
að spariféð myndi strevma úr bönkunum, þar 
sem peningahungrið er svo gífurlegt í okkar 
landi, og vrði i stað þess lánað manna á milli. 
Ég er ekki svo hræddur við þetta, þegar það er 
fyrirbyggt, að mismunurinn á innlánsvöxtum og 
vöxtum af lánum manna á milli yrði meiri en 
1)4%, en það hefir verið talið hæfilegt, og hvgg 
ég svo vera.

Ég vona, að hv. þd. geri sér það ljóst, að það, 
sem fvrir mér vakir, eriaðallega það, að fá lag- 
að það ósamræmi, sem nú er milli innlánsvaxta 
og þess, sem atvinnulifið raunverulega er fært 
um að ávaxta féð fyrir, og á þann hátt stuðla 
að heilbrigðari atvinnurekstri en nú er.

Ég vona, að frv. verði vísað til 2. umr. og fjhn.

ATKVGR.
Frv. visað til 2. umr. með 15:2 atkv. og til fjhn. 

með 19 shlj. atkv.

Nefndarálit kom ekki, og frv. var ekki á dag- 
skrá tekið framar.

27. Fasteignaskattur.
A 29. fundi i Nd., 6. nóv., var útbýtt:
Frv. til 1. um breyt. á og viðauka við I. nr. 

66 27. júní 1921, um fasteignaskatt (þmfrv., A. 
322).

A 36. og 37. fundi í Nd., 14. og 15. nóv., var frv. 
tekið til 1. umr.

Forseti tók málið af dagskrá.
Á 39. fundi í Nd., 17. nóv., var frv. enn tekið 

til 1. umr.
Frv. of seint fram komið. — Deildin leyfði með 

17 shlj. atkv., að það vrði tekið til meðferðar.

Flm. (Magnús Torfason): Ég þvkist sjá á hv. 
þdm., að þeir séu dasaðir eftir vökunóttina i 
gær við umr. i útvarpið. Ég mun þess vegna 
hafa framsöguræðu mina eins stutta og mér cr 
unut. Ég get að miklu leyti látið mér nægja að
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visa til grg. frv. á þskj. 322 og leiðréttingar á 
þskj. 357. Ég þarf ekki að lýsa því, hvernig af- 
koma sveitarfélaga er og hefir verið undanfarin 
ár hér á landi. hau eru flest i megnustu vand- 
ræðum, sem fyllsta nauðsvn er á, að verði leyst 
sein allra fvrst. Þá nauðsyn liefir Alþingi viður- 
kenrit að vissu leyti. Vanskil sveitarfélaga vaxa 
með hverju ári, þrátt fvrir ýmsar aðgerðir lög- 
gjafarvatdsins til þess að greiða úr þeim. Get 
ég í því efni einkum vísað til laga um fjár- 
þröng sveitarfélaga, sem sérstaklega áberandi 
vott um það, hvernig komið er. Ennfreinur hafa 
verið sett lög um það, að rikið styrki sveitar- 
félögin til ómagaframfærslu, og lög, sem heim- 
ila einstökum bæjarfélögum að leggja á gjald- 
endur óbeina skatta til bæjarþarfa. Og nú 
síðast er fram komin á þessu þingi till. 
um, að hluti af tekju- og eignarskattinum 
renni í sjóði bæjar- og sveitarfélaga. En ekk- 
ert af þessu getur hjálpað til að græða kýlið. 
Það er enginn vafi á því, að það verður að 
skera á kýlinu. Þó að lögin um fjárþröng sveit- 
arfélaga séu góð út af fvrir sig, það sem þau 
ná, og full þörf hafi verið á þeim, þá er það al- 
veg víst, að þau geta ekki komið að fuliu gagni i 
suinum sveitarfélögum, nema þeim sé beitt oftar 
en um sinn. Það eru til sveitarfélög, sem eru alls 
ómcgnug til sjálfsbjargar, þó þeim verði gefnar 
upp allar skuldir. Það er ómagaframfærslan, sem 
gerir það að verkum, að» skuldirnar halda áfram 
að hlaðast á þau, og svo óáran sú, sem nú dvn- 
ur vfir, sérstaklega verðfall framleiðsluafurða 
bænda.

Nú eru komnar fram í þinginu ýmsar till. til 
breyt. á sveitarstjórnarlögunum, og þó sérstak- 
lega fátækralögunum, sem ætlazt er til, að létti 
byrðar ómagaframfærslunnar á sveitarfélögun- 
um. En ég býst ekki við, að neitt af þeim verði 
samþ. á þessu þingi, og þá hnigur allt að þvi, að 
grípa verður á kýlinu á þann hátt, sem ég tel 
réttasta stefnu í þessum efnum, að auka blátt 
áfram tekjustofna sveitarfélaga. Og fyrir val- 
inu hefir þá orðið fasteignaskatturinn. Til þess 
liggja sérstakar ástæður, að einmitt hann hefir 
orðið fyrir þessu vali. Þeir hv. þm., sem ekki eru 
allt of ungir hér á þingi, minnast þess, að um 
síðustu aldamót voru háværar og harðorðar deil- 
ur á Alþingi um afnám ábúðarskattsins. Það varð 
að herópi, og þessa vegna var skattinum breytt. 
Abúðarskatturinn hafði hvilt á leiguliðum jafnt 
og sjálfseignarbændum. En svo var honum breytt 
í fastcignaskatt, og upphaflega tilætlunin var sú, 
að hann væri greiddur af eigendum jarða og 
býla. En þegar til framkvæmda kom um inn- 
heimtu, á fasteignaskattinum, var hann látinn 
falla í saina farið og ábúðarskatturinn og inn- 
heimtur hjá leiguliðum, eins og áður, af þeim 
ástæðum, að ekki þótti fært að innheimta hann 
hjá eigenduin fasteigna. Niðurstaðan var því sú, 
að það var aðeins brevtt nafni á skattinum. SI. 
ö. o. sagt, þá urðu bændur fvrir algerðum von- 
brigðum. L’tkoman er því sú, að þvi fleiri leigu- 
liðar sem eru í sveit og því fátækara sen, sveit- 
arfélagið er, þeim mun þyngra hvílir þessi skatt- 
ur á bændunum, og því í öfugu hlutfalli við 
gjaldgetu þeirra.

Það virðist þvi eðlilegast, að einmitt þessi

skattur sé notaður til þess að greiða úr þeim 
þörfum, sem næstar eru — en það eru einmitt 
þarfir sveitarfélaganna sjálfra. Þetta frv. nær 
ekki til kaupstaða af þeim góðu og gildu ástæð-
um, að fasteignaeigendur þar greiða lóða- og 
húsaskatt í bæjarsjóð. Og ennfremur má geta 
þess til samanburðar, að sveitirnar greiða verzl- 
unarskatt til kaupstaðanna af allri þeirri verzl-
un, sem þær hafa þar. Þess vegna er það ekki 
nema eðlilegt, að það sjáist í einhverju, að sveit- 
irnar fái ivilnun aftur á móti. Ég vil lika geta 
þess, að fasteignaskatturinn kemur æðimisjafn- 
lega niður, og jafnvel ranglega sumstaðar. Það 
verður ekki komizt hjá að miða hann að nokkru 
við söluverð fasteigna. í þeim sveitum, þar 
sem mikið er um jarðabrask, verða bændur fyrir 
talsverðu afhroði í greiðslu á fasteignaskatti; 
og má sjá það á töflu, sem fvlgir þessu frv, um 
fasteignainat og skatt af fasteignum í héruðum 
landsins.

f Arnessýslu er fasteignaskatturinn langhæstur 
af öllum sýslum á landinu, eða þriðjungi hærri 
en i þeirri sýslu, sem næst er i röðinni, Evja- 
fjarðarsýslu. Og það er einmitt kaupbraskið frá 
Reykjavik, sem haldið hefir svo uppi söluverði 
jarða i Árnessýslu og nágrenni Revkjavíkur, að 
i heilum sveitum er það alveg afskorið, að nokk- 
ur ábúandi geti keypt þar jörð sina. Þær jarðir, 
sem ganga kaupum og sölum i þessum héruðum, 
eru keyptar af Reykvíkingum og Hafnfirðingum.

Ég vænti, að ég hafi nú gert svo ljósa grein 
fyrir tilgangi þessa frv, að ég þurfi ekki að eyða 
fleiri orðum um það. — Óska ég, að því verði 
vísað til allshn. að lokinni þessari umr.

ATKVGR.
Frv. visað til 2. umr. með 20 shlj. atkv. og til 

allshn. með 12:6 atkv.

Nefndarálit kom ekki, og frv. var ekki á dag- 
skrá tekið framar.

28. Útgerðarsamvinnufélög.
Á 29. fundi í Nd, 6. nóv, var útbýtt:
Frv. til 1. um útgerðarsamvinnufélög (þmfrv, 

A. 333).

Á 36. og 37. fundi i Nd, 14. og 15. nóv, var frv. 
tekið til 1. umr.

Forseti tók málið af dagskrá.
Á 39. fundi í Nd, 17. nóv, var frv. enn tekið 

til 1. umr.
Frv. of seint fram komið. — Deildin leyfði 

með 19 shlj. atkv, að það vrði tekið til með- 
ferðar.

Flm. (Bergur Jónsson): Ástæðan til þess, að 
frv. þetta kemur fram, er þær mörgu ábvrgðir, 
sem Alþ. hefir orðið að takast á hendur fyrir 
útgerðarsamvinnufélög í kaupstöðum og kaup- 
túnum. Eins og hv. þm. Vestm. gat um áðan í 
ræðu sinni um Fiskveiðasjóðinn, er þingið kom-
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ið út á hála braut i þessu efni. Þessar ábyrgðar- 
heimildir til einstakra samvinnufélaga verður að 
stöðva, og það þvi frekar, sem ekki liefir verið 
gengið eins tryggilega frá skipulagi þessara fé- 
laga eins og verða mætti. Með þessu frv. er 
gengið svo frá þessum útgerðarsamvinnufélög- 
um, að miklu minni hætta verður á þvi, að þau 
kollsigli sig. Þá verður líka minni hætta fyrir 
Fiskveiðasjóð að styrkja þessi félög með lánum, 
eftir frv. því, sem ég ber fram i sambandi við 
þetta mál um breyt. á 1. um Fiskveiðasjóð. Ég sé 
ekki ástæðu til þess að fara nákvæmlega i ein- 
stakar gr. frv. og vonast til, að þm. kynni sér 
það sjálfir. Þó má geta þess, að ákveðið er á 
venjulegan hátt, að kalla skuli saman almennan 
fund til félagsstofnunar, og vilji 5 menn eða 
fleiri stofna slikt félag, fá þeir staðfestingu rik- 
isstj. Annað skilyrði fyrir þeirri staðfestingu er 
það, að allir fastir starfsmenn félagsins séu um 
leið meðlimir þess. Þetta er gert til þess að 
tryggja áhuga allra starfsmannanna fyrir afkomu 
og velgengni félagsins.

f 4. gr. frv. er kveðið svo á, að sérhver félagi 
útgerðarsamvinnufélags skuli bera takmarkaða 
ábyrgð á skuldbindingum félagsins, og miðast 
hún við 500 kr. Með því að takmörkuð ábyrgð 
er höfð, er þvi náð, að menn verða óhræddari að 
ganga í félögin. — Til þess að útiloka kaupdeilur 
er mælt svo fyrir, að félagsmenn fái öll laun sín 
með hlut i afla. í 7. og 8. gr. eru ákvæði um 
stofnsjóð og varasjóð, og miða þau að þvi að gera 
afkomu félagsins sem tryggilegasta. Loks er svo 
ákveðið, að útgerðarsamvinnufélögin skuli vera 
undir eftirliti Skipaútgerðar rikisins, eða annar- 
ar stofnunar rikisins, sem rikisstj. ákveður. Yf- 
irleitt er leitazt við i frv. að ganga sem tryggi- 
legast frá þessum félögum. Með það fyrir aug- 
um hefir líka verið borið fram frv. um breyt. á
1. um Fiskveiðasjóð, sem á að trvggja félögunum 
nægilegt starfsfé.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 17 shlj. atkv. og til 

sjútvn. með 19 shlj. atkv.

A 58. fundi í Nd., 13. des, var útbýtt nál. frá 
sjútvn, á þskj. 778, og brtt. frá BJ á þskj. 779, 
en frv. var ekki á dagskrá tekið framar.

29. Fiskveiðasjóður fslands 
(frv. BJ o. fl.).

Á 29. fundi i Nd, 6. nóv, var útbýtt:
Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 46 19. maí 1930, um 

Fiskveiðasjóð íslands (þmfrv, A. 334).

-A 36. og 37. fundi i Nd, 14. og 15. nóv, var frv. 
tekið til 1. umr.

Forseti tók málið af dagskrá.
Á 39. fundi i Nd, 17. nóv, var frv. enn tekið 

til 1. umr.
Frv. of seint fram komið. — Deildin leyfði 

með 17 shlj. atkv, að það yrði tekið til með- 
ferðar.

Flm. (Bergur Jónsson) róyfirl.] : Eins og ég 
gat um i framsöguræðu minni fvrir frv. til I. um 
útgerðarsamvinnufélög, er þetta frv, sem hér 
liggur fvrir, komið fram í sambandi við það 
frv, og er ætlazt til, að með því verði út- 
gerðarsamvinnufélögunum tryggt nægilegt fé til 
starfa. í 1. gr. frv. er heimild Fiskveiðasjóðs tii 
að gefa út handhafavaxtabréf aukin úr 1% millj. 
kr. upp i 3 millj. kr. Og til þess að þetta verði 
ekki dautt ákvæði, er fjmrh. gefin heimild til að 
verja nokkrum hluta af fé opinberra stofnana og 
sjóða, svo sem Bjargráðasjóðs, sjóðs Brunabóta- 
félags fslands og sjóðs Slysatryggingar rikisins, 
til kaupa á handhafavaxtabréfum Fiskveiðasjóðs. 
Hin ákvæði frv. miða að því að létta útgerðar- 
samvinnufélögum skipakaup, þar sem þeim er 
veittur forgangsréttur að lánum úr sjóðnum i 
þessu skyni, og sjóðnum leyft að lána þeim allt 
að % af kaupverði hvers skips, gegn 1. veðrétti 
i skipunum, enda séu lánin tryggð með ábyrgð 
hlutaðeigandi bæjar- eða hreppsfélags. Og verði 
frv. um útgerðarsamvinnufélög að 1, ætti engin 
hætta að vera fyrir bæjar- og hreppsfélögin að 
taka á sig þessa ábvrgð, og fengist hún þvi 
sennilega i öllum tilfellum. Hv. þm. Vestm, sem 
er aðalflm. að öðru frv. um Fiskveiðasjóð, áleit, 
að þetta frv. bryti í bága við hans frv. Ég tel það 
mjög vafasamt, og þar sem bæði þessi frv. fara 
nú í sömu n, sé ég ekki ástæðu til þess að fara 
að karpa um þetta frv. nú, frekar en hitt, sem 
visað var til sjútvn. í dag. Mér finnst það vel 
fær leið að auka levfið til útgáfu handhafavaxta- 
bréfa, þegar um leið er bent á handbært fé til 
að kaupa þessi bréf inn. Og það er ekki svo, að 
með þessu sé sú brevt. gerð á Fiskveiðasjóði, að 
aðeins útgerðarsamvinnufélög fái lán úr hon- 
um. — Ég held, að það sé samkomulag milli allra 
liv. þm. um að efla Fiskveiðasjóð svo, að hann 
verði aðallánsstofnunin fyrir smærri útveginn, 
hvort sem hann er nú rekinn með samvinnu- 
sniði eða í einstaklingsrekstri. — Hv. þm. Vestm. 
gat þess i sambandi við sitt frv, að Fiskveiða- 
sjóði hefði áður verið bent á þá leið, sem ég vil 
láta fara til þess að efla hann, og ekkert verið að 
gert. En nú er öðru máli að gegna. Ef frv. okkar 
verður samþ, er ráðh. skylt að nota nokkurn 
hluta af tilteknu fé til kaupa á handhafavaxta- 
bréfum sjóðsins árlega. Hvað mikið er að þvi 
gert, fer auðvitað eftir því, hvernig ráðh. beitir 
þessu ákvæði. — Ég get ekki séð, að þessi frv. 
okkar reki sig á, þar sem þau fara i sömu n. 
bæði, og aðalflm. beggja frv. eiga sæti i þeirri n.

Jóhann Jósefsson [óyfirl.]: Það var ekki til 
þess að taka upp neitt karp um þetta mál, að ég 
kvaddi mér hljóðs. Ég vildi benda á það, að all- 
mikill munur er á till. þeim, sem annarsvegar eru 
undirhúnar af milliþingan. í sjávarútvegsmálum, 
og hinsvegar i frv. því, sem hv. þm. Barð. var að 
mæla fyrir og borið er fram af þremur framsókn- 
armönnum. Ég skal ekki taka það af, að sam- 
komulag geti orðið um að efla Fiskveiðasjóð 
með útgáfu handhafavaxtabréfa. Hv. flm. benti 
til þess, að tryggilegar væri gengið frá ákvæðum 
frv. i þessu efni en gert er í 1. frá 1930. Ég vil 
þó ekki láta hjá líða að minna á það, að í 1. frá 
1930 var rikissjóði gert að skyldu að leggja fram
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1 millj. króna til Fiskveiðasjóðs, en það hefir 
ekki verið framkvæmt, heldur hefir sjóðurinn 
sjálfur verið látinn taka lán. hetta verður að 
athuga i sjútvn. — Þá er það atriði, að samkv. 
frv. hv. þm. Barð. og meðflm. hans má veita 
lán allt að helmingi kaupverðs skipanna, og ef 
um samvinnufélög er að ræða, má lána allt að 
% hlutum kaupverðs. Hér er útgerðarsamvinnu- 
félögunum allt of mikið mismunað. Það getur 
verið fullt eins tryggilegt að lána einstaklingum 
eða öðrum samtökum sjómanna og samvinnufél. 
Og það er ekkert réttlæti að gera svo upp á 
inilli manna sem gert er i frv., og þvi siður, sem 
samvinnufélögunum er líka veittur forgangsrétt- 
ur að lánunum. — Ég drap á það í ræðu minni 
um frv. það til breyt. á 1. um Fiskveiðasjóð, 
sem mþn. undirbjó, að fleiri en við, sem erum 
flm. þcss frv., vildu koma því svo fyrir, að rikið 
hætti að taka á sig ábyrgðir fyrir hvert útgerð- 
arsamvinnufélagið á fætur öðru. Það er ekki und- 
arlegt, þó að framsóknarmenn séu farnir að sjá, 
hvað þetta er óheppilegt fyrirkomulag, enda vit- 
að, að ríkissjóður hefir þegar fengið skell af 
þessum ábyrgðum. En hér er opnuð leið til ann- 
ara hættulegra ábyrgða. 1 3. gr. frv. er mælt svo 
fyrir, að lánin skuli veitt gegn 1. veðrétti i skip- 
um útgerðarsamvinnufélaga, sem stofnuð eru 
og rekin samkv. sérstökum 1. um slik félög, og 
megi nema allt að ■% virðingarverðs, enda gangi 
þá veðréttur sjóðsins fyrir öllum tryggingum í 
skipunum, öðrum en lögveði. Ennfremur er kraf- 
izt ábyrgðar hlutaðeigandi bæjar- eða hreppsfé- 
lags. Mér liggur við að segja, að hér sé farið úr 
öskunni i eldinn. Það, að fara að draga bæjar- 
og hreppsfélög inn í þessi mál, er eins óviðkunn- 
anleg og hættuleg braut og sú, að draga rikis- 
sjóð beint inn í þessar ábvrgðir. 1 þessu efni 
virðist mér frv. ekki gera nein bragarbót. Það er 
engu betra að leggja þetta á herðar bæjar- og 
lireppsfélaga, sem, eins og allir vita, eru meira 
og minna á hausnum, nema ef vera skyldi 
lteykjavík, en að rikissjóður sjálfur hafi þessar 
ábyrgðir. En að mínum dómi er hvorttveggja 
rangt. Nú er það svo, að þessi lán eiga að veitast 
af stofnun, sem er byggð upp eins og banka- 
stofnun og á því að starfa eftir bankareglum og 
miða veitingu lána og fjárhæðir við þá trvgg- 
ingu, sem fvrir liggur, og ekkert annað. Og sú 
stofnun, sem bezt skilvrði hefir til að leysa þetta 
mál, er Fiskveiðasjóður, ef löggjöfin gerir hann 
færan um að halda hlutverki sínu áfram. Hv. þm. 
Barð. er mér sammála um það, að efla þurfi sjóð- 
inn að mun. En ég vildi nú strax við 1. umr. 
minnast á þá heiztu agnúa, sem mér finnst vera 
á frv. því, er fyrir liggur. Einkum finnst mér 
þörf á þvi að tryggja fjárhagshliðina betur en 
gert er i þessu frv. Ekkert er ákveðið um það, 
hvað mikið fjmrh. á að láta kaupa af bréfunum. 
Hér eru nefndar út í báinn nokkrar stofnanir, 
Bjargráðasjóður, Slysatryggingarsjóður o. fl., og 
á að verja nokkrum hluta af fé þeirra til kaupa 
á handhafavaxtabréfum Fiskveiðasjóðs, en fjmrh. 
er ætlað' að ákveða upphæðina. Við þessu væri 
ekkert að segja, ef nefnd væri ákveðin upphæð 
og vitað væri, að tilteknir sjóðir gætu leyst 
þetta af hendi og stj. væri skyld að framkvæma 
þetta. Hér þarf inikla umbót á, til þess að hægt

sé að skoða frv. þetta sem venjulegar umbætur 
á Fiskveiðasjóðnum. Það er með öllu móti óvið- 
unandi, að þeir menn, sem ekki vilja vera í 
samvinnufélagi, skuli ekki fá lánsupphæð nema 
allt að lé virðingarverðs skipa sinna, en þeir, sem 
i samvinnufélögum eru, geta á sama tíma fengið 
% hluta virðingarverðs út á sín skip. Ennfrem- 
ur er óþolandi þetta ákvæði um forgangsrétt 
samvinnufélaga að lánunum. Setjum svo, að 
efnilegir menn í einhverju plássi væru fyrir 
löngu búnir að biðja um lán, en svo væri stofn- 
að samvinnufélag, þá er þeim orðalaust skotið 
aftur fvrir þetta nýja félag. — Ennfremur inni- 
heldur þetta frv. atriði, sem orðið hefir mikið 
deilumál á undanförnum þingum, en það er á- 
kvæðið um, að tryggingin á skipunum skuli 
ganga fyrir öllum veðum nema lögveðum. Það 
hefir ekki blásið bvrlega fyrir lagaákvæðum 
hingað til, sem nema i burt sjóveð i skipum fyr- 
ir skipshöfnina. A þingi 1930 var gerð tilraun til 
þess að koma í veg fvrir, að lántakendur yrðu 
fyrir of miklum óþægindum af þessu, með því 
að ákveða, að 14% af lánsupphæðinni rynni í 
hættutryggingarsjóð. Það vakti fyrir flm., hv. 
þm. V.-ísf., að með þessu móti gæti myndazt 
tryggingarsjóður við hliðina á Fiskveiðasjóði, 
svo að ekki þyrfti að krefjast þess, að sjóveðið 
væri afnumið. En sá sjóður hefir ekki fengið mik- 
ið fé og cr sama og einskis virði. Og það mun 
verða svo, að sjóveð hvili áfram á bátum og 
skipum, enda er það tæpast rétt gert að meina 
skipshöfnum öruggan aðgang að kaupi sinu.

Flm. (Bergur Jónsson) [óvfirl.l : Ég hafði skil- 
ið hæstv. forseta svo, að ekki væri ætlazt til, að 
farið væri út i deilur um mál þessi nú. Þess 
vegna leiddi ég hjá mér að ræða frv. hv. þm. 
Vestm. og í því trausti fer ég heldur ekki út í 
deilur um þetta mál. Hv. þm. Vestm. hefir auð- 
sjáanlega skilið þetta öðruvísi, því að hann fer 
að ræða einstakar gr. frv. Þó að ræða hans gefi 
fullt tilefni til aths., mun ég ekki verða lang- 
orður.

Hv. þm. sagði, að það væri mikill munur á frv. 
Sjálfstfl. um Fiskveiðasjóðinn, sem mþn. í 
sjávarútvegsmálum bar fram. Þetta er mjög eðli- 
legt, þar sem það frv. er algerlega i anda Sjálf- 
stfl., enda skipað í n. með tilliti til þess. Ég ætla 
ekki að fara hér í neinn mannjöfnuð um flm., en 
hér er reynt að samrýma þessi mál. Þá minntist 
hv. þm. á, að ríkisstj. hefði ekki lagt fram til 
sjóðsins þá 1 millj. kr., sem lögin gera ráð fyr- 
ir. Ég býst við, að hæstv. stj. hafi ckki séð sér 
það fært vegna fjárhagsaðstöðu rikissjóðs. Enda 
hefði ekki siður átt að gera það á þeim tíma, sem 
sjálfstæðismenn voru í stj., heldur en þegar fram- 
sóknarmenn voru það. Það er ekki heldur ósann- 
gjarnt, ef ríkissjóður sér sér fært, að hann taki 
að sér skuld Fiskveiðasjóðs við Landmands- 
hankann, sem er tæp 1 millj. kr.

Þá taldi hv. þm. það mikið ranglæti að lána 
útgerðarsamvinnufélögum % af kaupverði skip- 
anna, en ekki nema ’í til annara. En hér er ólík 
aðstaða. Það var tilgangurinn að ganga svo frá 
tryggingum samvinnufélaganna, að um nálega 
enga hættu væri að ræða á lánum til þeirra. Hvort 
þetta liefir tekizt, verður reynslan að skera úr.
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Þá skal ég svara aths. hv. þm. um, að það væri 
að fara úr öskunni i eldinn að láta hlutaðeigandi 
bæjarfélög ganga hér í ábyrgðir. Það kemur að- 
eins til greina þegar lánað er samkv. 3. gr. % 
virðingarverðs út á skipin. Þar má aðeins lána 
gegn 1. veðrétti, sem gangi þá fyrir öllum 
tryggingum nema lögveði. Þó bæjar- og hrepps- 
félög séu þar jafnframt i bakábyrgð, ætti þeim 
ekki að þurfa að stafa hætta af henni, enda kem- 
ur slíkt ekki til greina, ef tryggilega er um búið.

Þessar ábyrgðir er ekki hægt að bera saman 
við þær ábyrgðir, sem mörg smáþorp hafa verið 
að taka á sig fvrirfarandi ár á lánum til ýmsra 
óarðbærra og vafasamra fyrirtækja. Það er al- 
veg liörmulegt til þess að vita, að það hafa verið 
lagðar á þorp og bæi ábyrgðir, sem hefðu átt að 
koma langt á eftir öðru nauðsynlegra. Er þettá 
þvi tekið hér upp sem endurbót, þvi hverju 
sveitar- og bæjarfélagi riður fyrst og fremst á 
að hlynna að atvinnulífinu. Má gera ráð fyrir, 
að leiðin að ríkisábyrgð verði þá og þegar lok- 
uð. Þá er það óþarfi fyrir hv. þm. að vera að 
kvarta um rikisábyrgðirnar og hælast um yfir 
þvi, að við framsóknarmenn séum nú fyrst að 
sjá, að hætta geti stafað af þvi fyrir ríkið að 
taka á sig ábyrgðir fyrir samvinnufélög. Ég 
man ekki betur en að þm. sjálfur hafi drengi- 
lega staðið með okkur framsóknar- og jafnaðar- 
mönnum að ábyrgðarheimild bæði fyrir Borgar- 
nes og Stokkseyri, svo hann hefir ekki heldur 
hreinar hendur í þessum efnum. Hitt var eðli- 
legt, að við samvinnumenn gengum inn á þá 
braut, þar sem um er að ræða starfsemi, sem er 
í fullu samræmi við okkar stefnu og við höfum 
trú á, að sé heppileg leið i okkar atvinnumálum. 
Ég fæ ekki séð, að það sé nokkurt misrétti, þó 
þeim mönnum sé lánað minna út á skipin, sem 
ekkert skipulag vilja né tryggingarsjóði, o .s. frv.

Ég ætla að halda mig að öðru leyti að því, 
sem ég áleit, að hefði verið samkomulag um, að 
vekja ckki deilur um málið nú við þessa umr. 
Vil ég þó út af því, sem hv. þm. sagði um síð- 
ustu málsgr. 1. gr., taka fram, að það er ómögu- 
legt að ákveða, hvað miklu fé er árlega hægt að 
verja til kaupa á vaxtabréfum Fiskveiðasjóðs, 
þvi við vitum ekki, hve mikið fé verður fyrir 
hendi t. d. i Bjargráðasjóði, og jafnvel fleiri sjóð- 
um, sem cru undir umsjón rikisins.

Að lokum skal ég taka það frain, að okkur 
þótti ekki fært að fella niður sjóveð sjómanna. 
og fannst það i raun og veru ekki hafa neina 
þýðingu, þar sem hér er gert ráð fyrir, að flestir 
eða allir, sein að þessu vinna, verði hluthafar i 
útgerðinni.

l'mr. (atkvgr.) frestað.
Á 40. fundi í Nd., 19. nóv., var fram haldið 1. 

umr. um frv.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 20 shlj. atkv. og til 

sjútvn. með 19 shlj. atkv.

Xefndarálit kom ekki, og frv. var ekki á dag- 
skrá tekið framar.

30. Frystigjald beitusíldar.
A 30. fundi i Nd., 7. nóv., var útbýtt:
Frv. til 1. um frystigjald beitusíldar (þmfrv.,

A. 338).

Á 36.*og 37. fundi i Nd., 14. og 15. nóv., var 
frv. tekið til 1. umr.

Forseti tók inálið af dagskrá.

Á 39. fundi í Nd., 17. nóv., utan dagskrár, 
mælti

Garðar Þorsteinsson: Ég vil levfa mér að 
lieina þeirri fyrirspurn til hæstv. forseta, hvers 
vegna frv. um frystigjald beitusíldar er ekki á 
dagskrá í dag. Það var á dagskrá fyrir 3 dögum, 
en hefir ekki verið á dagskrá 2 undanfarna daga. 
Ég vil óska þess, að frv. verði a. m. k. sett á 
dagskrá næst.

Forseti (JörB): Það er af tilviljun, að þetta 
frv. er ekki á dagskrá i dag, en það mun vissu- 
lega verða sett fljótlega á dagskrá aftur.

Á 41. fundi í Nd., 20. nóv., var frv. enn tekið 
til 1. umr.

Forseti tók málið af dagskrá.
Á 47. fundi i Nd., 28. nóv., var frv. enn tekið 

til 1. umr.
Frv. of seint fram komið. — Deildin leyfði 

með 18 shlj. atkv, að það yrði tckið til með- 
ferðar.

Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Frv. visað til 2. umr. með 19 shlj. atkv. og til 

sjútvn. með 18:1 atkv.

Nefndarálit kom ekki, og frv. var ekki á dag- 
skrá tekið framar.

31. Barnafræðsla.
.4 32. fundi i Nd, 9. nóv, var útbýtt:
Frv. til 1. um bamafræðslu (þmfrv, A. 345).

Á 36, 37. og 41. fundi i Nd, 14, 15. og 20. 
nóv, var frv. tekið til 1. umr.

Forseti tók málið af dagskrá, og var það ekki 
á dagskrá tekið framar.

32. Ættaróðal og óðalsréttur.
Á 41. fundi i Nd, 20. nóv, var útbj'tt:
Frv. til 1. um ættaróðal og óðalsrétt (þmfrv, A.

517).
Frv. var aldrei tekið á dagskrá.
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33. Nvbýli.
A 42. fundi í Nd., 21. nóv., var útbýtt: 
Frv. til 1. um nýbýli (þmfrv., A. 519). 

Frv. var aldrei tekið á dagskrá.

34. Fasteignaveðslán landbúnaðaríns.
A 42. fundi i Nd., 21. nóv., var útbýtt:
Frv. til 1. um breyt. á ýmsum lagaákvæðum, 

er varða fasteignaveðslán landbúnaðarins (þm- 
frv., A. 538).

Á 47. fundi i Nd., 28. nóv., var frv. tekið til 
1. umr.

Frv. of seint fram komið. — Deildin levfði 
með 18 shlj. atkv., að það vrði tekið til með- 
ferðar.

Hannes Jónsson: Það mál, sem ég flutti 
snemma á þingi og þetta frv. er sprottið af, hefir 
ekki fengið leyfi n. til að koma á dagskrá enn 
sem komið er. Ég heimta, að málið verði afgr. 
frá landbn. og fái að koma á dagskrá hér, áður 
en farið er að setja þetta mál á dagskrá. Þetta 
er sanngirniskrafa. Ég hefi gengið eftir þessu 
dag eftir dag og viku eftir viku, en enga áheyrn 
fengið hjá hv. landbn.

Forseti (JörB): Er óhugsandi, að sainkomu- 
lag fáist um, að þetta mál verði tekið til 2. umr. 
nú um leið og það, sem hér liggur fvrir? (HannJ: 
Af minni hálfu verður þessu máli ekki sleppt 
gegnum 1. umr. umræðulaust.

Frsm. (Bjarni Ásgeirsson): Þetta er viðkvæmt 
mál fvrir hv. þm. V.-Húnv. Við i landbn. höfðum 
hugsað okkur að afgr. þetta mál og mál hv. þm. 
V.-Húnv. í frv. því, sem hér liggur fyrir. En ef 
hv. flm. leggur svo mikið kapp á það, og sér- 
staklega ef hæstv. forseti mælist til þess líka, 
geri ég ráð fyrir að geta afgr. mál hans strax í 
fyrramálið. Ég skal lofa að gangast fvrir, að 
þetta verði gert, ef hv. þm. leyfir þessu máli 
að fara umræðulaust til 2. umr., þannig að hægt 
verði að slá saman umr. um bæði málin.

Hannes Jónsson: Ég vil fá afgr. frv. min, er 
snerta lánskjör landbúnaðarins, og ef hv. land- 
bn. gerist svo djörf að ætla að kyrkja þessa við- 
leitni á því að récta bændum nokkra hjálpar- 
hönd með tilliti til hins mikla þunga, er á þeim 
hvilir af fasteignaveðslánum, og ef henni tekst 
það, þá tel ég nauðsynlegt að flytja stórvægileg- 
ar brtt. við þetta frv. Á ég heimtingu á að fá 
fulla afgreiðslu á þessu máli, sem n. hefir setið 
á aðgerðarlaust allan þingtímann.

Forseti (JörB): Ég vil spyrja hv. þm. V.-Húnv., 
hvort hann geti ekki fallizt á þessa afgreiðslu, 
að bæði málin verði tekin í einu til 2. umr.

Hannes Jónsaon: Ég vil spyrja hæstv. for- 
seta, af því að ég veit, að hann er sanngjarn

maður, hvort honum finnist sanngjarnt, að tvö 
mál, sem annað er flutt hálfum öðrum mánuði 
fyrr, eigi að hafa sama gang í þinginu. Ef hæstv. 
forseti svarar þessu játandi, þá veit ég ekki, hvað 
ég kann að gera fyrir hann, en þá held ég, að 
ég verði að telja hann ósanngjarnan.

Magnús Torfason: Ég vil spyrja hæstv. for- 
seta, hvort hann vilji lofa þvi að taka mál hv. 
þm. V.-Húnv. fyrr á dagskrá en þetta mál, sem 
fyrir liggur.

Forseti (JörB): Ég hefi áður látið i ljós þá 
ósk, að hv. landbn. afgreiddi mál hv. þm. V.- 
Húnv. Það er ekki viðunandi fyrir flm., að n. 
setjist á mál þeirra, sem koma fram snemma á 
þingi. Hér eru nú t. d. tvö mál á dagskrá, 12. og
13. mál, sem mjög lengi hafa beðið. Hv. form. 
landbn. hefir nú lofað að taka málið fyrir og sjá 
um, að það fái afgreiðslu af hálfu n. Þá get ég 
lika lofað að setja mál hv. þm. ofar á dagskrá 
en það mál, sem nú liggur fyrir. (HannJ:.Fyrr til 
umr.!). Það liggur í þessu loforði. Ætla ég, að 
það séu hyggilegust málalok að þessu sinni.

ATKVGR.
Frv. visað til 2. umr. með 18 shlj. atkv.

Á 50. fundi i Nd., 4. des., var frv. tekið til 2. 
umr. (A. 538, 638).

Frsm. (Bjarni Ásgeirsson): Þetta frv. dróst að 
nokkru levti inn í umr. hér í dag um það mál, 
sem var næsfsíðast til umr. (frv. um ráðstafanir 
vegna f járkreppunnar). Samt sé ég mér ekki fært 
annað en að fvlgja því úr hlaði með nokkrum 
orðum.

Það mun vera sameiginlegt álit allra, sem 
eitthvað þekkja til þeirra erfiðleika, sem lai\d- 
búnaðurinn hefir átt við að etja undanfarið, að 
full nauðsyn sé á að lækka vexti af lánum, sem á 
landbúnaðinum hvila, bæði fasteignaveðslánum 
og öðrum. Þetta hefir verið rætt hér í dag, þegar 
til umr. var frv. um brevt. á 1. frá 1933 um heim- 
ild til ýmissa ráðstafana vegna fjárkreppunnar. 
og skal ég því ekki fara út i það nú.

Mér er það ákaflega vel ljóst og nefndarmönn- 
um yfirleitt, að það er langt frá þvi, að svo langt 
sé gengið með þessu frv. sem æskilegt væri. En 
það eru mörg ljón í veginum, þegar á að fara 
að vinna að því að koma niður vöxtum. Bæði er 
litið fé hér fvrir höndum, svo að kapphlaup 
verður um þá fáu aura, sem hér eru á boðstól- 
um á hverjum tíma til framkvæmda í landinu, og 
afleiðingin af þvi verður vitanlega sú, að vextir 
verða miklu hærri en ella, nema sérstakar ráð- 
stafanir stjórnarvaldanna komi til. Hinsvegar er 
sama um það að segja, að þó að við snúum okkur 
til útlanda í þessu skyni, þá eru þau vaxtakjör, 
sem við búum við hjá erlendum peningastofnun- 
um, ekki það glæsileg, að lán frá þeim í þessu 
skyni mundu mikið létta undir hjá okkur i 
þessu efni. Við, sem borið höfum fram þetta 
frv., höfum samt álitið, að töluverð bót yrði 
ráðin á vandræðum landbúnaðarins með þeim 
ráðstöfunum, sem frv. gerir ráð fyrir, þótt ekki 
sé þar eins langt gengið og full þörf væri á.



Það cr öllum kunnugt, að breytzt hefir gevsi- 
mikið frá því, sem var fvrir fáum árum, hlut- 
fallið á milli afrakstrarfjár búanna, þess verð- 
mætis, sem er í búum bænda og bústofni ann- 
arsvegar, og hinsvegar þess lánsfjár, sem á sin- 
um tíma var i þeim fest, og stafar þetta, eins 
og allir vita, af verðfalli á landbúnaðarafurð- 
unum. Þetta kevrir nú svo úr hófi fram, að segja 
má næstum, að öll fyrirtæki landbúnaðarins, 
hvort sem rekin eru með iánsfé eða eigin fé, séu 
rekin með tapi ár eftir ár, á meðan þeir, sem fé 
eiga á vöxtum í landinu, hafa rikisábyrgð fyrir 
þvi að fá af því trygga vexti. Þetta misræmi má 
minnka á tvennan hátt: Með þvi að gera ráð- 
stafanir til að auka verð á afurðum bænda og 
með þvi að lækka vextina. Báðar þessar leiðir 
hafa verið reyndar. Með kreppulánasjóðsl. hafa 
verið gerðar allróttækar ráðstafanir til að lækka 
vexti af lausaskuldum bænda og koma þeim vfir 
i hagkvæmari lán, kreppusjóðslán. En eftir hef- 
ir orðið sá flokkur lána, sem um ræðir í þessu 
frv. og liggur enn þungt á bændum. •— Hin 
leiðin hefir verið farin með þeim ráðstöfunum, 
sem gerðar hafa verið með mjólkurl. og kjötl. til 
þess að hækka verð á tveimur af aðalfram- 
leiðsluvörum bænda.

Þessar báðar leiðir hafa verið reyndar, og þar 
sem ég geri ráð fyrir, að ókleift muni reynast að 
koma vöxtunum mikið niður, verður líklega að 
fara hina leiðina, að hækka vöruna.

Þetta frv. er i 3 köflum. I. kafli fer í þá átt 
að breyta 1. um Búnaðarbanka fslands. Akvæði 
þessa kafla miða að því að lækka bankavextina.
— II. kafli er brtt. við 1. um Ræktunarsjóð ís- 
lands, og III. kafli er brtt. við 1. um heimild til 
ýmissa ráðstafana vcgna fjárkreppunnar. Til- 
gangur þessara ákvæða, sem fremur eru sett til 
bráðabirgða, er sá, að lækka vexti af lánum, 
sem ákvæði hinna kaflanna ná ekki til, meðan 
verið er að konvertera þeim samkv. I. kafla.

1. gr. frv. stendur í sambandi við 5. gr., og mun 
ég ræða um hana jafnframt þeirri gr.

2. gr. kveður svo á, að 14. gr. 1. skuli orðast 
svo:

„Stofnsjóð veðdeildar Búnaðarbankans skal á- 
vaxta í bankavaxtabréfum veðdeildarinnar, eftir 
þvi sem viðlagasjóðslánin greiðast og við verður 
komið, og hefir stjórn Búnaðarbankans heimild, 
með samþykki landbúnaðarráðherra, að verja allt 
að helmingi af vaxtatekjum hans til greiðslu 
vaxta af öðrum vaxtabréfum veðdeildarinnar, ef 
nauðsynlegt þykir vegna útlánsvaxta deildarinn- 
ar“.

f Búnaðarbankal. nú er gert ráð fyrir, að Bún- 
aðarbankanum sé ánöfnuð 1% millj. af viðlaga- 
sjóði, sem gert er ráð fyrir, að sé eftir sem 
áður í eign rikisins. Svo þegar varasjóður veð- 
deildarinnar er búinn að ná ákveðnu hámarki, á 
bankinn að fara að greiða vexti til ríkisins. En 
hér er gert ráð fyrir, að stofnsjóðurinn verði 
eign veðdeildar bankans, og á þá að vera heimilt 
að verja allt að helmingi af vaxtatekjum hans 
til vaxtalækkunar af lánum veðdeildarinnar. 
Þetta er hugsað í sambandi við 3. gr., þar sem 
gert er ráð fvrir heimild til að taka allt að 5 
millj. kr. lán til kaupa á bankavaxtabréfum 
veðdeildarinnar.

Alþt. 1934. C. (48. löggjafarþing).
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Nokkur hluti lánanna stendur i sparisjóðum og 
sparisjóðsdeildum bankanna. Þessi lán eru yfir- 
leitt þyngst, þar sem þau eru flest með fullum 
vixilvöxtum. Við sáum ekki aðra leið að því 
er þessi lán snertir en að reyna að konvertera 
þeim í ódýrari lán, með því að stofna nýja veð- 
deildarflokka við Búnaðarbankann. Nú er ekki 
trygging fvrir því, að lán til þessara hluta myndi 
fást með aðgengilegum kjörum, nema þá helzt 
erlendis. Hv. þm. V.-Húnv. sagði reyndar áðan, 
að ekki væru fáanleg lán erlendis með minna 
en 6% vöxtum. Þetta held ég, að ekki sé rétt. 
Lengi hefir ekki verið fáanlegt i nágrannalönd- 
unum jafnódýrt lánsfé og nú. Bæði í Danmörku 
og Svíþjóð má fá lán með betri vaxtakjörum. 
Danir eru nú sem óðast að konvertera gömlum 
lánum i ódýrari lán. En ef ekki reynist kleift 
að fá slik lán með sæmilegum kjörum, gerum 
við ráð fyrir, að verja megi helmingi af vöxt- 
um stofnsjóðs veðdeildarinnar til vaxtalækkun- 
arinnar.

Þá er 4. gr. frv. I 1. um Búnaðarbankann stend- 
ur, að fresta megi framkvæmd veðdeildarl. um 
óákveðinn tíma. Þetta er nú óþarft, þar sem veð- 
deildin er tekin til starfa, og leggjum við því 
til, að þetta ákvæði sé niður fellt.

I 5. gr. frv. er lagt til, að IV. kafli I. (Bú- 
stofnslánadeild) falli niður. Um það var mikið 
þráttað, þegar 1. voru sett, hvort þessi kafli 
mvndi koma að verulegum notum. En við fram- 
kvæmd I. hafa menn orðið sammála um, að 
kaflinn kæmi varla til framkvæmda. Verður það 
og að teljast neyðarúrræði, að bændur bindi 
bústofn sinn veðböndum i bönkunum. Eru það 
verstu veðin og þau hættulegustu, sem á hú- 
stofninum hvila. En við framkvæmd kreppul. 
neyddust menn til að taka nokkurn hluta af 
bústofni bænda sem veð, og er þvi nokkuð af 
búfé þeirra veðbundið, og verður lengi enn. Við 
leggjuin þvi til, að Bústofnslánadeildin verði nið- 
ur felld, en að sá hluti af Viðlagasjóði, sem 
þessari deild var ætlaður, verði fenginn Rækt- 
unarsjóði til eignar. Þessi upphæð nemur 700 
þús. kr.

Þá er II. kafli frv. — 6. gr. stendur í sam- 
bandi við ákvæði 5. gr., að Bústofnslánadeild sé 
afnumin. Er ætlazt til, að það af Viðlagasjóði, 
sem umfram er eign veðdeildar Búnaðarbankans, 
eins og hann telst 1. jan. 1935, renni til Rækt- 
unarsjóðs.

í 7. gr. er lagt til, að í stað orðanna „flokkur- 
inn var opnaður" i 3. gr. 1. komi: „flokknum 
var lokað“. Þetta ákvæði snertir það, á hve 
skömmum tíma skuli vera lokið inndrætti allra 
bréfa, er Ræktunarsjóður gefur út. Er þetta i 
núgildandi 1. takmarkað við ákveðið árabil, sem 
sé 8 ár, eftir að flokkurinn var opnaður. Breyt- 
ing okkar gerir að verkum, að hægt er að lengja 
lánstímann úr Ræktunarsjóði um allt að 10 ár, en 
við það léttast ársgreiðslurnar á viðkomandi láni 
um 0,7%.

8. gr. kveður svo á, að lækka skuli þá upphæð, 
sem stofnsjóður má bæta við sig af ársvöxtum 
höfuðstólsins, úr 3%% niður i 2%%.

9. gr. frv. gerir ráð fyrir, að aftan við 9. gr. 1. 
c-lið bætist: „og bankatryggingu frá lántakanda, 
er stjórn sjóðsins tekur gilda“. Þetta ákvæði við-
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víkur heimikl í Búnaðarbankal., þess efnis, að 
lána megi út gegn ábvrgð hreppsn. og sýslun. 
Þetta eru yfirleitt lökustu trvggingarnar. Slík 
lán hafa stundum verið gerð jafngild fasteigna- 
veðslánum. En það hefir sýnt sig, að á þessum 
lánum hafa orðið einna mest afföll. Við ætlumst 
því til, að þegar lán eru veitt gegn ábvrgð 
hreppsn. og sýslun., þá komi til baktrvgging, 
sem sjóðstj. tekur gilda.

10. gr. er heimild til að lengja aðallánaflokk- 
ana úr 20 í 30 ár og úr 25 í 35 ár. Lán þau, sem 
ltæktunarsjóður veitir, eru aðallega garðyrkjulán 
til 5 ára, lán til girðinga, veitt til 10 ára, og 
svo alnienn jarðabótalán og húsabvggingalán til 
20—25 ára. I’etta eru höfuðlánin. Við leggjum 
til, að þessa lánaflokka megi lengja, og stendur 
þetta í sambandi við 7. gr. frv.

11. gr. er aðeins smábreyting.
12. gr. er um þau atriði, sem ég hefi þegar 

minnzt á, vaxtalækkun og lengingu lánstíma.
13. gr. er ekki mikilvæg og eiginlega ekki ann- 

að en leiðrétting á þvi, hvenær greiða skuli út- 
dregin vaxtabréf.

14. gr. lýtur að viðvarandi starfsemi Rækt- 
unarsjóðs. Hún hljóðar svo:

„b’é ómyndugra manna og opinberra stofnana 
og sjóða, þar á meðal Kirkjujarðasjóðs, Bjarg- 
ráðasjóðs, sjóðs Brunabótafélags Islands, svo og 
annara sjóða, er standa undir vörzlu rikisins, 
skal að nokkrum hluta verja til að kaupa vaxta- 
hréf Ræktunarsjóðs, og ákvcður landbúnaðar- 
ráðberra árlega upphæðina, eftir að hafa kvnnt 
sér rcikningsskil viðkomandi sjóða“.

Nú eru bráðum þrotnar tekjur þær, sem 
Ræktunarsjóði eru ætlaðar samkv. I. sjóðsins, 
og verður því að sjá honuin fyrir nýju fé. En 
fé opinberra sjóða og stofnana er ódýrasta féð. 
Við viljum því gefa Ræktunarsjóði hlutdeild i 
því fé.

10. og 17. gr. eru aðallega breviingar á 1. 
Ræktunarsjóðs í samræmi við það, sem orðið er 
um I. Búnaðarbankans. í Ræktunarsjóðsl., 28. 
gr., er kveðið á um það, hvernig stj. sjóðsins 
skuli vera. En þegar Búnaðarbankal. voru sett, 
breyttist þetta, og tók bankinn við stj. sjóðsins. 
Hin ákvæðin standa þó enn í Ræktunarsjóðsl. Við 
viljum, að 1. sýni rélta mvnd af stj. sjóðsins, 
eins og hún er nú.

Þá er III. kafli frv. um ýinsar ráðstafanir vegna 
fjárkreppunnar. hessi kafli er borinn fram vegna 
sparisjóðslánanna, sem eru þvngstu lánin, eins 
og ég gat um áðan. í 3. gr. þessa frv. er gert 
ráð fvrir, að reynt sé að konvertera þessum lán- 
um í ódýrari lán, en meðan það tekst ekki, leggj- 
um við til, að rikissjóði heimilist að greiða þann 
hluta af lánsvöxtunum, sem er fram vfir 5%, 
svo að tryggt sé, að öll fasteignaveðslán land- 
búnaðarins komist niður í 5%, en nú eru vextir 
af þeim að jafnaði 6—7%. Annars svipar þess- 
um ráðstöfunum til ákvæða, sem eru í gildandi
1. um ýmsar ráðstafanir vegna fjárkreppunnar, 
en þessi ákvæði falla úr gildi um næstu áramót 
og er því þörf á að framlengja þau.

Við prentun hafa brenglazt nokkrar gr. frv. 
Við ætluðum upphaflega að bera fram þrjú frv. 
um málið, en þegar við ákváðum að bera það 
fram í einu Iagi, láðist okkur að brevta því sem
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skvldi. Þetta er lagfært með brtt. okkar á þskj. 
638. — 1. brtt. á því þskj. gerir ráð fyrir, að 
aftan við 10. gr. bætist:

„Heimilt er stj. Búnaðarbanka Islands, cf lán- 
takendur óska þess, að gera þær ráðstafanir um 
eldri lán til þeirra framkvæmda, er um getur í 
c- og d-liðum og veitt hafa verið til skemmri 
tima en þar segir, að lánstiminn skuli lengdur 
allt að þvi, sem hann má mestur vera samkvæmt 
liðum þessum, en þó aldrei meira en svo, að 
ætíð sé lokið útdrætti hvers flokks vaxtabréfa á 
tilsettuin tíma“.

Eins og hv. þm. sjá, er þessi brevt. aðallega 
vegna framtíðarinnar, svo að lánalenging komi 
aðallega fram á lánum, er tekin verða hér eftir. 
En þeir, sem þegar hafa tekið lán, geta þó feng- 
ið nokkra rétting sinna mála, ef þeir vilja.

Hinar gr. eru ekki annað en leiðréttingar.
Þá vil ég vikja að orðum hv. þm. V.-Húnv. 

Við höfum ekki séð okkur fært að hreyfa við 
þeim lánum, sem hafa betri lánskjör en 5% 
vexti, en af þeim er mikill hluti veðdeildarlán 
Landsbankans. l'm lán Bvggingar- og landnáms- 
sjóðs veit ég, að þau hvíla allþungt á þeim, er 
þau hafa tekið, en það er ekki af því, að vextir 
séu svo háir, því að það eru lægstu vextir hér á 
landi. Væri gott, ef hægt væri að koma öllum 
vöxtum landbúnaðarins niður í það, sem þar er. 
En það er óhugsanlegt nema með miklum út- 
látum úr rikissjóði. Sé ég ekki, hvernig hægt er 
að krefjast þess, að meðan verið er að brjóta 
heilann um það, hvernig liægt sé að koma vöxt- 
um af almennum fasteignaveðslánum niður í 5%, 
þá séu líka lækkaðir þeir vextir, sem lægri eru. 
I’essi lán eru þung, ekki af því, að vextir séu 
svo háir, heldur af því, að lánin sjálf eru liá. Ef 
laga ætti þetta, yrði lielzt að skera af þessum 
lánum. Fvrstu húsin, sem reist voru fvrir þessi 
lán, urðu nokkuð dýr. Þegar sjóðurinn tók til 
starfa, voru menn bjartsýnir og réðust í mikil 
fyrirtæki. Bændur vildu taka stór lán, og var 
það sizt af því, að sjóðurinn hvetti til þess. 
Þetta sjá menn nú, að var óhugsað. Eru það 
þvi óréttmætar ásakanir, sem komið hafa fram 
gegn sjóðstj., að hún ætti sök á þessu.

Eg skal svo ekki fara lengra út i þetta inál 
að sinni, en e. t. v. gefst tilefni til þess síðar.

Eg ætla svo ofurlitið að svara hv. þm. V.-Húnv. 
viðvikjandi niálinu, sein var á dagskrá fyrir 
skömmu. Hann vildi efa, að ég færi með rétt 
mál, þar sem ég sagði, að útgjöld ríkisins sam- 
kv. því vrðu 300 þús. kr. Hann vitnaði í skýrsl- 
ur um vaxtalán máli sínu til stuðnings. En ég 
fór alveg með rétt mál, þegar ég gaf upp- 
lýsingar um þetta áður. Lánin eru 4 millj. kr., 
þó tekið sé tillit til þess, sem fer í Kreppulána- 
sjóð. Ég geri ráð fvrir, að það séu uin 4 millj. 
kr., sem hvila á bændum, eftir að búið er að 
afgr. kreppusjóðslánin. Og er full þörf á að taka 
tillit til þessa, þegar létta á á lánum bænda. Það 
mun sýna sig, að útgjöldin samkv. hans till. 
verða 300 þús. kr., en samkv. 3. kafla okkar frv. 
60—70 þús. kr., og minna ef tækist að konvertera 
aðalláninu. Það cr ekki að marka, þó útgjöldin 
síðastl. ár hafi ekki verið nema 130 þús. kr. 
En það er svo með allan fjöldann af fast- 
eignalánum, að þeim hafa ekki verið gerð skil,

ekki útrædd. 420
landbúnaðarins.



og útgjöldin því ekki komið til eins og ef þau 
hefðu verið sett í lag. Nú hafa gegnuin Kreppu- 
lánasjóðinn 2—3 ára vanskil verið sett i lag og 
vaxtaupphæðir verið horgaðar samkv. gildandi 
lögum. Það mun sýna sig, að það er stór út- 
gjaldaliður fvrir ríkið að greiða þennan hluta 
vaxtanna. — Eg skal svo láta máli mínu vera 
lokið. í frv. er skemmra gengið en við flm. hefð- 
um óskað, en það er farið eins langt og land- 
bn. sá sér fært að fara. Eg vænti þcss svo, að 
hv. d. greiði fyrir því, að þetta hagsmunamál 
liænda nái fram að ganga.

Hannes Jónsson [óyfirl.]: Ég viðurkenni, að í 
þessu frv. sé um nokkra endurbót að ræða, sér- 
staklega eftir að hv. landbn. hefir tekið tillit 
til frv. okkar Bændaflokksmanna og tekið upp úr 
því ákvæði í 3. kafla þessa frv. I’að, sem ég hefi 
við frv. að athuga i fljótu bragði, er, að fellt er 
niður ákvæðið um bústofnslánadeildina. Ég álit, 
að það sé ekki rétt, þó að sú deild hafi minna 
verkefni eftir að farið var að nota kreppulána- 
löggjöfina. Það er enganveginn svo, að þessi 
dcild hafi ekki þýðingu, og þó að hún hafi ekki 
komið til framkvæmda, þá álít ég samt, að 
hún eigi að vera, svo að það verði þá greiðara 
að hefja þessa starfsemi i framtíðinni. Ég er því 
óánægður vfir því, að þetta sé fellt niður, þó að 
það hafi ekki verið framkvæmt ennþá. Um hin 
ákvæðin í 1. kafla er það að segja, að þó að hv. 
landbn. álíti, að ekki verði neinn árangur af 
minu frv., af þvi að þar er aðeins um heimild að 
ræða, þá má segja um þetta frv. hv. landbn., 
að það er bvggt á heimild á heimild ofan. Ég 
hefi ekkert um það hevrt, hvort mögulegt er 
að nota heimildina. Ég gæti búizt við, að vara- 
sjóður veðdeildarinnar hefði það á sinni könnu, 
hvort mikið er dregið frá eða ekki. En ég tel 
nokkurn veginn víst, að mikið verði dregið frá. 
Það er ástæðuláust að hafa varasjóð, ef hann 
á ekki að vinna visst verk.

Um ákvæði 3. gr. er það að segja, að þar er að- 
eins um heimild að ræða handa landbúnaðarráð- 
herra til þess að taka 5 millj. kr. lán. Það er því 
þarna um heimild að ræða eins og er í mínu 
frv. Ég veit ekki, hvort ástæða er til að halda, 
að ráðh. noti nokkurntíma þessa heimild; þó að 
hv. þm. Mýr. sé vongóður um, að það takist að 
konvertera iáninu, þá veit ég ekki, hvort það 
tekst. Ég býst ekki við, að það verði svo glæsi- 
legt, að það geti fært vexti niður í 5%. Þegar 
á að fara að nota þennan hluta vaxta viðlaga- 
sjóðs, sem á að vera varasjóður veðdeildarinnar, 
þá er ég hræddur um, að þurfi að nota ineira 
en vaxtatillagið vegna sparisjóðsskuldanna. Það 
mun sýna sig, að það fer talsvert, ef færa á vexti 
niður í 5%, eða lækka þá um ll2%, af 1% millj. 
kr. Ég veit ekki, hvernig á því stendur, að í 
grg. fyrir frv. eru veðdeildarlán Búnaðarbank- 
ans talin IV2 millj., en ég veit ekki til, að þau
séu nema 114 millj. kr. Ræktunarsjóðslánin eru
talin 0V2 millj. kr., en ég veit ekki til, að þau
séu nema 4,7 millj. kr. Ég býst við, að þetta sé
misreikningur hjá n., en ekki það, að þessar töl- 
ur séu frá Búnaðarbankanum. Þar sem þessar 
tölur eru ekki réttar, þá er ástæða til að halda, 
að eitthvað hafi ruglazt með blönduðu lánin hjá
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sparisjóðunum. Það munar um 1 millj. á tveimur 
liðum. Ég er hræddur um, að það sé varhugavert 
hjá n. að binda bjargráðasjóð í verðbréfakaupum 
fyrir veðdeild Búnaðarbankans. Ég vil aðeins 
benda á þetta i þessu sambandi, en ég hefi ekki 
athugað, hve miklir möguleikar eru fvrir þessa 
stofnun að standa undir eftirgjöfum á vöxtum. 
Ég er hræddur um, að það takist aldrei fyrir 
bankann að reyta saman fé frá eigin starfsemi 
til þess að standast þessa vaxtalækkun. Það má 
vera, að n. hafi reiknað þetta út. En ég hefi ekki 
lieyrt rök fyrir því, að hægt sé að koma á vaxta- 
lækkun eins og n. gerir ráð fvrir. Út af Bvgging- 
ar- og landnámssjóðslánunum skal ég taka það 
fram, að til þeirrar stofnunar var varið fé með 
það fvrir augum, að þau láii, sem hún veitti, 
væru við vægari kjörum en önnur landbúnaðar- 
lán. Þeir menn, sem hafa tekið lán þar, standa 
undir öðrum skuldum. Þetta er þvi aukabyrði, 
sem menn hafa orðið að leggja á sig til þess að 
koma bvggingum á jörðum sínum i viðunandi 
horf. Það er því ekki síður aðkallandi að fá 
vaxtalækkun, þó ekki sé um stórvægilegar upp- 
hæðir að ræða. En þar sem þessar skuldir hvíla 
á fáum mönnum, þá er þetta þungur baggi, og 
myndi nema 70—180 kr. á hvern einstakling. 
Þegar þessi lánskjör eru borin saman við 
lánskjör á þeim skuldum, sem ganga manna á 
milli, þá er búið að gera viðskiptaskuldunum 
hærra undir höfði, þar sem þær eru lækkaðar um 
10%—90%, og svo á að borga af þeim litla 
hluta, sem eftir er, 4%, en hin lánin hvíla áfram 
á þeim mönnum, sem liafa tekið þau. Það getur 
vel verið, úr því á að ganga þá braut, að lækka 
skuldaþunganu á mönnum, en það liggur ekki 
fvrir, að það sé þægilegt að gera það, að þá 
liefði verið réttara að nota fé Búnaðarbankans 
til þess að koma þessum skuldum í viðunandi 
liorf, en ekki að lækka vaxtagreiðslur þær, sem 
hvila á möiinum. Búnaðarbankinn hlýtur fyrr 
eða siðar að verða fyrir töpum af stofnskuld- 
um sinuin, en til þess er varasjóður stofnunar- 
innar að standa undir þeim, ef til kemur. Það 
er ógætilegt að ganga svo langt að reyta þessa 
stofnun inn að skvrtunni til þess að koma á al- 
niennri vaxtalækkun. Það er sérstaklega óeðlilegt, 
þegar slík vaxtalækkun snertir ekki skuldir hjá 
lánstofnuninni sjálfri, heldur skuldir, sem stofn- 
aðar eru við aðrar lánstofnanir, sem eru meir ó- 
viðkomandi stofnuninni en Byggingar- og land- 
námssjóður. Þær skuldir, sem ég á við, eru þær, 
sem stofnaðar eru í sparisjóðunum. Hv. frsm. 
talaði um, að þetta lán myndi hrökkva til, en 
annars á að taka fé úr Búnaðarbankanum til að 
jafna mismuninn, svo að vextir verði ekki nema 
5%. Ég vil leggja áherzlu á það, að ef þetta er 
talið fært, þá sé getu Búnaðarbankans beint í 
þá átt, að lækka vexti á lánum Byggingar- og 
landnámssjóðs eða afskrifa skuldir, og að ríkis- 
valdið tæki á sig nauðsynlega vaxtalækkun, þar 
til opnaðist leið til sæmilegra kjara með lántöku 
erlendis. Ég hefi ekki trú á, að lán fáist með 
lægri vöxtum en 5%, og annað er að afgreiða 
málið í góðri von, en það er ekki raunveruleg 
Iausn málsins.

Að lokum vil ég spyrja hv. frsm., hvort það sé 
í samráði við hæstv. landsstj., eða hvort hæstv.
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fjmrh. hefir fallizt á að taka við heimildinni i
3. kafla frv., svo að víst sé, að hún verði fram- 
kvæmd. I’að var ekki álitið fært að taka við 
henni frá mér, en það er kannske fært að taka 
við henni frá öðrum. Mér skildist á hv. frsm., 
að það væri þýðingarlítið að samþ. frv. mitt, af 
því að heimildin myndi ekki verða notuð af ráð- 
h. Hefir hann þá tryggingu fvrir þvi, að hans 
heimild verði notuð? Eða var vilyrði ráðli. 
bundið við vissa upphæð?

Eg mun fyrir 3. umr. verða búinn að afla mér 
betri gagna um það, að hve miklu levti till. n. 
er framkvæmanleg, og hvort það er ekki svo, að 
hjá Búnaðarbankanum sé ekki fé fvrir hendi. 
Búnaðarbankinn hefir ekki aðrar tekjur en þær, 
sem honum eru fengnar í hendur, og þær tekjur, 
sem hann skapar sér með útlánastarfsemi sinni. 
Ef hann á að standa undir frekari útgjöldum 
en fært er, þá er það gagnslaust. Það er hart, 
ef 1 eða 2 þús. standa í vegi fyrir því, að hægt 
sé að reka ríkisbúskapinn. Ég get ekki skilið þá 
röksemdaleiðslu, að öllu verði siglt í strand, þó 
veittar séu 1 eða 2 þús. fram yfir það, sem stjórn- 
in ætlast til.

Frsm. (Bjarni Asgeirsson): Ég ætla að svara 
nokkru aths. hv. þm. V.-Húnv. Hann hafði ým- 
islegt við frv. að athuga, og ætla ég ofurlítið 
að fara út í einstök atriði. Hann taldi illa farið, 
að ákvæðið um bústofnslánadeildina hefði verið 
strikað út úr frv. Hann taldi, að hún hefði sitt 
starf að inna af hendi i framtíðinni, og það væri 
verr farið, ef hún væri strikuð burt. Ég lít öðru- 
vísi á þetta atriði. Mér er það ljóst, að þeir menn, 
sem eiga aðeins bústofn, þurfa að taka lán, en þá 
er sú Ieiðin réttari, að ]>eir fái þau annaðhvort 
úr veðdeild bankans cða úr Ræktunarsjóðnum, 
gegn ábvrgð hreppsnefndar, og baktryggi benni 
með bústofni sinum. Þannig geta þeir notað bú- 
stofninn til þess að komast að sem beztuin kjör- 
um, þó að bústofnslánadeildin sé felld niður. 
Hann taldi, að frv. væri byggt á hcimild, og þar 
væri þvi aðeins um skóbótaskipti að ræða frá 
hans frv. En sá cr munurinn, að þetta frv. er 
byggt á heimild, sem líkur eru til, að hægt verði 
að nota. Ef við tökum t. d. þau ákvæði, sem varða 
Ræktunarsjóðinn, þá er það atriði nákvæmlega 
rannsakað af mér og hv. 2. þm. N.-M. ásamt 
Brynjólfi Stefánssyni. Við höfuin gaumgæfilega 
athugað það, að Búnaðarbankanum er þetta fært 
án þess að bíða halla við það. Það verður minna 
af vöxtum, sem leggst við stofnsjóðinn, svo að 
hann stækkar ekki eins ört. En úr þessu má 
bæta með því að flvtja viðlagasjóð til Búnaðar- 
bankans sem óskoraða eign hans. Hann tekur 
vexti og getur varið þeim til lánalækkunar að 
nokkru leyti, og svo til vaxtar Búnaðarbankan- 
um, svo að hann geti haldið starfsemi sinni ó- 
breyttri.

Þá var hv. þm. að spyrja um það, hvort heim- 
ildin til þess að taka lán erlendis myndi verða 
notuð. Ég get fullvissað hann um það, að hún 
mun verða notuð, svo framarlega sem lán fæst 
erlendis með viðunandi kjörum, og það er eina 
leiðin til þess að fá breytt lánakjörum þeirra, 
sem hafa nú Ián í sparisjóðum út á fasteignir 
sínar.

423 Lagafrumvörp
Fasteignaveðslán

Þá var hv. þm. að tala um byggingar- og land- 
námssjóðslánin, live mikil nauðsvn væri að lækka 
þau lán. Það getur vel verið nauðsyn að lækka 
lán, þó þau séu veitt með góðum kjörum, jafnvel 
þó engir vextir séu greiddir af þeim. En mér finnst 
óréttlátt og ósanngjarnt á mcðan vextir eru ekki 
lækkaðir almennt og meðan landbúnaðurinn sætir 
lánakjörum, sem eru hærri en 5% vextir, að ráð- 
ast á garðinn þar, sem hann er lægri, eða byrja 
að lækka þá vexti, sem eru langt fyrir neðan. 
Eina færa leiðin til að létta þau lán er að skera 
þau niður, eins og gert hefir verið með kreppu- 
lánasjóðslánunum; ég veit, að i mörgum tilfell- 
um hefir þar verið skorið af fasteignaveðslánum. 
(HannJ: Ekki nema þeim, sem voru yfir fast- 
eignamat). Það er heimild til að gera það, ef 
stjórn sjóðsins álítur fasteignamatið of hátt.

Þá var þm. að vitna í, að ekki bæri saman 
skýrslum landbn., sem hér hafa verið lagðar 
fram, og skýrslum kreppulánasjóðs. Ég get sagt 
honum það, að upplýsingarnar eru frá sama stað, 
sömu tölur lagðar til grundvallar, aðeins mis- 
jöfn útfærsla. Hér eru sparisjóðslánin t. d. ekki 
talin nema 1,5 millj. kr., en eru sennilega um 
6 millj., og þá eru ekki- talin hér með ábyrgðar- 
Ián, og býst ég við, að kreppulánasjóður hafi 
þegar dregið frá þann hluta, sem er eftir gefinn, 
áður en þessi tafla var samin. (HannJ: Það var 
ekki búið). — Hv. þm. talaði um, að það væri 
undarlegt að gera almennuin skuldum hærra 
undir höfði en fasteignalánum. Það ætti ekki að 
þurfa að segja það, að kreppulánasjóðslögin eru 
bvggð á sérstöku ónormölu ástandi, sem hefir 
valdið því, að þetta var sett af stað. En það er 
ckki liægt að byggja framtíðarskipulag á láns- 
kjörum landbúnaðarins á óeðlilegu ástandi. Það 
er ekki hægt að krefja rikissjóð um fjárframlög 
i þessu skyni æ ofan i æ; til þess hefir ríkissjóð- 
ur enga getu, hvað sem kann að líða vilja Al- 
þingis. Annars hekl ég, að þetta sé orðið svo 
rætt inilli okkar hv. þin. V.-Húnv., að ég nenni 
ekki að karpa lengur við hann. Ef eitthvað er 
eftir, má það hiða 3. umr. En út af þvi, sem 
liann sagði, að ekki mundi hægt að fá nægilega 
hagkvæmt lán erlendis til að breyta þessum 
lánum, skal ég játa, að það getur vel verið, að 
það sé erfitt. Þess vegna leggjum við til, að 
stj. sé gefin heimild til að nota hálfa vextina 
af stofnsjóði til vaxtagreiðslu af öðrum vaxta- 
bréfum veðdeildarinnar, svo þau lán verði ekki 
of dýr.

Ég held ég láti svo hér við sitja og tek ekki 
til máls aftur nema sérstök ástæða sé til.

Hannes Jónsson ’óyfirl.]: Þeir eru að gera 
það sér til skemmtunar, þingbræður okkar, að 
halda aukafundi í hliðarsölunuin. Þeir þvkjast 
vera svo fróðir um þessi mál, að þeir þurfi ekki 
að hlusta á okkur hv. þm. Mýr. eða segja sitt 
álit á málinu, og bendir það á, að ekki hafi þeir 
mikið til brunns að bera eða viðhafi alvöru við 
afgreiðslu þessa máls. Taka þeir frv. sem leik- 
araskap hv. þm. Mýr., þó ég vilji ekki bera svo 
þungar sakir á hann eða hæstv. stjórn. En und- 
arlegt þykir mér glott þm., ef alvara er bak við, 
og öll framkoma stjórnarliða bendir til þess, að 
það sé fyrirfram ákveðið að leika sér að þessu
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máli, án þess að koina fram þörfum umbótum á 
þessu mikla vandamáli landbúnaðarins. Sérstak- 
lega vil ég taka fram, að hv. 2. þm. N.-M. tekur 
sér létt þetta alvörumál, og er það i fullu sam- 
ræmi við alla framkomu hans. Ég hcfi heyrt, að 
hann hafi staðið manna harðastur á móti því i 
n. að lækka vexti á lánum bændanna og hafi þar 
verið hjartanlega sammála sósialistum, sem harð- 
ast hafa staðið á móti öllu þvi, sem getur komið 
bændunum á fjárhagslegan grundvöll. En þeirra 
markmið er að eyðileggja framleiðendur tíl lands 
og sjávar, eyðileggja alla framleiðslu i landinu, 
og þeim hlær hugur við að geta glapið fram- 
sóknarmönnum sýn; það hlær i þeim skálkurinn, 
ef þeir geta gert framsóknarþm. að böðlum yfir 
þeim mönnum, sem þeir eru umbjóðendur fyrir.

Hv. þm. Mýr. virtist viðurkenna það, að hér 
væri aðeins um loddaraleik að ræða, þvi hann 
fór að tala um það, að ef ekkert yrði nú gert, 
þá gætum við enn borið fram frv. á næsta þingi, 
ef við ættum sæti þar. Hann ætlast þvi til, að 
þetta mál flytji kerlingar miJli þinga ón þess að 
bændunum verði það að liði.

Það er eitt stórt atriði, sem frv. þetta er bvggt 
á, að hægt verði að taka lán erlendis, en við 
göngum nú að þvi vísu, að sáralitlar líkur eru til, 
að það sé hægt, og ennþá minni að það fáist með 
svo góðum kjörum, að hægt sé að lækka vextina. 
(BÁ: Það hefi ég ekki sagt). Þá sér hv. þm., að 
ekki er um annað að gera en ganga inn á það, 
sem ég hefi sagt. Ég vil benda hv. þm. Mýr. á 
að snúa sér til hv. sessunautar mins, þm. V.-ísf. 
Hann er manna kunnugastur því, hve auðvelt 
það er að fá stórlán erlendis til konverteringar á 
innlendum lánum. Hann er ekki bjartsýnn á þá 
möguleika. En það er allt á sömu bókina lært. 
Það er verið að tildra upp laglega orðuðu frv. til 
þess að sýnast, án þess að sýna nokkurn vilja til 
framkvæmda. Það eina, sem hægt er svo að tala 
um að gera, er að taka af tekjum lánstofnun- 
arinnar, taka af stofnfénu, til þess að hægt sé 
að lækka vextina. Þetta er sú eina leið, þetta er 
viðreisnarstarfið, sem hv. þm. Mýr. hyggst að 
gera fyrir bændurna. Þetta er álika viðreisnar- 
starf og þegar hv. 2. þm. N.-M. ætlaði að gefa 
kúnum rollurnar til þess að hækka afurðaverðið 
og bæta afurðasöluna.

Umr. (atkvgr.) frestað.
A 51. fundi i Nd., 5. des., var fram haldið 2. 

umr. um frv.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 18:1 atkv.
2. —5. gr. samþ. með 17 shlj. atkv.
6.—9. gr. samþ. með 22 shlj. atkv.

Brtt. 638,1 samþ. með 17 shlj. atkv.
10. gr., svo breytt, samþ. með 18 shlj. atkv.
11. —14. gr. samþ. með 20 shlj. atkv.

Brtt. 638,2 (15. gr. og fyrirsögn falli niður) samþ. 
með 19 shlj. atkv.

16.—17. gr. (verða 15.—16. gr.) samþ. með 19 
shlj. atkv.
Brtt. 638,3 (ný 18. gr., verður 17. gr.) samþ. með 

17 shlj. atkv.
19.—20. gr. (verða 18.—19. gr.) samþ. með 

20 shlj. atkv.

Fvrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 17 shlj. atkv.

Á 53. fundi í Nd., 7. des., var frv. tekið til 3. 
umr. (A. 668, 703).

Of skammt var liðið frá útbýtingu brtt. 703. — 
Afbrigði levfð og samþ. með 18 shlj. atkv.

Enginn tók til máls. 
l'mr. (atkvgr.) frestað.
A 54. fundi í Nd., 8. des., var fram haldið 3. 

umr. um frv.

ATKVGR.
Brtt. 703 felld með 16:11 atkv.

Frv. samþ. með 26 shlj. atkv. og afgr. til Ed.

A 56. fundi i Ed., s. d., var frv. útbýtt eins og 
það var samþ. við 3. uinr. i Nd. (A. 668).

Á 57. fundi i Ed., 10. des., var frv. tekið iil 
1. uinr.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. visað til 2. uinr. með 9 shlj. atkv. og til 

landbn. með 10 shlj, atkv.

Frv. var ekki á dagskrá tekið framar, eu á loku- 
fundi Ed., 22. des., var útbýtt nál. frá landbn. um 
málið, á þskj. 935.

35. Söfnunarsjóður fslands.
Á 42. fundi í Nd., 21. nóv., var útbýtt:
Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 2 10. febr. 1888, um 

Söfnunarsjóð íslandg (þmfrv., A. 539).

A 47. fundi í Nd., 28. nóv., var frv. tekið til 
1. umr.

Frv. of seint fram komið. — Deildin leyfði 
með 21 shlj. atkv., að það yrði tekið til með- 
ferðar.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 21 slilj. atkv.

Á 50. fundi í Nd., 4. des., var frv. tekið til 2. 
umr.

Enginn tók til máls.

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

Á 53. fundi í Nd., 7. des., var frv. tekið til 3. 
umr. (A. 539, 690).
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Of skanimt var liðið frá útbýtingu brtt. 690. — 
Afbrigði ieyfð og samþ. með 18 shlj. atkv.

Jón Pálmason: Hv. þdm. hafa sennilega tekið 
eftir því, að ég skrifaði undir nál. landbn. með 
fyrirvara. Viðvikjandi Söfnunarsjóði íslands og 
lækkun vaxta í honum þýddi minn fyrirvari ekk- 
ert annað en það, að ég vildi kvnna mér álit 
framkvæmdastjórnar sjóðs þessa. Eftir að liafa 
kynnt mér það hefi ég leyft mér að koma fram 
ineð brtt. á þskj. 690, sem er á þá leið, að þessi 
vaxtaiækkun um 1% nái aðeins til þcirra lána, 
sein jarðarveð er fyrir. Hluturinn er sá, að mikil 
þörf er á því, að allir vextir i landinu verði 
lækkaðir, og það ekki siður hjá hönkum heldur 
en þeim stofnunum, sem við i landbn. höfum 
gert till. um la-kkun vaxta hjá. En það hefir að 
undanförnu gengið illa að fá stofnanir til þess að 
færa niður vexti, þrátt fvrir þann vilja Alþ., sem 
komið hefir í ljós um þetta efni. I>að er þess 
vegna frá mínu sjónarmiði betra, þegar um nið- 
urfærslu á vöxtum hjá vissri ákveðinni pen- 
ingastofnun er að ræða, að gera þá niðurfærslu í 
samráði við framkvæmdastjórn þeirrar stofn- 
unar, sem hlut á að máli, ef þess er kostur, fvrst 
það er ekki tekið fyrir að færa niður vexti hjá 
öllum peningastofnunum landsins. Samþvkkt 
þessarar brtt. mundi þýða það, að vextir lækk- 
uðu niður í 5% af um 1200000 kr. lánum í sjóðn- 
um, sem veitt eru gegn jarðarveði, en það er ná- 
lega jý hl. af öllum fasteignaveðslánum, sem 
sjóðurinn hefir lánað.

I’að má með miklum rétti segja, að vextir af 
öllum fasteignaveðslánum hjá þessari stofnun 
eigi að vera þeir söinu. En sannleikurinn er sá, 
að þó að vextir séu 6% af þessum lánum, þá hafa 
þeir, sem þessi lán hafa fengið, mátt teljast 
heppnari heldur en þeir, sem tóku lán i veðdeild 
Landsbankans. Nú hefir frainkvæmdarstjórn 
Söfnunarsjóðs ísl. gefið mér það upp, að það sé 
ætlun þeirra, ef till. þessi verður samþ., að færa 
alla aðra vexti hjá sjóðnum niður í 5%%. Þá 
yrði munurinn aðeins ’/2% á vöxtum af jarðar- 
veðslánum og öðrum lánum, sem jarðarveðslán 
yrðu með lægri vöxtum. Má þvi segja, að stofn- 
unin leggi 6 þús. kr. til þess árlega að færa nið- 
ur vexti af fasteignaveðslánum bænda, ef mið- 
að er við, að aðrir vextir í sjóðnum verði 5%%.

Mér hefir skilizt, að meiri hl. landbn. geti geng- 
ið inn á að afgr. málið í þessari mvnd. Sé ég svo 
ekki ástæðu til að hafa þessi orð fleiri að svo 
komnu.

Guðbrandur ísberg: í sambandi við þetta mál 
vil ég levfa mér að minna á, að á aðalþinginu 
1933 kom fram till. um að knýja Söfnunarsjóð 
Islands til að lækka vexti niður í 5%. Þvi var 
þá lýst yfir af tveim þáv. ráðh., að þetta mundi 
verða gert. Og ég tel alveg víst, að þessi yfirlýs- 
ing hafi komið fram vegna vilyrða stj. þessarar 
stofnunar um að lækka vextina niður í 5%. Úr 
þessu varð þó alls ekki. Og mér finnst það 
gegna furðu, eftir þessa framkomu sjóðstj., ef 
nú á að fara að treysta þeim aftur til þess að 
lækka vexti ótilneyddir. Auk þessa vil ég benda 
á það, að nú mun í ráði, að annar aðalbankinn 
veiti lán til áhættusamrar útgerðar með 51£%

vöxtum. Og þegar áhættulán komast niður i 5%% 
vexti, þá virðist það ekki nema eðlilegt, að þær 
stofnanir, sem lána gegn beztu tryggingum, sein 
hægt er að fá, sem sé fyrsta veðrétti í fasteign, 
séu knúðar til þess að lækka vexti niður i 5%, 
eins og gert er ráð fvrir i frv. Auk þess sé ég 
enga frambærilega ástæðu til þess að mismuna 
lántakendum að þessu leyti. Mér virðist i þeirri 
brtt., sem hér liggur fvrir á þskj. 690, aðallega 
vera stefnt að því að halda uppi vöxtum af lán- 
um úr Söfnunarsjóði, sem veitt eru í kaupstöð- 
um gegn veði i húseignum. Það má kannske 
segja. að þessar eignir renti sig betur en jarðir 
i sveit. En bæði er það, að þessi stofnun lánar 
aðeins gegn fyrsta veðrétti og aðeins út á 
hclming fasteignar eftir fasteignamati, svo 
að hér er aðeins um hluta af áhvílandi fast- 
eignaveðslánum að ræða, og svo má einnig benda 
á hitt, að Söfnunarsjóður hefir veitt allmörg og 
mikil lán. sem ekki eru trvggð með veði i hús- 
um eða jörðum, og þau lán eru alveg eins eða 
jafnvel hvað helzt lánuð út um sveitir. Það er því 
engan veginn ástæða til að gera þann mismun 
þar á, sem brtt. gerir ráð fyrir.

Ég mæli ákveðið á móti þvi, að brtt. þessi 
verði samþ., bæði vegna þess, að ég sé enga 
frambærilega ástæðu til þess, að við þessa stofn- 
un vcrði mismunandi vaxtafótur látinn gilda um 
lán, og eins vegna þess, að eftir því, sem á undan 
er gengið, dettur mér ekki i hug að trevsta við- 
komandi stofnun til þess að færa niður vexti án 
þess að vera knúð til þess.

ATKVGR.
Brtt. 690 felld með 16:10 atkv., að viðhöfðu 

nafnakalli, og sögðu
já: GG, GSv, GTh, HannJ, JónP, JS, ÓTh, SigfJ, 

SK, BÁ.
nei: GÍ, HV, JakM, JJÓs, JG, PÞ, PHalld, SE, 

StJSt, ÞorbÞ, AA, BB, EmJ, EystJ, FJ, JörB.
GÞ, PZ greiddu ekki atkv.
Fimm þm. (JÓl, MT, PO, TT, BJ) fjarstaddir.
Frv. samþ. með 21:2 atkv. og afgr. til Ed.

A 55. fundi i Ed., s. d., var frv. útbýtt eins og 
það var samþ. við 3. umr. í Nd. (A. 539)

Á 57. fundi í Ed. 10. des., var frv. tekið til 1. 
umr.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 9:1 atkv. og tíl land- 

bn. með 9 shlj. atkv.

Á 65. fundi í Ed, 19. des., var frv. tekið til
2. umr. (A. 539, n. 845).

Frsm. (Páll Hermannsson): Eins og hv. þdm. 
er sjálfsagt vel kunnugt, hefir oft verið á það 
minnzt, að framleiðendur í þessu landi, og þá 
ekki sizt framleiðendur, sem landbúnað stunda, 
þyrftu að sæta vaxtakjörum á lánum sínum, sem 
þeim væri um megn. Þetta hefir nú líka verið 
viðurkennt af ríkisvaidinu og löggjafarsamkom- 
unni, á þann hátt, að að undanförnu hefir verið
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heimild fyrir því, að rikissjóður greiddi að 
nokkru fasteignalánsvexti fvrir bændur. — Nú 
á þessu þingi hefir verið reynt að færa niður 
þá vexti, er bændur greiða af sínum fasteigna- 
veðslánum, á þann hátt, að ríkissjóður þurfi ekki 
að öllu leyti að bera þau útgjöld, er af þvi stafa 
að færa vextina frá því, sem þeir eru hjá lán- 
stofnunum, og niður í það, sem bændur hafa 
greitt.

Svo stendur á, að Söfnunarsjóður íslands er 
lánveitandi til allmargra bænda og hefir að und- 
anförnu veitt sín lán með 6% ársvöxtum. Þetta 
frv. er liður i þeirri tilraun að færa vextina nið- 
ur, og gerir ráð fyrir því, að framvegis verði 
Söfnunarsjóði ekki heimilt að reikna hærri vexti 
en 5% af lánum, sein trvggð eru með fast- 
eignaveði. Eftir lögum frá 1888 hefir Söfnunar- 
sjóður, samkv. c-lið 6. gr. þcirra laga, heimild 
til þess að taka hærri vexti heldur en 4% uin 
árið, en það er þar hinsvegar ekki ákveðið, hvað 
hátt hann megi fara. Það er sjálfsagt, að þá 
hefir aðallega verið gengið út frá 4% vöxtum, þó 
að tímarnir séu að þvi levti mikið breyttir nú. 
Þetta frv. ætlast sem sé til þess, að þessi heim- 
ild laga um Söfnunarsjóð fslands frá 1888 skuli 
þó ekki ná lengra heldur en i 5%.

Þetta frv. er horið fram af landbn. Xd. og hef- 
ir fengið afgreiðslu þeirrar hv. d. I.andbn. þess- 
arar hv. d. hefir nú athugað frv. og gefið út uin 
það stutt nál. á þskj. 845. Tveir nm. leggja til 
fyrirvaralaust, að frv. verði samþ., en aðrir tveir 
nm, hv. 4. landsk. og liv. 10. landsk., skrifa und- 
ir þetta nál. með fyrirvara. Ég vil og geta þess 
um fimmta nm., hv. 2. þm. Rang., að hann var 
ekki á fundi þegar málið var tekið fyrir, og 
liann hefir ekki skrifað undir nál. síðan. Ég geri 
þó ráð fvrir, að honum hafi verið gefinn kost- 
ur á þvi, en að hann hefir ekki skrifað undir 
nál, geri ég ráð fyrir, að stafi af þvi, að hann 
vill leggjast á móti frv.

N. ber hér fram, jafnframt því að hún leggur 
til, að frv. verði samþ., litla brtt., sem vel má 
vera, að megi skoða sem leiðréttingu. Það er 
sem sé i frvgr. vitnað i 6. lið 6. gr. i 1. frá 1888, en 
þessi 6. liður er ekki til, heldur er þar sjáan- 
lega átt við c-lið. Leiðréttingin er þvi ekki önn- 
ur en sú, að í staðinn fvrir 6. kemur c. Það 
iná vel vera, að hv. þd. og hæstv. forseti líti svo 
á, að þetta megi leiðrétta án brtt., en okkur í n. 
þótti samt réttara að bera þessa brtt. fram, ef 
hennar kynni að vera þörf, þvi að ef það er 
álitið af hæstv. forseta og hv. þd., að það inegi 
leiðrétta þetta í prentun, er vitanlega hægt að 
taka brtt. aftur. — Ég vil svo ekki að sinni fjöl- 
yrða meira um þetta, en legg til við hv. d., að 
hún samþ. frv.

Þorsteinn Briem óyfirl.] : Ég vil gera ineð 
nokkrum orðum grein fvrir því, hvers vegna ég 
skrifaði undir nál. landbn. með fvrirvara.

Ég er í sjálfu sér meðmæltur þeirri hugsun, 
sem að nokkru levti kemur fram mcð flutningi 
þessa frv., sem sé þeirri hugsun að lækka vexti 
af lánum landbúnaðarins. Það má öllum ljóst 
vera, að sliks er hin mesta þörf, en jafnframt 
verð ég að láta þá skoðun í Ijós, að þó að til- 
gangurinn sé góður, eru svo miklir annmarkar

á þessari leið, sem þar er farin, að ég vil gera 
grein fyrir þeim.

Það hefir verið farin sú leið þessi tvö ár, sem 
liðin eru frá því að lög um sérstakar ráðstafaiiir 
vegna landbúnaðarkreppunnar voru samþ, að 
greiða vaxtatillag úr ríkissjóði, og skoðun mín er 
sú, að meðan ekki er betur fyrir þessu máli séð á 
annan veg heldur en ennþá er fram koinið, muni 
vart fært að fara aðra leið i inálinu til bráða- 
birgða en þá, sem þingið 1933 fór. Og sérstak- 
lega finnst mér varhugavert að taka þá stefnu, 
sem hér er farið fram á, að ákveða lækkun vaxta 
á útlánum úr Söfnunarsjóði. Skal ég nú gera 
grein fyrir, hvers vegna það er.

Það er þá fyrst og fremst það, að Söfnunar- 
sjóður er ekki, eins og sumir hv. þm. virðast 
telja, venjuleg lánstofnun. Söfnunarsjóðurinn 
er stofnaður til þess að varðveita fé og ávaxta 
það og útborga vexti um ókomna tið. Þetta er 
beint tckið fram i 7. gr. Söfnunarsjóðslaganna, og 
liggur það því beint fyrir, að sjóðurinn hefir nú 
ýmsar aðrar leiðir til þess að ávaxta fé sitt heldur 
en að lána það út sem almenn fasteignaveðslán.

Árið 1888, þegar lögin um Söfnunarsjóðinn 
voru sett, var vart uin aðra leið að ræða en að 
lána féð gegn fasteignaveði eða að kaupa er- 
lend ríkisskuldabréf. En þetta hefir nú breytzt 
þannig, að stjórn sjóðsins mun hafa tekið þá á- 
kvörðun að liætta útlánum að mestu, en kaupa 
i þess stað innlend verðbréf með ríkisábyrgð. Ég 
hygg, að þar séu m. a. jarðræktarbréf, og einnig 
hygg ég, að sjóðstj. hafi ákveðið að kaupa fyrst 
og fremst veðdeildarbréf af bændum, a. in, k. 
veit ég ekki betur en að svo sé nú. — Ég hygg, 
að Söfnunarsjóðurinn eigi nú um 30 þús. kr. 
lausar, og það fé hefir hann einmitt geyint til 
þess að kaupa veðdeildarbréf af bændum og mun 
þegar hafa fengið loforð fyrir láni úr veðdeild- 
inni, en ekki komið því í kring ennþá.

Það ætti að vera ljóst, að ef Söfnunarsjóður- 
inn heldur þeirri stefnu áfram að kaupa veðdeild- 
arbréf og jarðræktarhréf, vinnur hann fyrir 
liændastéttina á þann veg, að hann kaupir bréfin 
hærra verði heldur en almennt er hægt að fá 
fvrir þau.

í lausasölu munu veðdeildarbréfin ganga frá 
70% til 75%, en allra hæst 78%, en Söfnunar- 
sjóður kaupir þau fvrir 80%. Ef þetta á að vera 
áfram í starfi sjóðsins, má það vera Ijóst, að það 
verkar ekki eins mikið til almennrar vaxtalækk- 
unar á lánum bænda eins og mun liafa vakað 
fyrir þeim, sem fluttu frv. En jafnframt er á 
annað að lita, og það er, hvaða fé það er, sem 
er ávaxtað í Söfnunarsjóðnum.

Sjóðurinn mun alls vera um 3% inillj. krðna. 
Þar af er fé ellistyrktarsjóða um 1 millj. og 6 til 
7 hundr. þús. og ekknasjóðir og sjúkrasjóðir þar 
til viðbótar munu nema til samans um % af inn- 
stæðu sjóðsins. Þessir sjóðir eru eingöngu til 
styrktar gamalinennum, sjúklingum og fátækum 
ekkjuin. Þá eru i Söfnunarsjóðnum nokkrir 
styrktarsjóðir til styrktar fátækum, efnilegum 
unglingum til uáms, framfarasjóðir sveitarfélaga 
og sjóðir til stvrktar vísindum og fræðiiðkunuin, 
t. d. í náttúrufræði. Ennfremur eru sjóðir bún- 
aðarfélaga og sjóðir, sem á að verja til þess að 
fegra og prýða einstakar sveitir eða héruð, t. d.
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til blómaræktar i Héraði og skógræktar i Vatns- 
dal. Og siðast má nefna nokkra sjóði einstakra 
manna. Það er ýmist fé, sem menn hafa lagt til 
hliðar sér til framfærslu i elli sinni og eiga að 
fá það útborgað þegar þeir cru 60 eða 65 ára. 
Svo er fé, sem hefir verið lagt á vöxtu vegna 
barna og unglinga, sem þeir eiga að fá útborg- 
að 20 eða 25 ára sér til menntunar eða annars 
þess, er að gagni má koma.

Þá er ennþá ótalið það fé, sem stendur i erf- 
ingjarentudeild sjóðsins, en það er ekki nema 
um 61 þús. kr.

Það er þvi af þessu ljóst, hverskonar fé það er, 
sem er varðveitt í sjóðnum. Það er mest styrktar- 
fé gamalmenna, ekkna og munaðarlevsingja.

Eins og menn vita, eru ellistyrktarsjóðuin 
sveitarfélaga greiddir liálfir vextir af innstæðu 
sinni, og þá er það ljóst mál, að þetta kemur 
þegar fram á þeim örvasa gamalmennum, er 
njóta ellistyrks. Það virðist því, að út í óefni 
stefni, ef ekki er hægt að finna aðra leið til 
þess að fullnægja þessum lofsverða tilgangi 
lieldur en að skattleggja þá, sem þarna eiga lilut 
að máli, þ. e. að svipta gamalmcnni, ekkjur og 
sjúklinga Ys hluta af þeim styrk, sem þeir mundu 
annars fá. Annað fé i Söfnunarsjóði er frá styrkt- 
arsjóðum fátækra námsmanna og framfarasjóð- 
um sveita og búnaðarfélaga, sem hafa litlar tekj- 
ur, en gott væri að gætu gefið sem mestan arð. 
Það er því ljóst, að það fé, sem Söfnunarsjóð- 
urinn samanstendur af, heyrir undir þessa fram- 
angreindu sjóði.

Hv. frsm. gat þess, sem rétt er, að í 6. gr. 1. 
frá 1888 um Söfnunarsjóð íslands, er svo ákveð- 
ið, að sjóðurinn megi taka hærri vexti heldur en 
4%. Hv. frsm. dró út frá því þá álvktun, að það 
hefði verið ætlazt til, að vextir sjóðsins yrðu þar 
skammt fyrir ofan. En ég hygg, að það sé á mis- 
skilningi byggt, þó að árið 1888 væru almennir 
vextir af fasteignaveðslánum 4%. En það, sem 
sagt er í þessu ákvæði, er í raun og veru ekki 
annað en það, að sjóðnum er heimilt að taka 
hærri vexti heldur cn venjulega af fasteigna- 
veðslánum. Xú er það fjarri því, að Söfnunar- 
sjóður taki hærri vexti heldur en venjulegt er af 
fasteignaveðslánum. Að vísu hefir það verið svo 
siðan veðdeildin var stofnuð, að sjóðurinn liefir 
nokkuð miðað vexti sína við þá vexti, sem þar 
hafa verið teknir, en þó jafnan haft þá lægri 
heldur en þar, og við það situr enn þann dag í 
dag. En það mun vera yfirlýst frá stjórn sjóðs- 
ins, að ef vextir verða almennt lækkaðir af fast- 
eignaveðslánum, þá muni Söfnunarsjóður jafnan 
gæta þess að lækka sína vexti svo mikið, að þeir 
verði heldur fyrir neðan hina almennu fasteigna- 
veðslánavexti.

Eg hefi nú bent á helztu annmarkana á þeírri 
leið, sem með frv. er bent til, að farin verði. 
Það er í raun og veru verið að skattleggja þá, 
sein sízt skvldi, örvasa gamalmenni, ekkjur og 
munaðarleysingja, og virðist mér því, að het- 
ur lægi við, að sú leið yrði farin að greiða vaxta- 
tillagið beint úr rikissjóðl, til þess að lækka vext- 
ina af fasteignaveðslánum hænda, þvi að þeir 
peningar, sem koma í ríkissjóðinn, eru a. m. k. 
að minnstu leyti frá þessum aðilum teknir.

Það kann að vera, að sumir líti svo á, að þessi

stofnun geti vel haft lægri vexti heldur en aðrar 
lánstofnanir, en það eru nokkrir annmarkar á 
þvi. Afleiðingin mundí verða sú, að menn hættu 
að leggja sjóði í Söfnunarsjóðinn, ef hægt væri 
að fá miklu hærri vexti annarsstaðar. Eg tcl það 
athugaverða afleiðingu, því að reynslan hefir 
sýnt, að sjóðir, sem eru ávaxtaðir á annan veg, 
t. d. með því að leggja þá í sparisjóði eða jafn- 
vel með því að kaupa vaxtabréf, eru ekki eins 
tryggir. Það má vera, að það niuni vera reynsla, 
að slíkir sjóðir varðveitist vel fvrstu árin, með- 
an stofnendurnir eða einhverjir þeim nákomnir 
liafa yfir sjóðnum að segja, en það er reynsla 
með þá sjóði, sem geymdir og ávaxtaðir eru í 
sparisjóðum eða með þvi að kaupa fyrir þá vaxta- 
hréf, að þeir vilja skcrðast eða fara forgörðum 
fyrir ýmiskonar óhöpp. Það þarf ekki nema að 
gjaldkeri sjóðsins sé athugaininni maður en 
æskilegt væri, þá getur sjóðurinn rýrnað og jafn- 
vel að engu orðið. Ég vildi á þetta benda, af þvi 
að ég liygg, að þessi dæmi séu ekki svo fá. En 
hinsvegar má vænta þess, að ef vextir, sem 
greiddir eru í Söfnunarsjóði, verða miklu lægri 
en annarsstaðar cr hægt að fá, t. d. fvrir verð- 
hréf, vrðu menn tregari til þess að geyma ýmsa 
sjóði í Söfnuiiarsjóðnum, þó að það sé sá ör- 
uggasti staður, sem til er hér á landi. Eg verð 
þvi að telja það skaða fvrir þjóðfélagið, ef menn 
gauga framhjá Söfnunarsjóðnum með að ávaxta 
fé sitt.

Það hefir verið á það bent, að það væri auð- 
velt að koma þessari vaxtalækkun fram gagn- 
vart Söfnunarsjóðnum, af þvi að það fé, sem 
hann hefði, væri algerlega innlent fé. En það eru 
fleiri stofnanir, sem gevma innlent fé. Það ert. d. 
margfalt hærri upphæð, sem geymd er i bönkum 
og sparisjóðuin, og er það algerlega innlent fé. 
Það er a. m. k. tífalt meira heldur en þessar 3Yi 
millj., sem Söfnunarsjóðurinn varðveitir.

Söfnunarsjóðurinn hefir jafnan gætt þess að 
láta þá, sem gátu boðið jarðarveð, sitja fyrir 
lánum, en þó hefir það orðið svo, að af þvi að 
sjóðurinn hefir ekki getað veitt lán nema um 
það hafi verið sótt með alllönguin fyrirvara, hafa 
umsóknir um lán gegn jarðarveði ekki verið svo 
örar, að jafnan hafi legið fyrir umsókn, þegar 
sjóðurinn hefir liaft lausa peninga. Þá hefir sjóð- 
urinn orðið að gripa til þess ráðs að lána gegn 
fasteign í kaupstað. Ég hygg, að það vaki ekki 
sérstaklega fvrir flm. þessa máls að létta á þeim, 
sem hafa verið svo heppnir að fá lán úr Söfnun- 
arsjóði gegn veði í fasteign í kaupstað. En ég hefi 
ekki neina skrá vfir, hversu há sú upphæð er, 
sem sjóðurinn á í útlánum gegn jarðarveði, en 
þegar litið er á þá heildarupphæð, sem sjóð- 
urinn hefir nú til umráða, og þó að það sé mik- 
il upphæð, sem liændur almennt skulda gegn fast- 
eignaveði, er það ljóst mál, að það er tiltölulega 
ekki mjög há upphæð, sem rikissjóður yrði að 
leggja fram sem vaxtatillag, ef eingöngu ætti að 
létta á þeim lánum, sem í Söfnunarsjóði eru.

Hinsvegar mun mega benda á það, að ýmis 
sveitarfélög leggja mikið kapp á að fá lán úr 
Söfnunarsjóði, af þvi að þau telja sig hvergi 
getji fengið jafngóð lánskjör og þar.

Ég hygg því, að afleiðingin af samþykkt þessa 
frv. vrði sú, að tekið yrði alveg fyrir slik lán,
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heldur aðeins kevpt veðdeildarbréf. Hvgg ég, að 
islenzkum sveitarfélögum væri lítill greiði 
gerður með því.

Eg veit ekki til, að Söfnunarsjóður hafi not- 
ið nokkurs stvrks frá því opinbera, og einnig 
af þeirri ástæðu er það dálítið varhugavert að 
krenkja hans rétt til þess að ávaxta fé sitt með 
allt að því eins góðum kjörum og fé er ávaxt- 
að annars i landinu gegn fasteignaveði. Og eins 
og ég gat uin áðan, hefir Söfnunarsjóður þegar 
gert nokkuð til þess að auka „kursinn" á veð- 
deildarbréfum, þannig, að þegar Söfnunarsjóður 
hóf veðdeildarbréfakaup, þá var ekki um hærri 
„kurs“ að ræða eii 75%, en hann keypti fyrir 
80% og hefir ákveðið að halda sér fvrir ofan 
gangverð á veðdeildarbréfum. Má af því vera 
ljóst, að sjóðurinn getur að þvi leyti gert tals- 
vert gagn fvrir þá, sem á fasteignalánum þurfa 
að halda, og hann getur nokkru áorkað um að 
hækka „kursinn" og þar með bæta kjör þeirra, 
sem þurfa að fá fasteignaveðslán.

Þó að ég sé mjög fylgjandi þeirri stefnu, sem 
ég vænti, að bak við þetta frv. liggi, að lækka 
vexti hjá þeiin bændum, sem hafa fasteigna- 
veðslán, þá tel ég þá leið eðlilegri i þessu máli, 
að greitt sé beint vaxtatillag úr rikissjóði, heldur 
en að ráðast þarna á garðinn, því að þarna virð- 
ist mér hann vera lægstur.

Frsm. (Páll Hermannsson): Hv. 10. landsk. 
hefir hér bent á nokkra annmarka, sem væru á 
þvi að samþ. þetta frv., jafnvel þó að hann sé 
sammála því aðalatriði frv., að vextir af fast- 
eignaveðslánum bænda lækki.

Hv. þm. benti á það, að Söfnunarsjóður sé ekki 
venjuleg lánsstofnun. Það mun mega telja, að 
það sé alveg rétt, en hitt er þó lika rétt, að hann 
lánar út mikið fé með venjulegum lánskjörum. 
Hann á sem sé hjá bændum allmikið fé, en það 
veit hvorugur okkar fyrir víst, hversu mikið það 
er, en það er sennilega ineiri hlutinn af öllu fé 
sjóðsins. Af þessu fé þurfa bændur að greiða 6% 
ársvexti. Og það er cinmitt ineð hliðsjón af þeirri 
staðreynd, að ráðizt hefir verið í að leggja til, að 
vextir Söfnunarsjóðs skuli ekki framvegis vera 
svona háir, fvrir það, hvað sjóðurinn á nú niikið 
fé hjá bændum.

f öðru Iagi benti hann á það, að Söfnunar- 
sjóður muni í framtíðinni hverfa frá þvi að 
lána fé gegn fasteignaveði, en kaupa heldur verð- 
bréf. Ég heyri sagt, að Söfnunarsjóður hafi eig- 
inlega hugsað sér það fvrir framtíðiiia, að kaupa 
veðdeildarbréf, en lána ekki. I’að mætti i þessu 
sambandi viðurkenna það, að ef Söfnunarsjóð- 
ur ætti kost á hærri vöxtum með verðbréfa- 
skiptum en útlánum, þá kvnni hann að ráðast i 
að innheimta lán, sem hann á hjá bændum, til 
þess að koma þeim betur fvrir, en ég geri ekki 
ráð fyrir, að vrði undinn að þvi bráður bugur, 
af því að ég hugsa, að það vrði ekki þægilegt 
að koma þvi við, og þar að auki mjög óvinsælt.

Þá bendir hann á það, hverskonar fé það er, 
sem Söfnunarsjóður hefir með höndum, og liann 
segir, að þessi vaxtalækkun komi fram á örvasa 
gamalmennum, og hann segir, að hún svipti þessi 
gamalmenni Ve af því fé, sem þeir mundu fá á 
þennan hátt. Vitanlega er það rétt, að ef vextir
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lækka úr 6% niður i 5%, þá lækká þeir uin 1ý. 
Ef maður virðir fvrir sér ellistyrktarsjóðina og 
þær reglur, sem þar gilda, þá er það þannig, að 
þeir hafa þrennskonar tekjur. I fvrsta lagi 2 kr. 
gjald af hverjum verkfærum karlmanni og 1 kr. 
af hverri verkfærri konu. I öðru lagi sérstakan 
styrk úr ríkissjóði, 1 kr. á hvern gjaldþegn, og 
í þriðja lagi vexti af sínu innstæðufé. Ef svo 
er aftur litið á það, hvernig Söfnunarsjóður not- 
ar þessar tekjur, þá er það þannig, að til að 
greiða ellistyrkinn er notað % af ellistvrktar- 
sjóðsgjaldinu og helmingur af tillagi ríkissjóðs, 
þannig að eftir verður hjá Söfnunarsjóði % af 
árgjaldi, helmingur af vöxtum og helmingur af 
tillagi rikissjóðs. Þetta eru þær reglur, sem elli- 
styrktarsjóðirnir starfa eftir nú. Xú eru elli- 
styrktarsjóðirnir rösklega 1% millj. kr. 1% 
vaxtalækkun þýðir þá 15—17000 kr. á ári eftir 
þeim reglum, sem ellistyrktarsjóðirnir starfa 
eftir nú. Sýnist mér engin frágangssök að lækka 
vextina um 1% og búa svo um hnútana, að elli- 
stvrkur verði útborgaður jafnhár og verið liefir. 
Þetta mundi auðvitað þýða það, að sjóðirnir yxu 
ekki eiiis ört, en það finnst mér vel forsvaran- 
legt á slikum vandræðatímum sem nú standa 
vfir, þó að það væri vitanlega ánægjulegast að 
geta látið þá vaxa sem örast, ef maður hefði ráð 
á því.

Hv. þm. vildi halda, að það hefði verið mis- 
skilningur hjá mér, sem ég sagði i sambandi við 
þá 4% vexti, sem liefðu verið ákveðnir, þegar 
Söfnunarsjóðslögin voru sett. Ég benti á, að það 
væri nú orðið mörgu breytt frá þvi, sem þá var. 
En það er þó persónuleg skoðun mín, að 5% 
vextir séu góðir fyrir þá, sem eiga fé i þessum 
sjóði og hafa tryggt bæði höfuðstól og vexti, 
og ég tel það ekkert neyðarúrræði, þó að pen- 
ingaeigendur vcrði að sætta sig við 5%, jafn- 
vel þó að erfitt sé að koma því í öllum tilfell- 
um fyrir, því að það er margreynt, að þeir, sem 
hafa fé i atvinnuvegunum, hafa ekki meira upp 
úr þvi.

Hann benti á það, að það væri nú ineira iim- 
lent fé til heldur en það, sem Söfnunarsjóður 
hefir yfir að ráða. Það er vitanlega alveg rétt, 
en ég ætla, að sparifjáreigendur fái ekki hærri 
vexti af sinu fé en jafnvel þau 5%, sem ætlazt 
cr til, að Söfnunarsjóður taki af útlánum eftir 
frv„ og það er upplýst, að Söfnunarsjóður er 
þannig staddur, að hann getur greitt sömu vexti 
þeim, sem leggja í liann fé, eins og þá, sem hér 
um ræðir.

Hv. þm. benti á það, að sjóðurinn hefði ekki 
notið neins stvrks frá því opinbera. Það má 
vera, að það sé rétt, að hann hafi ekki fengið 
beinlínis fjárstvrk, en hann hefir samt fengið 
aðstöðu til þess að geyma fé og fara með fé og 
hefir til þess nokkur hlunnindi.

Ég hefi þess vegna ekki getað sannfærzt af 
aths. hv. þm. um það, að það væri nokkuð úr 
vegi, að samþ. þeíta frv. Sérstaklega lít ég á 
þetta frv. sem einn lið í þeirri viðleitni, sem 
þegar er uppi um að lækka vexti á útlánum, sér- 
staklega til landbúnaðarins.

Ég játa það, að ef ætti að laka þessa einu 
stofnun út úr, þá gæti það verið mesta álita- 
mál. En nú er það svo, að það er meiningin
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að láta fara fram vaxtalækkun á lánum bænda á 
fleiri sviðuin og með þvi inóti, að- ríkissjóður 
þurfi sein niinnst að láta beinlinis af inörkum i 
]iví efni.

Ég er fyrir mitt leyti sannfærður um það, að 
ef hægt væri að framkvæma vaxtalækkun án 
þess að þar þyrftu stór framlög úr rikissjóði 
að koma til, þá væri það áreiðanlega heppilegra, 
því að ég renni grun í það, að ef ríkissjóður á 
hér að fara að leggja fram stvrk, þá vilji fleiri 
njóta sömu hlunninda, og þá getur það orðið 
efamál, hvort ríkissjóður getur staðið undir 
þeim kröfum eða ekki.

l'inr. frestað.

A (>(). fundi í Ed, s. d, var fram haldið 2. umr. 
uin frv.

Magnús Guðmundsson: Eg vil henda á, að inér 
finnst talsvert vafamál, hvort það bæti fvrir 
hændum að samþ. þetta frv. I>að er auðsætt, að 
afleiðingin af samþvkkt þessa frv. verður fvrst 
og fremst sú, að Söfnunarsjóður hættir alveg að 
lána, og má raunar vera, að hann sé hættur þvi 
nú þegar. En hér eftir er útilokað, að hann geri 
það. Með því að kaupa vaxtabréf, hvort heldur 
er veðdcildarbréf Landsbankans eða bréf Rækt- 
unarsjóðsins, gæti sjóðurinn fengið 6% vexti. 
I’að vita ailir, að veðdeildarbréfin fást nú á 80%, 
og ef menn reikna 5% vexti, eins og þau gefa, 
þá eru það rúmlega 6% af kaupverði bréfanna. 
En svo er það athugandi, að auðsætt er, að sjóð- 
urinn fær hvöt til þess að revna að losa sig við 
þau fasteignalán, sein haiin hefir nú, á þann hátt 
að segja þeim upp til þess að græða vexti. Nú 
er ég ekki að segja, að sjóðurinn geri þetta, en 
ég hygg, að það sé hægt með 6 mánaða fyrir- 
vara, cf ég man ákvæði skuldabréfanna rétt. 
I>að er ekki ólíklegt, að sjóðurinn noti sér 
greiðsludrátt til þess að segja upp lánunum, að 
inaður nú ekki tali um, að sjóðurinn geri það, 
sem hann hefir fullan rétt til, að segja upp öll- 
um lánunum. Verði þetta, þá verður frv. þetta 
ekki til góðs, heldur ills. Ég sé ekki heldur, að 
það sé sanngirni, sérstaklega ef sjóðurinn er 
liættur að lána, að færa vextina niður í 5%, þeg- 
ar aðrar stofnanir lána raunverulega fyrir 6%, 
eins og t. d. veðdeildin. Ég hvgg þvi, að frv. 
þetta sé einkum komið fram af því, hve háa inn- 
lánsvexti Söfnunarsjóður greiðir. En það mega 
menn ómögulega láta villa sig. Það gerir sjóð- 
urinn vegna þess, hve ódýrt hann er rekinn og 
hve hyggilega um allt er húið frá bvrjun. En 
þar við bætist það, sem hv. 10. landsk. tók svo 
greinilega fram, að mikið af þvi fé, sem nýtur 
þessara háu vaxta, kemur til góða fólki, sem er 
mjög illa statt. Þetta frv. er flutt í góðum til- 
gangi, það veit ég, en efast um, að það verði 
þeim bændum til góðs, sem lán hafa fengið úr 
sjóðnum. En á það er einnig að líta, að ekki eru 
öll lán úr sjóðnum til bænda. Sjóðurinn hefir 
líka lánað mikið til húsa í kaupstöðum.

Mér finnst ckki fara vel á því að gera Söfn- 
unarsjóði að skyldn að lána fyrir lægri vexti en 
ýmsar ríkisstofnanir gera, eins og t. d. veðdeild 
Landshankans,

Jón Baldvinsson óvfirl.j : Ég hafði skrifað 
undir nál. með fvrirvara, ef ég man rétt. Annars 
ruglast inálin algerlega í þessum mikla hraða, 
sem nú er hafður á afgreiðslu mála, og e. t. v. 
er nokkur þörf á. En fyrirvarinn siierti það, að 
ég vildi gera grein fvrir minu atkv., þegar þetta 
mál yrði tekið fvrir. Og sú grg. er á þá lund, 
að ég mun greiða atkv. með frv., þótt liinsvegar 
sé nokkuð til í þvi, sein hér hefir verið fært 
fram, að það muni lækka vextina i ellistyrkt- 
arsjóðnum og ]>á útborganirnar eitthvað ofur- 
litið. En sú er hót í því máli, að hægt mun að 
koma þvi fyrir með löggjöf, þótt það sé ekki 
hægt á þessu ])ingi, þannig að ekki snerti elli- 
stvrktarsjóðinn, þar sem úthlutun mun vera búin 
á þessu hausti, en á næsta þingi er hægt að 
hrevta þannig til, að ekki leggist jafnmikið við 
sjóðinn og áður, og á þann liátt bæta upp iniss- 
inn, sem hlvtist af lækkun vaxtanna. (MG: Það 
er skammgóður vermir). Það er svo mikið, sem 
leggst til aukningar Söfnunarsjóðs, að vel mvndi 
mega bæta þetta upp, eins og ég hefi sagt. í 
öðru lagi stendur ívrir dyruin gagngerð breyt. 
á tryggingarmálunum yfirleitt, og myndu þá elli- 
styrktarsjóðirnir koma þar undir. Þetta breytta 
skipulag liggur sjálfsagt fyrir á næstunni, e. t. 
v. á næsta þingi, svo að önnur breyt. væri óþörf 
á þessu. En verði það nú ekki, vil ég vinna að 
því, að slík hreyt. komist á, sem ég hefi nefnt, 
og mun greiða þessu frv. atkv. Þegar við athug- 
uðum þetta frv. i n., fannst okkur, að við þyrft- 
um að gera smábrtt. vegna skakkrar tilvitnunar. 
Það er vitnað í 6. lið í staðinn fyrir c-lið í 1. frá 
1888, um Söfnunarsjóð íslands. En brtt. hefir þó 
ekki komið fram, og sýnist mér mega líta á 
þetta sem prentvillu, þegar það er upplýst, að n. 
i hv. Nd. var ljóst, að hún hafði haft þetta rétt, 
og vitnað i c-lið í sinu handriti, en það hefir 
inisfarizt að leiðrétta villu, sem komizt hefir 
inn í prentun. — Ég vil því skjóta því til hæstv. 
forseta, hvort hann telji ekki mega lagfæra þetta 
án brtt., þar sem villan hefir komizt i frv. i 
meðförum þingsins.

Þorsteinn Briem íóyfirl.j: Hv. frsm. n. hefir 
svarað þeim aths., sein ég hefi komið fram með. 
Og ni. a. minntist hann á það, sem ég drap á, að 
afleiðingarnar gætu orðið þær e. t. v., að stjórn 
Söfnunarsjóðs segði upp einhverju af lánunum. 
Ég hafði ekki sagt eða verið með neina spádóma 
um það, að svo inundi verða, en einungis bent 
á það sem hugsanlegan möguleika, vegna þess, 
að þvi er ekki að neita, að freisting er það fvrir 
])á stjórn, sem ber hag sjóðsins fyrir brjósti, að 
reyna að ávaxta féð á þann hátt, að sem hæstir 
vextir fáist, ef tryggingin er annars nægileg. Mér 
finnst hv. frsm. leggja litla áherzlu á það, hvers- 
konar fé það er, sem ávaxtað er i sjóðnum. Ég 
hugði mig hafa tekið það fram, að það eru einar 
84 þús. kr., sem gætu að einhverju leyti talizt 
einstakra nianna eign af þessum 3*4 millj., sem 
i sjóðnum eru alls. Hitt eru ellistvrktarsjóðir, 
helmingurinn, og ekknasjóðir allskonar, styrktar- 
sjóðir, sjóðir búnaðarfélaga og sveitarfélaga og 
aðrir slíkir sjóðir, sem allflestir fara að mestu 
leyti til þess að létta undir með þeim, sem lakast 
cru settir i þjóðfélaginu, eða þá til þess að styðja
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að framförum i þjóðfélaginu á annan hátt. Með 
tilliti til þessa, sérstaklega hverskonar fé það 
er, sem varðveitt er i sjóðnum, benti ég á, að 
þetta væri vissulega, ef athugað er, varhuga- 
verð leið, og rannsaka ætti, hvort ekki er hægt 
að finna aðra heppilegri. Sem bráðabirgðalausn 
benti ég þar á vaxtatillag úr ríkissjóði, eins og 
framkvæmt hefir verið tvö siðustu ár, þangað til 
komið yrði skipulagi á fasteignaveðslánin í land- 
inu vfirleitt, sérstaklega þau, sem landbúnaðin- 
um tilheyra. Hv. frsm. gat þess, að ellistvrkt- 
arsjóðirnir mvndu ekki tapa við þetta nema 
20 þús. kr., tæpum. Það er líka fé, þegar bágstatt 
fólk á í hlut, eins og það, sem ellistyrktarsjóð- 
anna á að njóta. En tap þessara mjög þurfandi 
manna er ekki nema að hálfu talið, þegar rætt er 
um ellistyrktarsjóðina eina, því að ekknasjóðir 
og aðrir slíkir stvrktarsjóðir nema nærri þvi 
jafnmikilli upphæð. Það skiptir að vísu ekki 
miklu máli í þessu samhandi, að þegar frsm. 
talaði um ellistvrktarsjóðina, þá miðaði hann 
við eldri 1. en þau, sem nú gilda, sem eru nr. 
68 frá 19. júní 1933, en þar eru önnur hlutföll 
um greiðslu úr ellistvrktarsjóðunum en þau, er 
liann tilgreindi. — Hann vék að því, hv. frsm., 
og það var eiidurtekið af hv. 4. landsk., að út- 
borganir ellistvrktarsjóðanna þvrftu ekki að 
lækka fvrir þessu. Fyrir þvi mætti sjá á annan 
hátt. En mér er ekki ljóst, hvaðan sá stvrkur 
ætti að koma til jöfnunar, nema að meira eða 
minna leyti úr ríkissjóði, og þá bara um aðra 
leið að ræða til þess að fara ofan í rikissjóðinn 
en ef veitt væri vaxtatillag. En það var lítið eða 
ekkert vikið að þeirri hlið málsins, sem lýtur að 
vexti sjóðsins. Eg hygg, að á þá hlið sé einnig 
lítandi, ekki einungis vegna þess, að það er al- 
menn nauðsyn fyrir okkar þjóðfélag, að „kapi- 
talið" geti aukizt í landinu, til þess að við þurf- 
um ekki i hvert skipti hjá erlendum þjóðum lán 
að taka þegar ráðizt er í framkvæmdir, og sizt 
ætti það „kapital" að minnka, sem styður þá, 
sem bágast eru staddir í okkar þjóðfélagi. Og það 
er ekki að mínu skapi að fara þá leið út úr vand- 
ræðunum, sem ég skal vissulega játa, að er hér 
fyrir hendi, nefnil. að taka frá niðjunum. I’vi að 
fái ellistyrktarsjóðirnir að vaxa eins og þeim 
er ætlað, þá munu þeir verða mikils megnugir 
með tíð og tíma. Og frumhugmvnd þeirra manna, 
sem að ellistyrktarsjóðunum stóðu i upphafi, 
var sú. að smásaman myndaðist þarna „kapital", 
sem yrði þess megnugt að standa undir fram- 
færslu þeirra gamalmenna, sem i landinu væru, 
án þess að aðrar leiðir til fjáröflunar kæmu tiJ. 
Ég hvgg, að sá tilgangur hafi verið með þjóðfé- 
lagslega velferð fyrir augurn, og ég vil ekki fvrir 
mitt leyti líta smáum augum á þann tilgang. 
I’ess vegna get ég ekki tekið undir það, sem 
tveir hv. þm. hafa ymprað á, að það skipti ekki 
miklu máli, þótt dregið sé úr vexti sjóðsins. Það 
er miklu meira en rétt, að atvinnuvegirnir eru á 
yfirstandandi tíma ekki þess megnugir að greiða 
háa vexti. En þá er þess að gæta, að það er litið 
meira en krækiber í heiltunnu, sú uppliæð, sem 
þarna er um að ræða. Þótt þetta eitt sé allmikið 
fé i okkar augum, þá er það ekki nema örlítið 
brot af því mikla rekstrarfé, sem verður að 
standa í atvinnuvegunum, Þctta út af fvrir sig

er því ekki nein fuilnaðarlausn á málinu. Og ég 
liygg, að þvi þurfi í engu að kvíða, ef þing og 
stjórn sér sér fært að útvega þeim mönnum, 
sem þurfa að fá rekstrarfé með fasteignalánum, 
vaxtalækkun almennt, að Söfiiunarsjóður muni 
ekki lækka sína vexti fullkomlega til jafns við 
veðdeildina eða hverja aðra lánstofnun, sem 
veita á slík lán. Ég verð þvi að álíta, að þar sem 
ekki er um meiri upphæð að ræða en þetta, þegar 
litið er á þá miklu tekjuöflun, sem þegar hefir 
verið samþ. og verður samþ. á þessu þingi, þá sé 
það í bili heppilegasta leiðin að greiða vaxtatil- 
lag úr ríkissjóði i þessu skyni, með þvi að pcn- 
inganna er vfirleitt aflað þannig, að þeir koma 
frá þeim, sem betur mega, en ekki þeini, sem 
niinnst mega, eins og vrði, ef skert væri það fé, 
sem gamlar ekkjur og eiiistaklingar eiga rétt á.

Frsm. (Páll Hermannsson): Ég þarf litlu við 
þcssar umr. að bæta. Það er rétt, sem hv. 10. 
landsk. bendir á, að á þingi 1933 hefir verið 
brevtt þeim reglum, sem gilt höfðu um elli- 
stvrktarsjóði, og það á þann hátt, að vöxtur sjóð- 
anna, eftir því skipulagi, verður dálítið minni 
en eldri ákvæðin gerðu ráð fvrir, en aftur á móti 
er hækkuð nokkuð sú upphæð, sem árlega kem- 
ur til styrktar gamalmennum, þannig, að pro- 
ccntvis munar minna um þessa lækkun en verið 
hefði eftir eldri reglum. Ég fór i þessu eftir 
lögbókinni, og sýnir þetta dæmi, að bókina verð- 
ur að nota varlega.

Hv. 10. landsk. vildi halda því fram, að litið 
tillit hefði verið tekið til þess, hverskonar fé er 
ávaxtað i Söfnunarsjóði. Ég játa, að þar eru 
góðir peningar gevmdir og gagnlegir, en ég er 
þeirrar skoðunar, að eins og ástandið er nú og 
útlitið, þá megi teljast gott að geta fengið 5% 
vexti af fé, sem vel er trvggt. En það skal ég 
játa, að ef ekki væri til þess hugsað að reyna að 
koma á svipuðum ráðstöfunum á fleiri sviðum en 
þarna, þá viki þessu máli allt öðruvísi við.

Hv. 1. þm. Skagf. benti á það, að það væri á- 
stæðulítið að færa niður vexti Söfnunarsjóðs 
á meðan veðdeildin tæki hærri vexti. Náttúrlega 
þvrftu að finnast ráð til þess, að veðdeildin 
gæti tekið lægri vexti en gert er, en munurinn 
á þessu er fvrst og fremst sá, að Söfnunarsjóð- 
ur hefir innlent fé með höndum, sem þægilegt 
er að ráða vfir, en veðdeildin starfar aftur á 
móti aðallcga með erlendu lánsfé, sem verður 
að lúta þeim vaxtakjörum, sem á því eru erlendis. 
Auðvitað væri æskilegt, að þau ráð fvndust, sem 
gæfu orðið til þess, að vextir veðdeildarinnar 
lækkuðu. Ég verð að álíta, að meðan ekki er 
hægt að finna leið til að gera bændum kleift að 
fá lán með lægri vöxtum, þá verði að hafa vaxta- 
tillag rikissjóðs, meðan hægt er að pína það út 
úr honum.

Jón Auðunn Jónsson: Þetta frv. er flutt til 
þess að draga úr útgjöldum ríkissjóðs, þvi að 
vaxtatillag ríkissjóðs til fasteignalána hænda 
minnkar, ef þessir vextir Söfnunarsjóðsins eru 
færðir niður. Það er því eins og nú stendur á 
engin bót fyrir þá bændur, sem tekið hafa fast- 
eignalán í sjóðnum. — Ég cr á móti þessu frv. 
af sömu ástæðum og hv. 10. landsk. Hér er um
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að ræða eitt hið bezta söfnunarfé, sem við eig- 
um, því er varið til þess að hjálpa þeim, sem 
erfiðast eiga, þarna eru ellistyrktarsjóðir, ekkna- 
sjóðir og Iiknarsjóðir ýmsir. Af þessum ástæðum 
er það óeðlilegt að ætlast til, að Söfnunarsjóður 
taki lægri vexti en hægt er að fá í frjálsum við- 
skiptum. Stjórn sjóðsins hlýtur að telja það 
skyldu sína að ávaxta fé það, sem hún hefir 
með höndum, eins vel og hægt er. — Ég vil 
benda á það í sambandi við þá fullyrðingu, að 
hér sé verið að létta á sveitafólkinu, að 70% 
af þvi fé, sem sjóðurinn hefir yfir að ráða, 
er eign sveita. Nálega allir þeir sérstöku sjóðir, 
sem þarna er um að ræða, eru eign sveitahér- 
aða, gefnir af góðu fólki, oftast í líknarskyni, til 
hjálpar ekkjum og öðru illa stæðu fólki, eða þá 
í menningarskyni. Ég tel það þvi vera andvigt 
hagsmunum sveitanna að samþ. þetta frv.

Þorgteinn Briem óvfirlý : Hv. frsm. talaði um 
nauðsvnina, sem væri á því að gera almennar 
ráðstafanir til lækkunar á fasteignalánsvöxtum. 
Eg tek undir það, að á þessu er hin mesta nauð- 
svn. En hv. frsm. hlýtur að vera inér sammála 
um það, að þetta geta ekki talizt almennar ráð- 
stafanir í þá átt, þar sem þær snerta ekki nema 
lítinn hluta af því inikla fé, sem atvinnuvegirnir 
verða að hafa til nauðsviilegrar veltu og fram- 
kvæmda. Hann benti á, að hér væri um innlent 
fé að ræða, en ég vil benda á það, að sparisjóðs- 
féð i landinu mun vera tifalt meiri upphæð en 
sú, sem hér uin ræðir, og það er lika jnnlent 
kapital. Með því mætti gefa lánstofnunum miklu 
áhrifameira aðhald um lækkun vaxta en með 
þessum ráðstöfunum með Söfnunarsjóð. — Hv. 
frsm. minntist á það, sem ég benti á áður um 1. 
frá 1933, um breyt. á 1. um eliistyrktarsjóði, sem 
verka i þá átt, að meira er borgað út en áður, 
en jafnframt dregið úr vexti sjóðsins. Það er 
því enn tilfinnanlegra, eigi nú að fara að þrengja 
kosti hans og svipta þar með þá, sem eftir oss 
koina, voninni um styrk úr þessuin gagnlega 
sjóði. Það er rétt, sein hv. þm. N.-ísf. tók fram, 
að um % hlutar þess fjár, sem er i Söfnunar- 
sjóði, er eign sveitanna, það eru ekki nema 
800000 kr., sem svo er ekki ástatt um, m. ö. o., 
þarna er verið að taka frá sveitunum til þess að 
hjálpa sveitunum og íbúum þeirra. f framkvæmd- 
inni verður það þvi svo, að hér kemur nýr skatt- 
ur til ríkissjóðs, þaimig, að rikissjóður losnar við 
að greiða gjöld, sem hann hefir hingað til greitt; 
þetta er skattur á gamalmennin, ekkjurnar, bún- 
aðarfélagsskapinn, menntunina í landinu, o. s. 
frv. Og þá held ég, að borið sé niður þar, sem 
sizt skyldi, og vildi ég óska, að n. sú, sem hefir 
málið til meðferðar, sæi sér fært að fara aðrar 
leiðir en þessa tii að létta vaxtabyrði bænda, 
sem vissulega er nauðsvnlegt. Með tilliti til 
þess, hvað sú nauðsvn er brýn, hefi ég skrifað 
undir nál. með fyrirvara, þótt ég eigi crfitt að 
fella mig við þá leið, sem hér er lagt til að fara.

l'mr. frestað.

A 67. fundi í Ed., 20. des., var útbýtt brtt. á 
þskj. 910, en frv. var ekki á dagskrá tekið framar.

36. Líftryggingastofnun ríkisins.
A 47. fundi í Nd., 28. nóv., var útbýtt:
Frv. til 1. um líftryggingastofnun ríkisins (þni-

frv., A. 593).

Erv. var aldrei tekið á dagskrá.

37. Rekstrarlánafélög.
Á 53. fundi i Nd., 7. des., var útbýtt:
Erv. til I. um rekstrarlánafélög (þinfrv., A.

695).

l'rv. var aldrei tekið á dagskrá.

38. Meðlag með börnum ekkna.
Á 55. fundi i Nd., 10. des., var útbýtt:
Frv. til 1. um meðlag með börnum ekkna

(þmfrv., A. 734).

Á 58. fundi í Nd., 13. dts., var frv. tekið til 1. 
umr.

Forseti tók málið af dagskrá, og var það ekki 
á dagskrá tekið framar.

39. Jarðræktarlög (frv. PM).
Á 3. fundi í Ed., 5. okt., var úbýtt:
Frv. til I. um breyt. á jarðræktarlögum, nr. 43 

20. júní 1923 (þmfrv., A. 39).

Á 4. og 5. fundi í Ed., 6. og 8. okt., var frv. 
tekið til 1. umr.

Forseti tók málið af dagskrá.
Á 6. fundi i Ed., 9. okt., var frv. enn tekið til

1. uinr.

Flm. (Pétur Magnússon) [óyfirl.] : Eins og hv. 
þm. er kunnugt, er svo ákveðið i jarðræktarlög- 
unum, að rikisstj. skuli skipa tvo menn af þrem- 
ur i stj. Búnaðarfélags Islands eftir tilnefningu 
landbii. Alþingis. í frv. er lagt til, að sú breyt. 
sé á þessu gerð, að rikisstj. skipi annan endur- 
skoðenda félagsins, en búnaðarþingi sé að öðru 
leyti algerlega fengin stjórn þess í hendur. Um 
þetta hefir komið fram krafa frá búnaðarþingi, 
og hefir málið þrisvar áður legið fyrir Alþingi, 
svo hv. þm. munu flestum kunnug þau rök, sem 
fyrir því eru færð, og ætla ég þvi ekki að þreyta 
hv. d. á því að taka þau upp að þessu sinni. Leyfi 
ég mér að fara fram á, að málinu verði visað til
2. umr. og landbn.

ATKVGIt.
Frv. vísað til 2. umr. með 12 shlj. atkv. og til 

landbn. með 13 shlj. atkv.
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A 61. fundi i Ed., 14. des., var frv. tekið til 2. 
unir. (A. 39, n. 679).

Frsm. minni hl. (Pétur Magnússon) ^óyfirl.j : 
Ég er hv. forseta þakklátur fyrir að hafa tekið 
þetta mál á dagskrá. Málið er svo kunnugt, að 
það þarf ekki að ræða mikið um það. Með frv. 
er farið fram á, að Búnaðarfélagið fái leyfi til að 
kjósa alla stjórn sína sjálft, i stað þess að rik- 
isstj., eins og nú er, skipi tvo menn í stjórn- 
ina eftir till. sameinaðra landbn. þingsins.

Búnaðarfélagið hefir krafizt þess, að þessi 
hreyt. væri gerð, og það virðist hafa fengið góð- 
ar undirtektir i öllum flokkum. Það verður ekki 
séð, að það sé betra fyrir Búnaðarfélagið, að 
skipuð sé fyrir það pólitisk stjórn, svo að breyt. 
virðist sjálfsögð. Ég vænti þess, að hv. dm. sjái 
sóma sinn i því að vera með þessu frv. og verða 
þannig við kröfum félagsins. Ég sé ekki að neitt 
ósamræmi sé i þvi, að þetta gangi fram nú, þótt 
til standi að undirbúa ný I. um félagið. — Ég 
mun ekki fjölyrða meira um þetta og læt mér 
nægja að vísa til nál. á þskj. 679.

ATKVGR.
Frvgr. samþ. með 12:4 atkv., að viðhöfðu 

nafnakalli, og sögðu
já: ÞÞ, BSt, GL, HermJ, IngP, JAJ, JJ, MG, 

PHerm, PM, ÞBr, EÁrna.
nei: HG, JBald, MJ, SÁÓ.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. visað til 3. umr. með 11 shlj. atkv.

Frv. var ekki á dagskrá tekið framar.

40. Ríkisgjaldanefnd.
Á 3. fundi í Ed., 5. okt., var útbýtt:
Frv. til I. um rikiggjaldanefnd (þmfrv., A. 40).

Á 7. fundi í Ed., 10. okt., var frv, tekið til 
1. umr.

Flm. (Magnús Jónsson): Þctta frv. er flutt 
i þeim tilgangi að tryggja betur en verið hefir, 
að fjárráðstöfunum Alþ. verði fylgt út í æsar. 
Það hefir töluvert borið á því, að rikisstj. hafi 
ávisað ríflegri fjárupphæðum til einstakra fyrir- 
tækja heldur en Alþ. hefir ákveðið. Það hefir 
jafnvel kveðið mikið að því, að þetta hafi verið 
gert. Það hefir oft komið fyrir, að fjárupphæðir 
liafa verið greiddar án ákvarðana Alþ. Það er 
mjög óheppilegt, að þessu haldi áfram. Alþ. er 
falið að sjá um fjárhag rikisins. Það er tilgangs- 
laust að vinna vandlega að samningu fjárl., ef 
þeim er svo ekki fylgt. En ég ætla ekki að fara 
frekar út i það, þvi ég vil ekki fara að vekja 
neinar eldhúsumr. eða gefa tilefni til þeirra.

Það munu allir vera sammála um, að heppi- 
legra sé að tryggja það, að þetta geti ekki átt sér 
stað. Það mætti auðvitað fara fleiri leiðir en 
eina til þess að ná þessu. M. a. var á sumar- 
þinginu 1931 af minni hl. fjvn. flutt till. i þessa

átt. Þá átti að setja greinileg ákvæði um það, að 
upphæðir fjárl. væru skoðaðar sem hámarkstöl- 
ur. Það mátti ekki fara fram úr þeini, nema 
brýn nauðsvn krefði. Með þessari till. greiddu 
allir sjálfstæðismenn og Alþýðuflokksmenn atkv. 
og 1 úr Framsfl. Hún náði þó ekki samþykki, 
enda var þessi tilraun hálfgerð hrossalækning. 
Það er ekki heppilegt að setja rígfastan bókstaf. 
Það er heppilegra, að hér séu lifandi menn að 
starfi, sem taka tillit til ástæðna, sem fyrir eru. 
Það er heppilegra heldur en að setja rígfastan 
bókstaf eins og gert hefði verið, ef till. fjvn. 
hefði verið samþ.

Það væri ekki óhugsandi að fara þá leið, að 
fela ákveðnum embættismanni að ávísa úr ríkis- 
sjóði. Það er möguleiki, sem mætti athuga. í því 
fælist minni hætta er. fela þetta pólitískum ráðh., 
sem gæti ávísað i hagsmunaskyni fyrir flokk 
sinn. Þó að þetta væri falið sérstökum embætt- 
ismanni, þá væri vald fjmrh. i raun og veru 
lítið skert með því. Hann sér eftir sem áður um 
undirbúning fjárl. og hefir sömu áhrif á það, 
hvernig þau eru úr garði gerð.

En þessi leið hefir ekki verið tekin, heldur sú, 
að Alþ. skipi sjálft menn til þess að hafa eftir- 
litið með höndum. Ég ætla ekki að rekja efni 
frv., því það er ákaflega einfalt. Þetta er aðeins 
nokkurskonar till., og þvi fer fjarri, að ekki sé 
tekið með þökkum öllurn till., sem fara f þá átt 
að bæta það. Það er einungis borið fram til þess 
að bæta úr þörf. Hliðstæður þessa munu vera til 
annarsstaðar.

Frv. fer fram á það, að i þinglokin útnefni 
hver þingflokkur, sem mann eða menn á i fjvn., 
einn mann hver og tvo til vara í n., sem nefn- 
ist ríkisgjaldanefnd. l'ndir þá n. á svo að bera 
allar fjárgreiðslur, sem fara fram úr áætlun. Ef 
fjmrh. telur þörf á að greiða upphæð úr rikis- 
sjóði umfram heimild í fjárl., þá á hann að til- 
kynna form. n. það. Til þess að greiðslan verði 
samþ., þarf samþykki allra nm. Það gctur orðið 
ágreiningur um, hvort kveða eigi svo að orði, að 
samþykki allra nm. þurfi. En ég tel frv. ónýtt, ef 
þvi atriði er haggað. Enginn nm. getur þá skotið 
sér undan ábyrgð með þvi að greiða atkv. gegn 
greiðslu í þeirri vissu, að hún nái samt samþykki. 
Það á að fyrirbyggja, að nokkur geti þvegið 
sjálfan sig slikum Pilatusarþvotti. Hver nm. á 
að bera fulla ábvrgð á þvi, hvort hann synjar 
eða samþ. greiðslu.

Ég efast ekki um, að svona n. mundi ekki 
hindra þær fjárveitingar, sem nauðsynlegar 
væru. Við skulum taka t. d., að í nágrannalönd- 
unum geisaði hættuleg umferðaveiki. Þá er auð- 
vitað ckkert því til fyrirstöðu, að fjmrh. greiði 
úr rikissjóði fram yfir áætlun, til þess að reyna 
að hefta útbreiðslu veikinnar. Enginn nm. mun 
hindra slika nauðsynlega ráðstöfun. Við getum 
tekið aniiað dæmi. Það þarf að byggja lítinn 
vegarspotta til þess að þjóðvegur komi að not- 
um. Auðvitað mundi slík samþykkt fást. En n. 
mundi aftur á móti hindra, að einstakir ráðh. 
misnotuðu rikissjóðinn.

Annað atriði, sem ég vil benda á, er um starf- 
semi n. Það væri e. t. v. ástæða til þess, að hún 
væri sístarfandi og fylgdist sífellt með öllum 
greiðslum. I Englandi er ákveðinn eftirlitsmað-



443 Lagafrumvörp ekki útrædd. 
RikisgjaldaneFnd.

444

ur, sem skrifar upp á hverja ávísun á ríkissjóð. 
Þetta mun e. t. v. þvkja óþarft. En þá má prófa 
hvort ekki sé nægilegt, að n. sé til taks, þegar 
fjmrh. þyki nauðsvn til hera.

Það getur oft verið erfitt fyrir stj. að vita, 
hvort heimild er tæmd. En þá verður að halda 
sér við ríkisbókhaldið. Það getur verið, að þetta 
verði eitthvað dýrara fyrir ríkisbókhaldið. Það 
hyrfti e. t. v. að fjölga starfsmönnum. Mér dett- 
ur ekki í hug að álita, að I. verði framkvæmd 
með svo heimskulegum strangleika, að nokkrar 
krónur, sem t. d. vegamálastjóri hefir ávisað til 
þcss að ljuka við vegarspotta, og ráðh. lætur 
greiða, mér dettur þá ekki í hug, að ráðh. verði 
látinn sæta refsingu fyrir slikt samkv. hegning- 
arlögunum. Reynslan verður að kenna, hvað 
heppilegast sé í þessu efni.

Ég ætla svo ekki að fjölyrða miklu meira um 
þetta. Þó vil ég minnast á eitt atriði enn, og það 
er, að 1. eins og þessi stuðla að því, sem hæstv. 
fjinrh. hefir látið í ljós, að hann hefði fullan 
vilja á, að fjárl. verði samin raunverulega rétt, 
en ekki af liandahófi. Með þessu verður það knýj- 
andi fyrir fjmrh., að fjárl. séu rétt úr garði 
gerð. — Að svo mæltu vil ég leyfa mér að fara 
fram á það, að frv. verði vísað til 2. umr. og 
fjhn.

Fjmrh. (Eysteinn Jónsson): Ég vil aðeins segja 
fáein orð út af þessu frv. Ég er alveg sammála 
hv. þm. um það, að þetta má ekki gera að póli- 
tisku deilumáli. Takmark okkar allra á að vera 
það, að sem minnst verði greitt af greiðslum, 
sem ekki eru i fjárl. l'ndanfarið hefir fjárveit- 
ingavaldið varla verið að öllu levti í höndum 
Alþ. l'tkoman hefir því oft ekki verið í samrauni 
við vilja Alþ. Þetta verður oft til þess, að fjár- 
hagur rikissjóðs er verri en inenn vilja láta 
líta út.

Því hefir verið lýst yfir af stj., að hún vilji 
vinna að því, að fjárl. séu haldin sem bezt og 
greiðslur úr ríkissjóði fari sem minnst fram úr 
áætlun. Það er vitanlega gott fyrir stj. að hafa 
visst aðhald um þetta efni, því ásókn er mikil 
um greiðslur úr ríkissjóði.

Ég er sammála hv. þm. um þetta, en ég hefi 
enn ekki haft tíma til að mynda mér skoðun um, 
hvaða leið sé heppilegust. Ég hefi ekki haft 
tíma til að sinna málinu, sökum annríkis við 
samningu fjárlagafrv.

En út af þessu frv. vil ég geta þess, að ákvæði 
þess eru svo ströng, að mjög erfitt mun vera að 
framkvæma þau. Hv. þm. segir, að það verði 
auðvitað að framkvæma þessi 1. eins og skyn- 
sömum mönnum sæmir. Ég vil sérstaklega benda 
á það, að eftir þessu frv. er hægt að klekkja á 
pólitiskum andstæðingi fvrir litlar sakir. Bók- 
stafur frv. er svo strangur, að þetta mundi vera 
hægt. Ég vil benda á 5. gr. frv.: „Nú greiðir fj- 
inrh. fé úr ríkissjóði án heimildar i fjárl. eða 
öðrum 1., eða án samþykkis ríkisgjaldanefndar 
samkv. 2. gr., og varðar það hann þá ábyrgð eftir 
143. gr. hinna almennu hegningarlaga. Auk þess 
er hann skyldur til að endurgreiða rikissjóði það 
fé, sem greitt liefir verið í heiinildarleysi". I 
fjárl. er t. d. liður „Til óvissra útgjalda". Þá 
mætti spyrja, hvort ekki mætti greiða þar nokk-

urn peniug nema bera það undir rikisgjalda- 
nefnd. Það mundi verða ákaflega erfitt að fram- 
kvæma þetta atriði. Það er mjög alvarlegt mál, 
að hafa ákvæði í frv., sem ekki er hægt að fram- 
kvæma. Einhverjum þm. gæti dottið í hug að 
klekkja á ráðh., þó um enga alvarlega sök væri 
að ræða.

Það mundi líka verða erfitt i þessu sambandi 
að eiga við skipulagningu verklegra framkvæmda 
fvrirfram. Það er hið mesta vandaverk að skipu- 
leggja verklegar framkvæmdir þannig, að það, 
sem á að gera, verði gert. Það þarf t. d. að ráða 
menn fvrir vissan tima í sambandi við undir- 
búning verklegra framkvæmda. Þá koma mörg 
atriði til greina, sem geta valdið þvi, að ein- 
hverju skakkar í þessu efni. Þá er erfitt að þurfa 
að sækja allt undir atkv. eins nm. Við skulum 
taka dæmi: Xú er verið að vinna við verklegar 
framkvæmdir, og kostnaður er kominn fram úr 
áætlun. Þá verður kannske að hætta vinnu, af 
því að ekki er liægt að horga út, vegna þess að 
einn nin. mætir ekki á fundi.

Ég er sammála grundvallaratriði frv., að 
trvggja eigi það, að fjárl. séu haldin. — Mig 
minnir, að annar sá flokkur, sem stcndur að núv. 
stj., hafi komið með till. i þessa átt. En mér 
hefir, eins og ég sagði áðan, ekki gefizt tími til 
að skapa mér fasta skoðun um þetta.

Flm. (Magnús Jónsson): Ég heyri það á hæstv. 
fjmrh., að hann tekur vel í þetta mál, svo ég hýst 
við, að það fái athugun í n. og af þinginu. En 
þessu verður aldrei ráðið til lykta nema gera til- 
raunina. Reynslan verður svo að leiða í ljós, 
hvort þetta fvrirkomulag er gott. Það er auð- 
vitað alveg rétt hjá hæstv. ráðh., að það er stöð- 
ugt nauð um greiðslur úr rikissjóði, og það ætti 
því að vera gott fyrir fjmrh. að hafa samþykki 
slikrar n., sem skipuð er af öllum flokkum, bak 
við sig. Það er að mínu áliti mjög mikilsvert. 
Ég álit það lika mjög mikils virði fyrir hverja 
stjórn eftir á, að hafa fengið samþykki allra 
flokka að nokkru leyti fvrir þeim umframgreiðsl- 
um, sem þarf. Að hægt sé að koma pólitik inn i 
málið, held ég sé næstum útilokað af eðli máls- 
ins, því að hver sá flokkur, sem kemur fram 
með þetta, getur verið að búa í hendur á sjálfum 
sér, jafnvel þótt hann sé minnihlutaflokkur. 
Hann getur þá innan skamms farið með völd- 
in i landinu. — Hv. 4. landsk. lilær. Þess er þó 
ekki langt að minnast, að liv. þm. sat einn sins 
liðs á þingi, en nú á flokkur hans mann í rik- 
isstjórn. Þá er varla óhætt að samþ. lög með 
þeirri trvggingu, að flokkur, sem hefir bak við 
sig rúml. hálfa þjóðina, komist aldrei til valda.

Mér virtist ákvæði 5. gr. valda hæstv. ráðli. 
nokkrum ótta. Það verður aldrei hægt að visu 
að búa svo um, að ekki sé viss hætta fyrir fj- 
mrh., af þvi að þessi I. eru sett beinlínis til að 
tryggja, að hann ávísi ekki meiru en hann má. 
Lögin eru gagnslaus, ef ekki felst i þeim viss 
hætta fyrir fjmrh.; hann verður að gefa gaum 
að þessu atriði, til þess eru 1. sett. En hæstv. 
ráðh. kom líka inn á þá hugsun, sem einmitt 
vakti fyrir okkur sem trygging fyrir hann, það, 
sem veitt væri til óvissra útgjalda. Þingið ákveð- 
ur upphæð til óvissra litgjalda, og ráðh. getur
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gripið til þeirrar fjárveitingar án þess að spyrja 
ríkisgjaldanefnd, svo lengi sem hún hrekkur. 
í>að er fvrst þegar hann vill ekki nota þá fjár- 
veitingu, heldur fer fram á fjárveitingu á á- 
kveðna liði, eða heimild til útgjalda er upp 
gengin, að hann þarf að spyrja rikisgjaldanefnd 
eða ábyrgð er hægt að koma fram.

Annars verð ég að segja, að það hefir a. m. k. 
verið svo, að meiri hl. hefir staðið nokkuð fast 
um stj. Eg óttast sannast að segja meira, að 1. 
verði gagnslitil vegna þess, að þingið fríkenni 
ráðh., þótt hann fari fram úr áætlun, heldur en 
að það klekki á honum. En úr því sker reynslan. 
(Fjmrh.: Það væri skipt um þingmeirihluta). Já, 
og landsdómur kæmi eftir á. En það er ekki opn- 
ara eftir en áður. Auðvitað er opin leið að 
klekkja á ráðh., ef þingmeirihluti tæki upp þá 
nýbrevtni að samþ. ekki fjáraukalög.

Ég óska að endingu eftir, að frv. fái þá lag- 
færingu, sem þingið sér sér fært að gera.

Jón Baldvinsson 'öyfirl.j: Það er góðra gjalda 
vert, að sjálfstæðismenn, með hv. 1. þm. Reykv. 
i broddi fvlkingar, eru nú orðnir spenntir fvrir 
réttri meðferð á fé rikissjóðs. Kann sumum að 
virðast, að það sé í seinna lagi, sem þessi iðrun 
fer fram, eins og lýsir sér í þessu frv. Þeir 
voru ekkert spenntir fyrir því, sjálfstæðismenn- 
irnir, að haga meðferð fjárl. þannig, að eftir 
þeim sé farið, þegar jöfnunarsjóður okkar var 
á ferð hér um árið, þar sem átti að leggja tekjur 
þær, sem uinfram voru, í sérstakan sjóð og jafna 
með því framkvæmdir rikisins frá ári til árs. 
Jöfnunarsjóður sá, sem samþ. var að lokum, var 
ekki nema svipur hjá sjón, liafði ekki inni að 
halda nein þau ákvæði, sem að gagni gætu kom- 
ið og væru aðhald fvrir stjórnina.

Ég býst nú við, að minn flokkur geti sætt 
sig við þetta fvrirkomulag, enda hefir hann 
stungið upp á nokkuð svipilðu. En það mun sum- 
um að sjálfsögðu þykja liart, að einn maður geti 
hindrað það, sem álitið er alveg óhjákvæmilegt. 
Það þýðir ekki að tala um það, eins og hv. flm., 
að menn muni alltaf verða svo sanngjarnir, og ef 
drepsótt brýzt út, muni menn ekki halda I pen- 
ingana, eða ef þarf að ljúka við vegarspotta. Þctta 
getur vel verið. En það kemur sjálfsagt eitt- 
hvað fleira til greina, sem gerir útgjöld óhjá- 
kvæmileg eða til mikils gagns fvrir landið, sem 
meiri hl. I þessari hugsuðu n. vildi láta lands- 
menn taka á sig og stj. veita fé til. Og jafnframt 
mundi sá meiri hl. taka ásamt stj. á sig ábvrgð 
þeirra ráðstafana. Ég sé ekkert á móti þvi, að 
meiri hl. bæri ábvrgðina og réði úrslitum; hitt 
finnst mér ótækt, að einn maður geti haft al- 
gert neitunarvald, eins og frv. gerir ráð fyrir. 
Tökum til dæmis fjvn. Ef hún starfaði undir 
þessu lögmáli, gætu sjálfstæðismenn og Bænda- 
fl., minnihlutaflokkarnir, myndað þann raun- 
verulega meiri hl„ þegar um væri að ræða að 
hindra það, sem hinn þingræðislegi meiri hl. 
ætlaði að láta gera. Og þó að ég játi, að eðli- 
legast sé að fara eftir fjárl. og framkvæma ekki 
annað en það, sem þau mæla fvrir um, þá get- 
ur komið það ástand, að brýna nauðsyn beri til 
að eyða meira fé i einhverju skyni en fjárl. gera 
ráð fyrir. Ég hefi siður en svo neitt á móti því,

að stj. hefði eitthvert aðhald og væri ekki eins 
einráð og hingað til. Enda felst í þessu frv. heljar 
ásökun á fyrri stjórnir, og ekki sizt á þá sjálf- 
stæðismenn ýmsa, sem verið hafa ráðherrar 
undanfarið. Og ég skil ekkert i því, hvcrnig hv.
1. þm. Revkv. (MJ) hefir getað „platað" hv. 1. 
þm. Skagf. (MG) til að vera með í að flytja þetta 
frv. Þvi að ég sé ekki betur en að eftir frv., ef 
það hefði slampazt til að ná samþ. einu ári fyrr, 
þá hefði hæstv. sami fyrrv. ráðh. gerzt sekur við 
143. gr. hinna almennu hegningarlaga, vegna 
þess að hann greiddi alveg í ólevfi fé úr rikis- 
sjóði i hundruðum þúsunda til óleyfilegrar stofn- 
unar. Ég verð eiginlega að taka svari ráðherrans, 
mér finnst svo illa með hann farið af hans eigin 
flokksmanni. f)g get skilið, að andstæðingar hans 
hefðu gert þetta, en að óreyndu ekki trúað, að 
lians flokksmenn settu hann i þessa úlfakreppu. 
Því að vissulega er frv. allt tómar ásakanir í 
hans garð. Og að þetta hefir ekki komið fyrr 
fram, og með hliðsjón af því, hvernig sjálfstæð- 
ismenn tóku jöfnunarsjóðsfrv. okkar Alþýðufl.- 
manna fvrir nokkrum árum, þá finnst mér það 
einhvern veginn komið i hug sjálfstæðismanna, 
að þeir séu ákaflega vonlitlir, þó þeir telji sér 
helming þjóðarinnar, að þeir komist til valda 
bráðlega. Þetta er svo mikil hugarfarsbreyting 
frá því, sem var. — Að endingu tel ég rétt, að 
frv. sé athugað í n„ allshn. eða fjhn.

Magnús Guðmundsson: Ég finn mér skvlt að 
þakka hv. 4. landsk. fvrir þá miklu umhvggju 
fvrir mér, sem kom svo berlega í Ijós í ræðu 
hans, eins og oft áður. Sýnir hann hér, hversu 
vinveittur þessi hv. þm. er mér ávallt. En ég ætla 
þá að segja honuin það, að það er ég, sem hefi 
samið frv„ svo að ég hefi ekki verið „plataður" 
inn á neitt.

En út af aths. hans um það, hvort rétt væri að 
heimta samþvkki allra nefndarmanna til þess að 
aukafjárveiting sé lögleg, þá skal ég viðurkenna, 
að þetta er vafamál. En það verður að gæta þess, 
að t. d. tveir stjórnarflokkar geta, ef ekki þarf 
samþykki allra nefndarmanna, notað aðstöðu 
sína í n. til þess að taka upp fjárveitingu, sem 
þeir viljandi létu vera að samþ. í þinginu. Með 
þessu væri hægt að opna leið til að draga fjár- 
veitingavaldið úr höndum Alþingis í hendur 
nefndarinnar. En það, sem einkum olli þvi, að 
mér fannst rétt að setja í frv., að allir þyrftu 
að vera sammála, var það, að ef fjárveitingin er 
verulega nauðsynleg, þá taki flokkurinn, sem 
neitar um fjárveitinguna, á sig svo mikla ábvrgð 
og óvinsældir, að enginn flokkur sjái sér fært 
að nota þessa aðstöðu. Þetta er sjálfsagt að at- 
huga í nefnd. Það getur vel verið, að hægt verði 
að færa fram ástæður, sem sannfæra mig um, að 
þetta sé ekki heppilegt að öllu athuguðu; en eins 
og stendur finnst mér það vera þannig.

Ég heyrði, að hv. 4. landsk. var að tala um, að 
ég hefði greitt nokkuð mikið úr rikissjóði um- 
fram heimild á síðastl. ári. En ég vil benda hon- 
um á það, að allar greiðslur úr rikissjóði fara 
fram gegnum fjármálaráðuneytið, og ekkert fæst 
greitt á annan hátí. Annars er öllum vitanlegt, 
að ástæðan til þess, að þetta frv. er fram kom- 
ið, er hinn gegndarlausi fjáraustur utan fjárlaga
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árin 1928—1931, og held ég, að hv. 4. landsk. hafi 
komið þar nokkuð freklega við sögu. Ég held þvi, 
að frv. sé miklu frekar högg á liann en mig.

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

fjhn. með 11 shlj. atkv.

A 53. fundi í Ed., 5. des., utan dagskrár, mælti

Magnús Jónsson: Ég vil biðja hæstv. forseta 
að taka bráðlega á dagskrá frv. uin ríkisgjalda- 
nefnd. Þetta frv. var með þeim fyrstu, sem 
flutt voru á þinginu, og minni hl. fjhn. liefir 
þegar skilað áliti um það fyrir þrem vikum. Ég 
vil biðja hæstv. forseta að ganga eftir áliti 
meiri hl. n. og taka svo málið á dagskrá, því 
að þetta er stórmá), sem sjálfsagt er, að fái að 
koma til umr.

Forseti (EArna): Ég skal verða við tilmælum 
hv. þm. um að taka málið fljótt á dagskrá.

Á 61. fundi í Ed., 14. des., var frv. tekið til 2. 
umr. (A. 40, n. 482).

Frsm. minni hl, (Magnús Jónsson): Það má 
segja, að mál þetta liefir ekki siglt hraðbyri 
gegnum þingið. Það kom fram með fvrri frv., 
en lá lengi hjá hv. fjhn., og ég er ekki svo gerð- 
ur, að ég vildi vera að ýta þvi fram fyrir stjórn- 
arfrv. Ég gaf út nál. 16. nóv. og beið svo þess, 
að hv. meiri hl. gæfi út sitt álit.

Ég vil þakka hæstv. forseta fvrir að hafa tek- 
ið niálið á dagskrá, svo að sjá megi, hvað hv. 
dm. segja um frv.

Ég sé ekki ástæðu til þess að tefja hér timann 
með langri ræðu; ég talaði um málið við 1. urnr, 
og frv. er hvorki langt né flókið. Hefi ég í nál. 
mínu lagt til, að frv. sé samþ. óbrevtt.

Bernharð Stefánsson: Af því að ég á sæti í 
þeirri n., sem haft hefir mál þetta til meðferðar, 
vil ég geta þess, að það var ekki tilraun til þess 
að koma málinu fyrir kattarnef, að meiri hl. n. 
gaf ekki út neitt nál. Sumpart hefir þetta 
gleymzt, en atkvgr. í n. um þetta mál fór lika 
þannig, að hv. 1. þm. Reykv. greiddi atkv. með 
því, ég greiddi atkv. á móti því, en einn sat hjá.

Ég ætla ekki að lengja umr, því að það er 
orðið framorðið, en ég vil þó taka það fram, 
livers vegna ég er á móti málinu.

Frv. er komið fram til þess að koina í veg 
fyrir það, að stj. greiði úr rikissjóði fram vfir 
það, sem fé er veitt til í fjárl. Að þvi leyti er 
tilgangurinn góður. En ég fæ ekki betur séð eins 
og frv. er, en að það verki alveg öfugt. I 2. gr. 
stendur, að ef n. samþ. með öllum atkv. ein- 
hverja greiðslu, þá sé það greiðsluheimild handa 
ráðh. Ég fæ ekki betur séð en að þetta komi i 
bága við þau ákvæði stjskr., sem mæla svo fyrir, 
að ekkert fé megi greiða úr rikissjóði, nema leyfi 
sé veitt til þess í fjárl., fjáraukal. eða sérstökum
1. Ráðh. verður því að leita samþykkis þingsins 
fyrir öllum greiðslum utan fjárl., og fái hann 
það ekki, fellur á hann þung sök. Hinsvegar virð-

ist mér, að ekki sé hægt að koma fram ábyrgð 
á hendur ráðh., þegar hann er búinn að fá 
greiðsluheimild samkv. þessum L, þó að þingið 
neiti að taka upphæðina upp í fjáraukalög.

Það má vera, að nokkur trvgging sé i því, að 
andstæðingar stj. séu i n., en um svo fámenna n. 
er ekki gott að vita nema samtök yrðu um ein- 
hverja greiðslu, sem meiri lil. þings vildi ekki 
samþ. Ég hvgg þvi, að hæpið sé, að þetta nái til- 
gangi sínum. Hinu neita ég ekki, að heppilegt 
væri að finna eitthvert form fyrir þessu, þótt 
mér finnist það ekki koma fram í frv.

I sambandi við þetta vil ég geta einnar mik- 
illar greiðslu, sem fram hefir farið i sambandi 
við jarðskjálftana nyrðra í sumar. Þar þurfti 
skjótrar hjálpar við. Samskot voru hafin og það 
talið nauðsvnlegt, að ríkisstj. hlvpi undir bagga, 
og leitaði stj. þá samþykkis miðstj. flokkanna 
um þessa greiðslu. Ég álit þessa aðferð heppi- 
lega, og a. m. k. kemur hún ekki í bága við 
stjskr., en það finnst mér 2. gr. þessa frv. gera. 
Ég legg þvi til, að þessu máli verði vísað til 
stjórnarinnar.

Jón Baldvinsson [óyfirl.j: Við í fjlin. höfum 
dottið sinn i hverja áttina í þessu máli. Ég hefi 
ekki á móti hugsuninni í þessu frv., að ríkisstj. 
greiði ekki meira en tilskilið er í fjárl., en mér 
finnst frv. svo einstrengingslega orðað, að ó- 
líklegt sé, að það náist fram.

1 gr. frv. hljóðar svo, með leyfi hæstv. forseta: 
„I lok hvers reglulegs Alþingis skulu þingflokk- 
ar þeir, sem mann eða menn hafa í fjárveitinga- 
nefnd, tilnefna einn mann hver og tvo til vara i 
nefnd, er nefnist ríkisgjaldanefnd. Nefndin kýs 
sér sjálf formann og ritara og gegnir starfi til 
loka næsta reglulegs Alþingis. Nefndarmenn 
skulu vera búscttir í Revkjavík eða svo nærri, 
að þeir geti daglega sótt þangað fundi“.

í þinginu eru nú fjórir flokkar, og þótt þeir 
liafi ekki allir nú mann eða menn í fjvn., þá má 
svo vel fara. En það yrði óheppilegt af þvi, að 
með þvi fengist enginn nieiri hl. í n. Það væri og 
óeðlilegt, eftir ölluin réttum reglum um kosning- 
ar, að ekki væri kosið í n. eftir atkvæðamagni 
flokkanna. Ég vil þvi breyta 1. gr. frv. svo, að 
Alþingi kjósi með hlutfallskosningum fimm 
menn i n. og'fimm til vara.

Ég lagði snemnia í dag brtt. minar við frv. 
fram í skrifstofu þingsins, eii annriki inun vera 
í prentsmiðjunni, svo að þeim hefir ekki verið 
útbýtt enn, og mun ég því afhenda hæstv. for- 
seta þær skriflegar.

Brtt. niínar ganga i þá átt, að tala nefndar- 
manna standi á stöku og kosið sé hlutfallskosn- 
ingu í ii. Að greiðsla sé heimil, ef meiri hl. n. 
samþ. hana, en samkv. frv. nú þarf samþ. allra 
nefndarmanna.

Við 3. gr. ber ég fram þá brtt., að fundir n. 
séu lögmætir, ef meiri lil. kemur á fund. Samkv. 
frv. er svo ákveðið, að fundur sé því aðeins lög- 
mætur, að liann sé fullskipaður. Það gæti orð- 
ið erfitt, ef einstakir nm. evðilegðu starf n. með 
þvi að mæta ekki á fundi; er því nauðsynlegt að 
gera þessa breyt. á frv.

Þá þykir mér það nokkuð óvenjulegt við 5. gr., 
að ráðh. beri ábvrgð eftir 143. gr. hinna almennu
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hegningarlaga. Ég hefi því flutt brtt. þess efn- 
is, að hann beri ábvrgð samkv. ákvörðun þess 
Alþingis, er næst kemur saman.

Ég hefi bundið þetta við næsta þing, þvi ef 
taka mætti þetta upp á hvaða þingi sem væri, 
mætti bcita þessu i kosningum. Hafi ráðh. gerzt 
sekur um það, sem fer út fyrir það, sem nú 
þekkist, fjárdrátt sjálfum sér til handa o. s. frv., 
þá er hann orðinn sekur við 1. af sjálfu sér. 
Mun ég því leggja skriflegar brtt. um þetta fyr- 
ir forseta.

Forseti (EArna): Mér hafa borizt svo hljóð- 
andi skrifl. brtt. frá hv. 4. landsk.: rSjá þskj. 
8211.

Þar sem brtt. þessar eru of seint fram komnar 
og auk þess skrifl., þarf tvenn afbrigði til þess 
að þær megi taka til meðferðar.

ATKVGR.
Afbrigði leyfð af ríkisstj., en deildin synjaði 

þeirra með 4:9 atkv.

Frsm. minni hl. (Magnús Jónsson): Ég ætla 
hér litilsháttar að minnast á þá mótbáru hv. 1. 
þm. Eyf., að frv. eða 2. gr. fari i bága við stj- 
skr. Ég hefi áður heyrt þessu haldið fram, og 
mér er satt að segja óskiljanlegt, hvernig nokk- 
ur maður hefir fengið þetta inn i sitt höfuð. 
Frv. á að þrengja rétt ráðh. til greiðslu á ríkis- 
fé utan fjárl., og þótt gert sé ráð fyrir þvi í frv., 
að samþykki allrar nefndarinnar veiti honum 
greiðsluheimild, er það auðvitað mál, að það, 
sem greitt er eftir samþykki n., verður að koma 
á fjáraukalög eftir sem áður. Þetta gerir því 
enga breytingu á stjskr., enda hefir hæstv. for- 
seti enga ástæðu séð til þess að vísa frv. frá af 
þeim orsökum. Þessi greiðsluheimild er i eðli 
sinu alveg sú sama og er þingið veitir stj. heim- 
ild til greiðslu með þáltill. Ráðh. er að vísu víta- 
laus, ef n. veitir samþykki sitt til greiðslunnar, 
en á fjáraukalög verða greiðslurnar auðvitað að 
koma.

Hv. 4. landsk. hefir borið hér fram nokkrar 
brtt., sem að visu hefir verið synjað um af- 
brigði um, og koma því ekki til atkv. fyrr en að 
líkindum við 3. umr. Hv. þm. lýsti yfir fylgi 
sínu við málið, eins og ég raunar bjóst við, þar 
sem þessi stefna er í samræmi við yfirlýstan 
vilja flokks hans. Ég geri nú ráð fyrir, að við, 
flm. frv., gætum til samkomulags gengið inn á 
brtt. hans að einhverju leyti, þótt við teljum 
þær draga mjög úr gagnsemi frv. En við vænt- 
um þess jafnframt fastlega, að hann og flokks- 
bræður hans hjálpi okkur til að koma frv. til 3. 
umr. Ég geri varla ráð fyrir, að frv. geti fengið 
afgreiðslu á þessu þingi, en með því ætti þó að 
geta verið fenginn grundvöllur undir löggjöf um 
þetta efni.

Ég vil benda hv. 4. landsk. á það, að brtt. hans 
við 5. gr. myndi, ef samþ. yrði, gera tilgang 
frv. að engu. Eigi ráðh. aðeins að vera ábyrgur 
fyrir næsta þingi, getur hann alveg eins og nú 
greitt fé úr rikissjóði i heimildarleysi, í trausti 
á samþykki þess meiri hl. þar, sem hann styðst 
við. Að visu geta farið fram kosningar á 
milli, en það er vitanlega sjaldnast. Að vísu er
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ráðh. eftir frv. vítaverður, ef n. hefir neitað 
honum um samþvkki á greiðslu, sem hann hefir 
innt af höndum, en flokksbræður hans myndu 
auðvitað leysa hann undan allri ábvrgð með 
samþykki á fjáraukalögum á næsta þingi, alveg 
eins og nú.

Annars er það alveg óþarfi hjá hv. 4. landsk. 
að þvkja það svo mjög óttalegt, þótt vitnað sé 
í hegningarlögin í þessu sambandi. 143. gr. er 
ekki um fjárdrátt, heldur um embættismenn, 
sem fara ekki eftir fyrirskipunuin laganna, og 
viðurlög við sliku geta verið fangelsi, embættis- 
missir eða aðeins sektir. Ég vil þvi skjóta því 
til hv. 4. landsk., að hann taki þessa brtt. aft- 
ur, eða a. m. k. gefi henni annað form.

Jón Baldvinsson: Það er vitanlega alls ekki 
tilætlun mín með þessari brtt., að ráðh., sem 
gerir sig sekan um fjárdrátt, sleppi við refs- 
ingu. Hér er aðeins átt við það, að ráðh., sem 
fer fram úr heimild Alþingis um greiðslur úr 
ríkissjóði og án samþykkis rikisgjaldanefndar, 
skuli bera ábyrgð fyrir næsta Alþingi. Annars 
eru brtt. mínar hvorki til umr. né atkvgr. hér, 
þar sejn svnjað liefir verið um afbrigði um þær. 
En flokksmenn mínir munu ekki geta greitt 
atkv. með 3. gr. frv. óbrevttri.

Bernharð Stefánsson: Ég verð að segja það, 
að hv. 1. þm. Reykv. tókst ekki að sannfæra mig 
um, að ákvæði 1. gr. kæmu ekki æðinærri á- 
kvæðum stjskr. Mig minnir, að þar standi, að 
heimild til greiðslu fjár úr ríkissjóði verði að 
vera i fjárl., fjáraukal. eða sérstökum lögum, en 
samkv. frv. á samþvkki nefndarinnar einnig að 
vera full greiðsluheimild fyrir ráðh. Hv. þm. 
Reykv. sagði, að greiðslur eftir þeirri heimild 
þyrftu auðvitað að koma á fjáraukalög. Það er 
að visu rétt, en slikt er alveg þýðingarlaust, 
því að þegar fulltrúar allra flokka í n. hafa 
samþ. slikar greiðslur, þá er þar með búið að 
hinda hendur þingsins fvrirfram. Ég fæ ekki 
heldur séð, hvernig ætti að dæma ráðh., sem 
fengið hefir samþykki til að greiða fé úr ríkis- 
sjóði eftir þessum lögum, þótt Alþingi vildi 
ekki fallast á greiðslurnar á fjáraukalöguni. Þótt 
þetta frv. eigi að vera til að binda hendur ráðh., 
verður það þannig líka til að létta ábyrgð af 
lionum, þegar nefndin hefir veitt samþvkki sitt.

Pétur Magnússon: Það er vitanlega alveg frá- 
leitt, að 2. gr. frv. brjóti á nokkurn hátt i bága 
við 37. gr. stjskr. Með henni er einmitt verið að 
tryggja það og leggja áherzlu á það, að fjárveit- 
ingarvaldið sé og eigi að vera hjá Alþingi. Hv. 
þm. veit vel, hvernig þetta hefir verið í fram- 
kvæmd hin síðustu ár. Alþingi hefir haft þetta 
vald í orði kveðnu, en það hefir ávallt meira 
og meira dregizt í hendur stj. Nú á með þessu 
frv. að fvrirbyggja, að framhald verði á þessu 
og að stj. geti greitt fé úr ríkissjóði án þess, 
að þingvilji sé á bak við. Frv. er því í fyllsta 
samræmi við anda stjskr. og til þess eins að 
tryggja hana.

En hinsvegar álít ég, að ef sú brtt. hv. 4. 
landsk., að meiri hl. n. skuli ráða, yrði samþ., 
þá sé farið að höggva nærri stjskr. Eflaust yrði
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þetta svo í framkvæmd, að meiri hl. n. yrði 
skipaður flokksbræðrum ráðh., og mvndu þeir 
því fylgja stj. um þær greiðslur, sem hún vildi 
inna af hendi. Reynslan hefir sýnt okkur, að 
útkoman vcrður þeSsi, og ef nú á að fara að lög- 
festa slíkt, þá má fyrst segja, að gengið sé nærri 
ákvæðum stjskr., hvort sem orðalag 37. gr. er 
lieint brotið með þessu eða ekki. Þessar greiðslur 
yrðu auðvitað teknar upp í fjáraukalög og sam- 
þ. af þeim meiri hl., er styður stj., en ákvæðið 
brýtur á móti þeim anda, að fjárveitingavaldið 
sé hjá Alþingi í heild.

Með frv. er hinsvegar trvggt, að fullur þing- 
vilji standi á bak við greiðslur utaii fjárL, bar 
sem andstöðuflokkarnir verða einnig að taka 
á sig ábyrgðina, en hitt ckki látið nægja, að 
fylgismenn stj. leggi blessun sítia yfir gerðir 
bennar eftir á.

Jón Baldvinsson: Ef orðalag inilt heggur 
nærri stjskr., gerir 2. gr. frv. það ekki siður, og 
þá ætti það að höggva cnn nær, sem þó hefir 
jafnan viðgengizt, að ráðh. greiði fé úr ríkis- 
sjóði utan fjárlaga. (PM: Eins og nokkur efist 
um það). Þá eru líka allir fjmrh. sekir, því að 
þeir hafa allir meira og minna tekið fjárveit- 
ingavaldið af Alþingi, ef það er að taka fjár- 
veitingavaldið af Alþingi að greiða fram yfir 
fjáj'lög.

Ég get ekki betur séð en að þetta höggvi eins 
nærri stjskr., þótt andstöðuflokkar stj. í ríkis- 
gjaldanefnd veiti samþykki sitt, en það er helzt 
að skilja á hv. 1. þm. Reykv. og hv. 2. þm. 
Rang., að ef sjálfstæðismenn i n. samþykki 
greiðslur utan fjárlaga, sé stjskr. ekki brotin, 
en hinsvegar sé hún brotin, ef aðrir geri það 
— svo ég miði við það ástand, sem nú er. Ef 
til vill á að lögfesta, að annað mál skuli lagt 
á sjálfstæðismenn en aðra.

Pétur Magnússon: Hv. 4. landsk. er ekki eins 
heimskur í þessu máli og hann Iætur. Ég á við 
það, að ef andstöðuflokkar stj., hvað sem þeir 
heita, samþ. fjárveitingu utan fjárlaga, þá sé 
fengin sú frekasta trygging, sem fæst utan þings 
fyrir því, að um nauðsynlega greiðslu sé að 
ræða. Engin stj. getur komizt hjá því að greiða 
fram vfir fjárlög, því að þar er að mestu leyti 
um áætlunarupphæðir að ræða. Því gerir stjskr. 
ráð fyrir fjáraukalögum, og því er ekki hægt að 
segja, að fjárveitingavaldið sé tekið af Alþingi, 
þótt greitt sé fram yfir fjárlög. l'm slikt er 
fyrst hægt að tala, þegar greiðslur utan fjárl. 
eru orðnar i engu samræini við fjárl. sjálf. Slíks 
mætti nefna dæmi, en þó skal ég ekki tefja tim- 
ann með þvi í þetta skipti. Ég vona, að þrátt 
fyrir smávegis ágreining geti menn orðið sam- 
mála um þetta mál i öllum höfuðatriðuin.

ATKVGR.
Till. frá 1. þm. Evf. um að visa málinu til 

ríkisstj. felld með 7:6 atkv., að viðhöfðu nafna- 
kalli, og sögðu
já: BSt, HermJ, IngP, JJ, PHerm, EÁrna. 
nei: ÞBr, ÞÞ, GL, JAJ, MG, MJ, PM.

HG, JBald, SÁÓ greiddu ekki atkv.
1. gr. samþ. með 8:5 atkv., að viðhöfðu nafna- 

kalli, og sögðu

já: ÞBr, ÞÞ, GL, HermJ, JAJ, MG, MJ, PM. 
nei: BSt, IngP, JJ, PHerm, EÁrna.

HG, JBald, SÁÓ greiddu ekki atkv.
2.—6. gr. samþ. með 8:4 atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. visað til 3. umr. með 8:4 atkv.

Frv. var ekki á dagskrá tekið framar.

41. Jarðræktarlög (frv. ÞBr).
Á 4. fundi í Ed., 6. okt., var útbýtt:
Frv. til 1. um breyt. á og viðauka við 1. nr. 

40 7. maí 1928, um breyt. á 1. nr. 43 20. júní 1923 
[Jarðræktarlögl (þmfrv., A. 42).

Á 8. fundi i Ed., 11. okt., vat' frv. tekið til 1. 
umr.

Flm. (Þorsteinn Briem): Það var höfuðverk- 
efni síðasta fjárlagaþings að reyna að létta 
undir með landbúnaðinum i þeirri kreppu, sem 
gengið hefir vfir þetta land sem önnur.

Þau vandræði, sem bar brýnasta þörf til að 
leysa og þáv. stj. liafði sérstaklcga búið í 
liendur þingsins, voru skuldamál bændanna. 
Hefir ekkert þing gert stærri átök til viðreisn- 
ar isl. landbúnaði en það þing, með lagasetn- 
ingu um Kreppulánasjóð og öðrum ráðstöfun- 
um til stvrktar landbúnaðinum, sem þá voru 
gerðar.

Lagasetning seinasta fjárlagaþings snerist vit- 
anlega fvrst og fremst um það, að létta þær 
byrðar landbúnaðarins, sem á hann höfðu hlað- 
izt vegna þess, að sá atvinnuvegur hafði verið 
rekinn með tapi hin siðustu ár, og koma skulda- 
málum bændanna í það þorf, að þeir gætu sem 
flestir skuldanna vegna rekið búskap sinn á 
heilbrigðum grundvelli.

Sú nauðsynin var bráðust. En þó er langur 
vegur frá, að brýnustu nauðsynjamál landbún- 
aðarins séu levst með þvi einu. Það var ekki 
nóg að styðja landbúnaðinn með þvi að hjálpa 
honum til að standast afleiðingarnar af rekstr- 
arhalla undangenginna kreppuára, með því að 
koma skuldagreiðslunum í hagkvæmara horf. 
Það mátti vera hverjum manni vitanlegt, að 
auk þess þurfti að veita þá aðstoð, sem hið opin- 
bera getur i té látið, til þess að landbúnaðurinn 
vrði ekki áfram rekinn með tapi, heldur gæti 
gefið nægilegan arð til framfæris og greiðslu 
vaxta og afborgana og hinna nauðsvnlegu fram- 
kvæmda. Þetta var siðasta fjárlagaþingi þegar 
Ijóst. Þess vegna samþ. það m. a. tillögur þáv. 
stj. um stvrk til kjötfrvstihúsa, sem nauðsyn- 
leg eru til þess, að aðalútflutningsvara land- 
búnaðarins geti komizt i verð á erlendum mark- 
aði, og nam sá styrkur hátt upp í % millj. króna, 
að meðtöldum styrk til kjötniðursuðuverksmiðju 
Sláturfélags Suðurlands.

Þessar ráðstafanir og aðrar, sem gerðar voru 
á siðasta fjárlagaþingi landbúnaðinum til liags- 
bóta, svo sem vaxfatillag o. fl., voru mikílsvert
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spor í rétta átt. Og verður vitanlega að halda á- 
fram á þeirri braut, t. d. verða þau kjötfrysti- 
liús, sem enn eru óreist, að njóta sama stvrks í 
framtíðinni. — En þessar ráðstafanir og aðrar, 
sem gerðar voru á siðasta fjárlagaþingi, voru 
ekki nægilegar til þess, að landbúnaðurinn 
gæti aftur orðið rekinn með þeim arði, að hann 
væri samkeppnisfær við þá atvinnu, sem býðst 
við sjávarsiðuna, með þeirri hjálp, sem þar er 
i té látin til atvinnubóta yfir erfiðustu tíma 
ársins. Þetta mun hv. Ed. á aukaþinginu 1933 
hafa verið ljóst, þegar hún samþ. þáltill. um 
að skora á ríkisstj. að leita eftir tillögum Bún- 
aðarfél. ísl., Sambands isl. samvinnufél., Slát- 
urfél. Suðurlands og Mjólkurbandalagsins o. fl. 
aðila um það, hvort unnt vrði að koma afurð- 
um landbúnaðarins í það verð innanlands, að 
bændur fengju a. m. k. framleiðslukostnaðinn 
endurgreiddan.

Þáv. stj. tók málið til meðferðar á þann hátt, 
að hún aflaði nákvæmra upplýsinga um öll lög 
og reglur um þessi efni í nágrannalöndunum, 
og hvaða endurbætur væru þar efst á baugi í 
þessum málum, samkvæmt þeirri reynslu, sem 
þar var þegar fengin i þeim efnum. Safnað 
var og skýrslum um afurðasöluna innanlands, og 
siðan skipuð nefnd með fulltrúuin framan- 
greindra aðila, til þess að gera tillögur um skip- 
un þessara mála, og fékk hún í hendur hin áð- 
urnefndu gögn sér til leiðbeiningar og stuðn- 
ings.

I febrúarbyrjun voru þessum aðilum skrifuð 
tilmæli um að tilnefna fulltrúa af sinni hálfu 
í nefndina. Og var nefndin þegar skipuð, er 
þær tilnefningar voru komnar. N. var ætlað að 
ljúka svo fljótt störfum, að till. hennar í kjöt- 
sölumálinu vrðú það snemma tilbúnar, að hægt 
væri með bráðabirgðal. að koma þeim í fram- 
kvæmd fyrir haustkauptíð, i siðasta lagi. Afurða- 
sölunefndin hafði þó eigi till. sínar fullbúnar 
fvrr en nokkrum dögum eftir, að hæstv. núv. 
stj. tók við völdum, og kom því til hennar 
kasta að leggja hina siðustu hönd á verkið og 
gefa út hin fyrirhuguðu bráðabirgðal. Núv. stj. 
brevtti eigi í kjötsölumálinu út af till. meiri hl. 
n. nema i einu atriði. Og þótt framkvæmd 1. 
standi til bóta, þá vona ég, að þau verði nú þeg- 
ar til gagns fyrir landbúnaðinn.

Enn er þó með öllu óvíst, að uppbót, sízt veru- 
leg, fáist á það freðkjöt, sem flutt er til út- 
landa, en hinsvegar má vænta, að allveruleg 
uppbót fáist á útflutt saltkjöt, a. m. k., enda 
mun þar ekki af veita, eftir þeim horfum, sem 
nú eru um saltkjötsmarkaðinn í Noregi.

En þrátt fyrir þetta, og þótt vonandi takist 
vel um kjöt- og mjólkursölumálið á þessu þingi, 
á liér við máltækið, að „betur má ef duga skal“.

Þegar um viðreisn landbúnaðarins er að ræða, 
cr það einkum fernt, sem gera þarf, og gera 
verður, til þess að þessi atvinnuvegur fái stað- 
izt og notið sín:

1. að koma skuldamálunum í viðunanlegt horf,
2. að hækka afurðaverðið,
3. að lækka framleiðslukostnaðinn, og
4. að gera bústofnseignina tryggari en nú er.
Hvað fyrsta atriðinu viðvíkur hefir þegar ver-

ið lagður grundvöllur til að vinna á, og fyrir

hv. Nd. liggur þegar frv., sem miðar i þá átt 
að létta undir byrðina af þeim lánum bænda, 
sem Kreppulánasjóðurinn tekur ekki til1).

l’m 2. atriðið verður að vænta þess, að takast 
megi að koma innanlandsmarkaðinum í sæmilegt 
horf. En hvort þær ráðstafanir, sem nú eru á 
baugi, nægja til þess að menn fái nokkurnveg- 
inn framleiðsluverð fvrir útfluttar landbúnað- 
arafurðir, verður eftir þeirri reynslu, sem enn er 
fengin, að teljast nokkuð tvísýnt. Ef svo reyn- 
ist, að innanlandssalan verði þess ekki megnug 
pð bæta upp útflutningsvörurnar svo sem þarf, 
þá hefir verið bent aðallega á tvær leiðir:

Önnur er sú, að létta að einhverju levti þeiin 
byrðuin af framleiðslunni, sem stafa af þeim 
ráðstöfunum, er leitt hafa til hærra gengis ísl. 
myntar en ella myndi verið hafa. Hin leiðin er 
sú, sem farin var til styrktar rjómabúunum, 
þegar þau voru að rísa upp i byrjun aldarinnar, 
og farin var á seinasta þingi, að veita útflutn- 
ingsverðlaun fvrir landbúnaðarafurðir.

En þar sem vænta má, að Alþ. því, er nú 
situr, þyki e. t. v. annmarkar á þessum leiðum 
báðum, þá er því fremur ástæða til að gefa hinu
3. atriði gaum, að fá framleiðslukostnaðinn 
lækkaðan betur en enn er.

Framleiðslukostnaður ísl. landbúnaðarafurða 
verður lækkaður á tvennan hátt:

1. með aukinni ræktun og
2. með aukinni véianotkun.
Hinu síðarnefnda gerði síðasta fjárlagaþing 

nokkur skil með því að sainþykkja stjórn- 
arfrv. um styrk til heyvinnuvélakaupa o. fl., en 
að aukinni ræktun hefir Alþ. stutt myndarlega 
með jarðræktarl. og stvrk til kaupa á erlendum 
áburði o. fl. En í báðum þessum atriðum er þó 
umbóta þörf, því að takmarkið er, að allur hey- 
fengur bænda fáist af ræktuðu, véltæku landi. 
Að þvi miðar þetta frumvarp, sem hér er til 1. 
umr. — Vil ég drepa á þau atriði frv., sem að 
þessu lúta.

Eitt af því, sem einkum tefur jarðræktina, 
eru hin miklu kaup erlends áburðar, sem nú 
eru henni samfara. Er hvorttveggja, að þau 
koma tilfinnanlega við létta pyngju jarðabóta- 
manna í landinu, og auka þörf landsins fyrir 
erlendan gjaldeyri.

Hinsvegar fer enn mikið i súginn af þeim 
dýrustu efnum, sem jarðræktin þarfnast, vegna 
ónógrar áburðargeymslu. Talið er, að ef allur 
búpeningsáburður væri svo hirtur sem skyldi, 
fengist þar öll fosforsýra og kali, og % þess 
köfnunarefnis, sem ræktun Iandsmanna nú 
þarfnast.

Þetta verðmæti, sem þjóðin hefir ekki ráð á 
að láta fara forgörðum, eyðist að verulegu leyti 
vegna þess, að bændur hafa ekki ástæður til að 
koma sér upp nauðsynlegum áburðargeymslum. 
Af þeim erlendu áburðarefnum, sem nauðsynleg 
eru ræktuninni til viðhalds, er kaliið miklu dýr- 
ast, og til þess að þetta dýra efni fari ekki í 
súginn, þarf hver bóndi að hafa safngryfju.

Samkv. þeim skýrslum, sem fylgja greinar- 
gerð frv. þessa, á ein sýslan ekki einu sinni 
áburðargeymslu fvrir Vw hluta þess áburðar,

1) Sbr. frv. bændaflokksmanna í Nd. um vaxtatillag.
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sem til fellur. Aðeins ein sýsla á hús eða þrær 
yfir helming áburðarins. Alls yfir hafa sveitir 
landsins ekki komið sér upp áburðargevmslum 
yfir nema 28,7Sc af því sem þarf. Augljóst er þvi, 
að hér þarf að taka betur á. Og með því að ekki 
er auðið að gera alla hluti í einu, verður að 
snúa sér fvrst að því atriðinu, sem mest liggur 
á. — Tilraunir þær, sem Ræktunarfélag Norð- 
urlands hefir gert um áburðarvarðveizlu, hafa 
sýnt, að í norðlenzkri veðráttu a. m. k. má varð- 
veita fastan áburð án mjög mikils efnataps, þó hús 
vanti. En kalirikasta hluta búfjáráburðarins er 
ekki unnt að varðveita nema i safnþróm. Þrærn- 
ar eru þvi ennþá nauðsynlegri fyrir jarðrækt- 
ina en húsin. Og þess vegna er lagt til í þessu 
frv. að hvetja bændur landsins sérstaklega til 
þeirra framkvæmda, nieð þvi að hækka stvrk- 
inn um þriðjung.

Jarðræktinni í landinu hefir miðað mjög 
invndarlega í áttina siðan jarðræktarlögin komu 
til sögunnar. En á þeim jarðabótum hafa sum- 
staðar og jafnvel allvíða verið nokkrir gallar. 
Einkum eru víða tilfinnanlegir gallar á fram- 
ræslu jarðvegarins. Jafnvel göinlu túnin eru ekki 
nægilega framræst, og af þvi leiðir, að jarðabæt- 
urnar endast verr. Frjóefnin, sem i jarðvegin- 
um sjálfum búa, notast illa, og þá einnig áburð- 
urinn, sem sumpart er kevptur dýrum dómum 
erlendis frá. Töðufallið verður minna en ella, 
og gæði heyfallsins verða sérstaklega miklum 
mun minni en ef framræslan væri í góðu iagi. 
Af öllu hinu ræktaða Iandi eru einungis 7% ræst 
fram. Og hvað nýræktina snertir sérstaklega, þá 
hefir ekki nema 28,5% verið framræst.

Nú er hinsvegar á það að lita, að víða a. m. k. 
er hezta ræktarlandið, sem fyrir hendi er, deig- 
lend jörð, en vcgna framræslukostnaðarins, sem 
ba'nduin hefir vaxið í augum og ekki séð sér 
fært að risa undir, hafa þeir oft orðið að taka til 
ra'ktunar miklu frjóefnasnauðari jarðveg og 
margfalt áburðarfrekari, þótt uppskerau verði 
þar ininni en af vel ræstri inýrarjörð.

Þetta er engin ný bóla. Þegar um seinustu 
aldamót skrifuðu jarðræktarfrömuðir um nauð- 
synina á aukinni framræslu og töldu hana und- 
irstöðu allrar jarðræktar i landinu. Menn munu 
ininnast orða eins af helztu jarðræktarvinum 
landsins þá um þeíta efni. Hann sagði, að þá 
l'yrst þegar punturinn í skurðuðu stykkjunum 
væri orðinn fjólublár, yrðu full not hins kemiska 
kraftar í jarðveginum, og þá væri hægt að byrja 
á ræktuninni svo að vit væri í. Og þó að skoðanir 
manna hafi nokkuð breytzt í þessu efni siðan, 
þá er þessari kenningu enn fullur gaumur gcf- 
andi.

Ef trvggja á það, að ræktunin endist og túnin 
verði ekki þýfð aftur innan lítils tíma, þá er það 
framræslan, sem byggja verður á. Því er í frv. 
þessu lagt til að liækka stvrkinn til frainræsl- 
unnar sérstaklega, og stungið upp á hækkun um 
þriðjung.

Þegar litið er á þau markaðsskilyrði, sem 
fvrir hendi eru, er ckki síður þörf á að styrkja 
garðræktina en sjálfa túnræktina, því að ennþá 
er mikill markaður innanlands ónotaður af þess- 
ari tegund innlendrar framleiðslu. Og enn má 
auka mjög notkun þeirrar ágætu vöru. Mér hefir

því þótt ástæða til að gera till. um liækkun 
styrks til þessarar greinar jarðræktarinnar, og 
það ekki síður vegna þess, að ef matjurtarækt- 
in gæti aukizt verulega í landinu, leiðir af því 
stórmikinn gjaldevrissparnað fvrir ríkið.

Þá er nauðsvnlegt vegna framleiðslukostnað- 
arins að styðja að aukinni vélanotkun. Það mun 
ölluin þeim kunnugt, sem við þessi mál hafa 
fengizt, hversu mjög búnaðarfél. úti um land 
berjast i bökkum með greiðslu vaxta og af- 
liorgana af vélum, er þau hafa kevpt. Menn 
hafa aftur og aftur orðið að sækja um greiðslu- 
frest á afborgunum, og sum húnaðarfélögin hafa 
varla treyst sér að greiða vexti.

Þar sem hér er um að ræða nauðsynleg verk- 
færi, þó að dýr séu, verður að létta undir um 
kaup á þeim, því að reynslan hefir sýnt, að þá 
fvrst kemur verulegur skriður á jarðræktarfram- 
farirnar i hverri sveit, þegar menn eiga kost á 
fullkomnum jarðvinnslutækjum.

Þá kem ég að fjórða atriðinu, sem ég drap á 
áður, um nauðsvn þess að tryggja hetur bústofn- 
inn en nú cr gert. Nokkuð hefir verið uniiið i 
þá átt, og með hjálp löggjafarinnar hefir verið 
komið á fóðurbirgðafélögum i allmörgum sveit- 
um, en þeirri þörfu starfsemi miðar of hægt. 
Einnig er á það að líta, að þó að fóðurbirgða- 
félög væru víðar en nú er, gæti komið það ár- 
ferði, að enginn slíkur félagsskapur fengi rönd 
við reist einvörðungu.

Mest er um vert að trvggja sem bezt nýt- 
ingu heyjanna, svo að þau sviki ekki bónd- 
ann, þegar mest reynir á. Og við höfum á þessu 
ári fengið þá áminningu, sem ætla mætti, að 
þing og stjórn léíi sér að kenningu verða og 
láti ekki lengur dragast úr hömlu að veita þá 
aðstoð, sem hægt er að láta í té. Þau vandræði, 
sem bændur á Austur- og Norðurlandi og a. m. k. 
nokkrum hluta Vesturlands eiga nú við að búa, 
ættu að færa oss nægilega heim sanninn um, 
hve brýn þörf er umbóta á þessu sviði. Mönn- 
um ætti því að vera ljóst, hve það skiptir miklu 
máli, að i votviðrasumrum hafi bændur að- 
stöðu til að verka t. d. þriðjung heyjanna á 
þann hátt, að þau verði eigi fvrir miklu efna- 
tapi, miðað við góða þurrheysverkun. En þau 
ráð höfum við í hendi með því að koma upp 
votheystóftum yfir nokkurn hluta lieyaflans.

Það er hið mesta nauðsvnjamál að tryggja 
nýtingu heyjanna, hvernig sem viðrar, en fram- 
kvæmd í þessu efni virðist því miður eiga all- 
langt í land, þar sem nú eru eigi til votheystóftir 
yfir nema 3,4% af hevafla landsmanna, og til eru 
heilar sýslur, sem ekki eiga votheystóftir yfir 
nema 3—4 hundruð hesta af öllum hevafla sin- 
um, og það jafnvel á votviðrasvæðum landsins.

Við höfum nú fengið hina alvarlegustu áminn- 
ingu um það, að það er cigi aðeins einn lands- 
fjórðungur, sem þarf á vothevstóftum að halda, 
eins og ýmsir hafa álitið, heldur er þörfin brýn 
i öllum landshlutum. Jafnvel þó að sæmilega 
viðri, er hverjum hónda hagkvæmt að eiga vot- 
lieystóft yfir nokkurn hluta hevjanna, einkum 
síðara hluta sláttar. Reynslan hefir sýnt, að vot- 
heysverkun getur, jafnvel i meðalárferði, spar- 
að að allmiklu leyti fóðurbætiskaup, sem bænd- 
ur hafa varla ráð á. Það er því lagt til í frv., að
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styrkur til votheystófta fjórfaldist, þ. e. a. s. 
hækki úr 50 aurum upp i 2 krónur á hvert metið 
dagsverk. Jafnframt er lagt til, að búnaðarfé- 
iög fái styrk til kaupa á flekamótum, til þess 
að herða á bændum um að láta eigi þessar nauð- 
synlegu framkvæmdir dragast.

Það hefir og komið i Ijós einmitt á þessu ári, 
að það er jafnvel eigi nóg að geta komið heyj- 
unum i garð. Núna i haustrigningunum hafa 
heyin víða skemmzt í garði, af því að eigi hafa 
verið til nægilegar hlöður með vatnshcldu þaki. 
Því er lagt til i frv., að styrkir til hlöðubygg- 
inga hækki um helming. Þörfin er hér svo brýn, 
að ég taldi rétt að binda eigi styrkinn eingöngu 
við steinstevptar hlöður, eins og nú er í lög- 
um, þó að þær séu vitanlega varanlegastar, 
heldur er hér lagt til að veita einnig styrk til 
hlöðubygginga úr öðru efni, ef til þcirra er 
vandað. Mestu varðar, að heyin ónýtist eigi, 
eftir alla þá fvrirhöfn, sem það hefir kostað að 
koma þeim i garð.

Þá taldi ég rétt að leggja til, að leiguliðar 
á kirkjujörðum og þjóðjörðum nvtu sama stuðn- 
ings sem aðrir bændur, og að þær jarðabætur, 
sem leiguliðar nota til greiðslu jarðareftirgjalds, 
njóti samsvarandi hækkunar á þeim jarðabóta- 
dagsverkum, er ganga til greiðslu eftirgjaldsins.

Menn munu segja, að þetta mál sé fvrst og 
fremst mál sveitanna. En þó að svo væri, ber 
eigi að ganga framhjá þvi, að sveitirnar fæða 
enn nálega helming þjóðarinnar beinlinis og 
mikinn hluta hennar óbeinlinis með framleiðslu 
sinni. En þetta er alls eigi eingöngu mál sveit- 
anna, heldur varðar það og kaupstaðina miklu. 
Það er kaupstöðunum hagur, að sveitabúskapur 
blómgist, og fæstum mun þykja fýsilegt, að 
fólksstraumurinn úr sveitum til kaupstaða fari 
vaxandi, né að hópar uppflosnaðra manna úr 
byggðum landsins flytjist á sjávarmalirnar, of- 
an á þann mikla mannfjölda, sem þar býr einatt 
við atvinnuskort. Þetta er því hagsmunamál 
landsmanna allra.

Sú þjóð, sem hefir ráð á að leggja hundruð 
þúsunda króna í litt arðbæra vinnu í kaupstöð- 
unum — vinnu, sem ekki er til varanlegra at- 
vinnubóta, heldur aðeins bráðabirgðahjálp —, 
hún hlýtur að telja sér eins hagkvæmt að verja 
nokkru fé til þess að veita öðrum aðalatvinnu- 
vegi landsins nokkru meiri stuðning til sjálfs- 
hjálpar. íslenzk gróðurmold mun áreiðanlega 
ávaxta fvrir alda og óborna það fé, sem í hana 
er lagt.

Jónas Jónsson ?óyfirl.’: Það er ekki undar- 
legt eftir veðurfarið í sumar, þó að hugir þing- 
manna og annara beinist að því að styðja aukna 
súrheysverkun í landinu. Frv. þetta fer að þvi 
levti í rétta átt, að hér er um þýðingarmikið 
mál að ræða. Ég mun þó ekki á þessu stigi 
málsins fara mikið út i frv. sjálft, en ég vil 
nota tækifærið til að vikja að innganginum í 
ræðu hv. flm., sem kom þar að öðru máli og 
minntist á stefnubreytingu í landbúnaðarmálum 
liér i þinginu. Hann minntist á nefndarskipun 
til undirbúnings landbúnaðarmálunum, sem 
hann átti þátt í. Ég er ekki viss um, að hv. flm. 
hafi verið það ljóst, að þegar till. kom fram

um skipun þessarar nefndar fyrir ári siðan, 
var því haldið fram af honum og fhn. till. og 
samþ. af ihaldinu, að rannsókn i þessu máli 
skyldi hagað á þann hátt, að stj. framkvæmdi 
hana, en leitaði aðeins álits samvinnufélaganna 
án þess að vera bundin af till. þeirra. Þá koin 
ég ásamt núv. hv. 4. landsk. með till. um, að bæði 
samvinnufélögin og verkamannafélögin legðu 
til fulltrúa í nefndina. En hv. flm. beitti sér á 
móti því þá, að samvinnufélögin væru látin 
leysa málið og að verkamenn kæmu þar ná- 
lægt. Eg minnist á þetta af því, að liv. flm. 
kom inn á þessa nefndarskipun i ræðu sinni. Eg 
vil benda á, að þó að hann léti fella þessa till. 
mína þá, urðu þær straumbreytingar, að undir 
vorið fór hann eftir þessari till. Stj. gafst upp 
við að levsa málið, cn félögum bænda og mönn- 
um frá Alþfl. var falin rannsókn þess. Það var 
gott, að hv. flm. sá, að honum og vinum lians 
hafði yfirsézt, og það var þakkarvert, að þeir 
sáu að sér, þó að seint væri, þótt áhugi þeirra 
fvrir niálinu væri eigi mikill. Þetta kemur nokk- 
uð við landbúnaðarmálum á þessu þingi, af því 
að sú mikla hrevfing til að rétta liag bændanna 
kom eftir þessum linum.

Siðan 1917 hefir ihaldið þótzt ætla að koma 
lagi á mjólkursöluna i bænum, en aldrei var 
neitt gert. Það beið þar til eftir kosningarnar i 
vor, að tveir flokkar tóku höndum saman. Hv. 
flm. þykir leitt, að bændur skuli ckki leggja iil 
alla fulltrúana í afurðasölunefndina, en þvi er til 
að svara, að honum sem ráðh. stóð opið að leysa 
þetta mál i sambandi við íhaldsflokkinn, sem 
þykist eiga svo sterk itök í bændum. En hann 
gerði það ekki. Ég býst við, að hv. flm. hafi 
rekið sig á það eftir að hann kom í bandalag 
við flokk, sem hefir að meginstoðum spekúlanta 
og stórburgeisa, að hann gæti ekki komið þessu 
fram, og sú varð lika raunin á, að það varð að 
bíða þar til sá flokkur, sem hann átti þátt i að 
mynda, og bandalagsflokkur hans voru komnir i 
minni hl. i þinginu, en umbótaflokkarnir tóku 
við stjórninni. Ég hefði ekki minnzt á þetta 
núna, ef hv. flm. hefði ekki farið að tala um 
þessa nefnd, sem hann skipaði að lokum eftir 
tillögu minni, þó að hann léti fclla hana á sin- 
um tíma.

t’t af þessu get ég sagt liv. flm. það, að allar 
likur benda til, að nokkru meira en hann virðist 
ætla þurfi til þess að frv. hans komi að not- 
um. Það vantar forystu Búnaðarfélags íslands 
í þessu máli. Skal ég nefna dæmi til skýringar.

f fyrra var einn af nánustu stuðningsinönnuni 
liv. flm. staddur á fundi í Árnessýslu, þar sem 
rædd voru búnaðarmál. Kaupfélagsst jóri einn 
úr sýslunni kom á þennan fund og hélt þar 
lsröftuga ræðu um nauðsyn súrheysverkunar og 
bauðst til að útvega efni i súrhevsgryfjur, ef 
einhverjir vildu hefjast handa. Þessu var vel 
tekið, en það kom i ljós, að sú verklega búnaðar- 
þekking i landinu var á því stigi, að sérfræð- 
ingum búnaðarfélagsins kom ekki saman um, 
hvernig byggja skvldi. Þetta góða boð kaupfé- 
lagsstjórans var þvi ekki notað nema að litlu 
levti, vegna fáfræði sérfræðinganna, sem liér 
áttu að vera forystumeiin bændanna, en voru 
ekki þeirri forystu vaxnir. L’m safnþrærnar er
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nokkuð líkt að segja. Langt er siðan farið var 
að styrkja þær ríflega, en þó eru enn mjög 
skiptar skoðanir sérfræðinga um það, hvernig 
haganlegast sé að koma þeim fyrir, og ég hefi 
heyrt fullvrt, að aðferð sú, sem einkum er við- 
liöfð, sé tvímælalaust bvggð á vanþekkingu 
þeirra manna, sem ráðið hafa hinu dýra fvrir- 
komulagi.

Það er vitanlega nauðsvnjamál að stuðla að 
þvi, að hændur geti lifað sem mest á ræktuðu 
landi og varizt tjóni, sem af óþurrkum ieiðir, 
en til þess þarf að gera miklu ýtarlegri og 
margþættari ráðstafanir en um er að ræða í 
þessu frv. Það má lika minna hv. flm. á, að 
framkvæmdir í þessu efni eru háðar þvi, hve 
mikið ríkissjóður getur látið af mörkum, en 
honum er kunnugt, að þrátt fvrir góða viðleitni 
fyrrv. stj. er fjárhagur rikisins mjög slæmur, 
og í þessu sambandi má einnig minna hv. flm. 
á það, að fvrrv. stj. mun hafa iofað erlendum 
hanka greiðslu á 4(10 þús. krónuin upp úr nýári 
í vetur, sem ekki er hægt að greiða nema skera 
niður einhverjar fjárveitingar í fjárl. Þess má 
einnig minnast, að fyrrv. stj. varð að stöðva 
framlag til sjóðs, sem átti að lirinda í fram- 
kvæmd sléttun túnanna, þó að hv. flm. vilji nú 
fá framlög til umbóta, sem lágu niðri meðan 
hann var landbúnaðarráðherra. Ég efa eigi, að 
hv. flm. muni nú fylgja því fast eftir að afla 
skatta á réttlátasta hátt til þessara fram- 
kvæinda. Eins og hv. þm. veit, eru byggð ár- 
lega hér í Rvík mörg dýr hús. Það eru ein- 
stakir menn, sem bvggja sér rándýrar „villur", 
sem kosta tugi þúsunda, jafnvel upp i 100 þús. 
I þessu liggur geysimikið fé, sem vissulega væri 
betur varið i súrheystóftir eða aðrar þarflegar 
umbætur í sveitum landsins. En þetta var bara 
ekki gert, og verður ekki gert nema þingið sé 
skipað þeim mönnum, sem þora að leggja á 
skattana og sjá um, að þeir séu teknir á íéttum 
stað, þannig að efnastéttin og þeir, sem hafa 
breiðust bökin, beri þvngstar byrðarnar. Og það 
verður ekki séð, að neitt verulegt verði hægt að 
gera, nema lifsvenjubreyting eigi sér stað hjá 
þeim hluta þjóðarinnar, sem með óspilunar- 
semi hefir farið með efni sin og á þess vegna 
drjúgan þátt í því, hve illa er komið fjárhag 
ríkisins. Ég vil i þessu sambandi benda hv. þm. 
á, að honum hefði staðið nær á undanförnum 
árum að koma með till. i þá átt að hlynna að 
ræktunarmálum. En áhugi þessa hv. þm. lýsti 
sér nú bara þannig, að hann stöðvaði framlag 
til verkfærakaupasjóðsins meðan hann fór mcð 
landbúnaðarmálin í stj.

Ennfremur mætti benda hv. þm. á það, að i 
þessum málum sem öðrum dugir enginn leikara- 
skapur, og þvi verður, samhliða hverju frv., sem 
gerir ráð fyrir auknum útgjöldum, hversu nyt- 
samt sem það kann að vera, að benda á ein- 
hverja færa leið til tekjuöflunar, þvi fjárhag 
rikisins er nú svo varið, að það er fullkomin 
ástæða til, að þm. finni til ábyrgðar á þeim 
gerðum sinum, er kunna að valda nýjum útgjöld- 
um. Það getur t. d. vel verið, að við verðum 
að skera niður fjárframlag til nvtsamlegra fram- 
kvæmda, sem enginn þm. vildi sleppa niður, til 
þess að borga með 400 þús, kr, víxilinn, sem

tekinn var af fyrrv. stjórn til að standa straum 
af daglegum útgjöldum ríkisins. Ég vona, að 
hv. þm. taki það ekki illa upp, þó bent sé á 
þessa staðreynd, að samhliða auknum útgjöld- 
um verður að sjá fvrir auknum tekjum. Ég veit, 
að hann er það glöggur á fjármál, að honum 
er það ljóst, að til þess að geta eytt miklu 
þarf líka einhvers að afla. Svo vildi ég að lokum 
mega vænta þess, að hv. þm. verði hjálplegur 
síðar meir, þegar að því kemur að færa byrðarn- 
ar sein mest yfir á breiðu bökin.

Jón Baldvinsson: Þau ummæli hv. 10. landsk., 
er hann hafði í niðurlagi ræðu sinnar, gefa mér 
tilefni til að segja nokkur orð. Hv. 10. landsk. 
hafði orð á því, að sú stjórn, sem hefði ráð á að 
veita fé til atvinnuaukningar i kaupstöðunum, 
ætti einnig að hafa ráð á nokkrum fjárstyrk 
til atvinnuveganna. í þessum orðum fólst eftir- 
tala á því fé, sem lagt hefir verið fram af skorn- 
um skammti til atvinnubóta við sjávarsiðuna.

Annars þvkir mér undarlegt, að þessi hv. þm. 
skuli nú, þegar hann hefir minni ráð og völd 
en áður, koma fram með þetta frv. og gera kröf- 
ur f. h. bænda, en láta algerlega undir höfuð leggj- 
ast að bera þær fram meðan hann hafði mikil ráð 
á þingi, var meira að segja landbúnaðarráðh. 
og hafði bak við sig 30—10 þm. Þá gleymdi 
hann að bera fram þessar till. sinar, eða lét 
undir höfuð leggjast. Virðast þessar kröfur þvi 
frekar fram komnar af honum til að sýnast, en 
ekki i þvi skvni, að hann búist við að geta 
komið þeim fram. Ég vil vara hv. þm. við því, 
að vera með eftirtölur (ÞBr: Það er ekki satt, að 
ég hafi verið með eftirtölur.) um veitingu fjár 
til atvinnubóta í kaupstöðum; það styður ekki 
þær till., sem hann vill nú koma fram. Hitt 
má vera, að atvinnubótafé hafi ekki ávallt 
verið varið skynsamlega eða notað á heppileg- 
um tima, en það hefir aldrei eða sjaldnast ver- 
ið lagt fram fyrr en óhjákvæmilegt var að veita 
það, og þá ekki ávallt hentugt verkefni fyrir 
hendi. Atvinnulevsið i kaupstöðum skapast ekki 
að alllitlu levti af hinum sívaxandi fólksstraum 
þangað, og ekki hefir enn verið unnt að fá hv. 
10. landsk. eða samherja hans til þess að ljá 
stuðning nýbýlamálinu, sem þó miðar að þvi að 
skapa varanlega atvinnu og mundi að nokkru 
draga úr aðstreymi fólks til kaupstaðanna.

Að lokum vil ég endurtaka það, að mér finnst 
eðlilegra, að hv. þm. hefði gert meira meðan 
hann var ráðh., en ekki geymt tillögur sinar, þar 
til hann var orðinn áhrifa- og valdalaus maður á 
þingi.

Flm. (Þorsteinn Briem) [óvfirl.] : Ég vil fyrst 
svara hv. síðasta ræðumanni. Min orð var ekki 
hægt að skilja á þá leið, að ég teldi eftir þann 
styrk, sem veittur hefir verið i óhjákvæmi- 
legri nauðsyn. Benti ég einmitt á, að það fé hefði 
verið notað til að bæta úr bráðustu þörf verka- 
fólksins, veitt sem hjálp handa sveltandi fólki. 
Ég benti á, að þeir Alþýðuflokksþm., sem þykj- 
ast bera hag bæjanna og verkafólksins fyrir 
brjóstinu, ættu ekki að stefna að frekari fólks- 
straumi en þegar er orðið i kaupstaðina; það 
mun auka fjölda atvinnuleysingjanna.
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Mcr mun ekki bregða, þó hv. þin. spvrji, hvers 
vegna ég hafi ekki lagt frv. þetta fram á síðasta 
Alþingi. Ég vil svara þvi til, að siðasta þing var 
ekki fjárlagaþing, og það þvkir ekki varleg fjár- 
málastjórn, að stj. beri fram frv., er auka út- 
gjöld ríkissjóðs, ofan á fjárlagafrv, sem ekki 
var þó varlegar samið en það var.

Verkefni síðasta fjárlagaþings var líka að 
bæta þörf bændanna, þar sem hún var mest að- 
kallandi, sem sé að gera bændunum kleift að 
komast fram úr skuldasúpunni. Hefði það á- 
reiðanlega dregið úr hjálp til bændanna með 
kreppulöggjöfinni, og til þess vildi ég sizt af 
öllu verða. Það er svo með okkar þjóð, að hún 
er þannig á vegi stödd, að ekki verða allir hlutir 
gerðir í einu, heldur feta sig áfram stig af stigi, 
eftir þvi sem færl er á hverjum tíma. Ég hafði 
gert nokkur drög að þvi, að endurskoðuð yrðu 
jarðræktarlögin, ef ég skyldi hafa tækifæri til 
að hafa meira um þau að segja en raun er á 
orðin. Sem þm. sá ég ekki ástæðu til að endur- 
skoða jarðræktarlögin i heild, en vildi ekki láta 
undir höfuð leggjast að gera mitt til að koma 
fram þeim breytingum til bóta, sem ég taldi 
brýnasta þörf á.

Hvað þvi viðvíkur, er hv. ræðumaður var að 
tala um, að ég hefði átt að gera þetta og þetta á 
hinum eða þessum tíma, það tekur maður nú 
eins og hvert annað venjulegt skraf. Það er um 
þetta eins og börnin, þegar þau fá ekki strax það, 
sem þau vilja, að þegar þau loks fá það, segja 
þau: Þetta hefðirðu getað gert strax. — Ég vil 
enn benda á það, að við verðum að stíga spor af 
spori í áttina; við getum ekki gert allt i einu.

Þá verð ég að vikja nokkrum orðum að hv. 
þm. S.-Þ., þó að hann liafi nú eins og svo oft áð- 
ur farið allmjög út frá efninu og snúið máli 
sinu i þá átt að hefja hér eldhúsumr. á fvrrv. 
stj. Það gætti nú í þetta sinn öllu minni ná- 
kvæmni um minni hans en stundum áður. Hann 
minntist á, að á þinginu i fyrra, þegar ég flutti 
þáltill. í Ed. um afurðasölumálið, þá hefði ég 
barizt á móti því, að S. í. S. hefði nokkuð með 
það mál að gera eða fengi ihlutun um undirbún- 
ing frv. um þau efni. Ég vil algerlega mót- 
mæla þvi, að ég hafi nokkuð sagt í þessa átt, 
og held ég, að óhætt muni að fletta upp í þing- 
tiðindunum, að þar muni ekki finnast neitt í þá 
átt, að ég hafi lagt á móti því, að S. í. S. væri 
aðili í þessu máli. Ég hefi ekki heldur barizt móti 
því, að Alþýðusamb. Isl. ætti þar einhvern hlut 
að máli. Hann minntist á það, hv. þm., að dreg- 
izt hefði óhæfilega lengi að skipa n., og skal 
ég þá gera grein fyrir, hvernig í þvi máli lá. 
Það dróst að vísu ekki fram á vor, eins og hann 
sagði. Það var strax eftir þinglok, að ég Iagði 
drög að þvi að safna skýrslum um þessi efni, 
m. a. frá 2 Norðurlandaþjóðum, sem ráðstaf- 
anir höfðu gert um afurðasölu hjá sér. Jafn- 
fraint undirbjó ég skýrslusöfnun um afurðasöl- 
una innanlands.

í öndverðum febr. skrifað ég þessum aðilum: 
Samb. ísl. samvinnufél., Búnaðarfél. Isl., Slát- 
urfél. Suðurlands, Kaupfél. Borgf., Mjólkur- 
bandal. Suðurlands og Alþýðusamb. Isl., með til- 
mælum uin að útnefna menn í þessa nefnd. 
Þá stóð svo á, að ýmsar ástæður voru til þess,

að þeir þóttust ekki geta þetta þá þegar, m. a.
S. I. S„ sem ekki hélt fulltrúafund sinn fyrr en 
að ég hygg um 20. marz, og þóttist ekki geta 
tilnefnt menn í nefndina fyrr en að honum 
afstöðnum. f öðru lagi var 1 stjórnarmeðlimur 
úr stjórn Mjólkurbandalagsins utanlands; þess 
vegna tilnefndi það ekki mann fyrr en seint og 
síðar meir. Ég vil halda því fram, að nefndin 
hafi verið skipuð svo fljótt sem framast Var 
unnt, og það jafnvel áður en einn aðili hafði 
lokið tilnefningu sinni. Og svo komst hv. þm. 
svo að orði, að í þessu máli hafi orðið stefnu- 
breyting hjá mér síðan i fyrra, þá hafi ég ekki 
viljað nota till. þessara aðilja. Þetta er beinlínis 
rangfærsla, og sennilega til orðin í höfði þessa 
hv. þm. nú. á þessari stundu. (JJ: Ég skal síð- 
ar hjálpa þm. til að muna þetta betur). Það lá 
beinlínis í frumvarpinu, að þessir aðilar skyldu 
gera tillögur og umsögn þeirra tekin til greina 
við rannsókn og undirbúning málsins, og ég 
hygg, að ekki verði fundið úr minum orðum 
neitt, er bendi í aðra átt.

En hvað viðvíkur þeim orðuin hv. þin., að 
þetta sé framborið nú af flokksmeting, sé ég 
ekki ástæðu til að fara langt út í það. Hann 
bregður ekki þeim vana sinum að ætla öðrum 
illt, en sjálfum sér gott. Og þó ég skuli ekki 
draga i efa, að hann sé góður, tel ég órétt að 
ætla öðrum það, að þeim sé ekki alvara um 
uinbætur. Hvað viðvíkur skoðun minni á þeim 
öðrum frv., sem fram eru komin frá stj., þarf 
ég ekki að svara að svo stöddu; það mun koma 
frain siðar.

Þá kom hann að því ináli, sem honuin er svo 
sérstaklega ljúft að tala um, scm er Búnaðarfél. 
ísl., og að kasta að því hnútuin, og hefir liann 
valið sér bæði þennan vettvang og annan til 
þeirrar iðju. Ég vil með sem fæstum orðum 
lýsa því vfir sem minni skoðun, að ég tel á- 
sakanir lians ekki réttar. Hann vildi kenna Bún- 
aðarfél. um það, að bændur i Arnessýslu not- 
uðu sér ekki tilboð kaupfélagsstj. síns um styrk 
til votheystótta. Ég hvgg, að bændurnir hafi 
ekki séð sér fært, jafnvel þótt kaupfélagsstjór- 
inn hvetti þá bæði með orðum og lánstilboð- 
um, að ráðast í þessar framkvæmdir, vegna þess 
hve styrkurinn er lágur. Mér skildist hv. þm. 
vilja kasta hnútum að mér fyrir að hafa ekki 
greitt stvrk út á súrheystóttir meðan ég var ráð- 
h. En ég taldi mér ekki heimilt að fara út fyrir 
þær reglur, sem löggjafarvaldið hefir sett, en 
vel má vera, að hv. þm. hafi ætlazt til, að ég 
tæki suma fvrrv. ráðherra til eftirbreytni í því 
að gæta litið laganna. Viðvíkjandi þvi, að hv. 
þm. taldi einhver ósköp, að nokkrir dugandi 
bændur hefðu koinið sér upp áburðarhúsum 
með þaki úr steinsteypu, tel ég slíkt enga goð- 
gá, svo framarlega sem efni þeirra leyfa slíkt. 
En hitt, að Búnaðarfél. ísl. hafi skipað svo fyrir, 
það er alrangt, þó að það hafi gefið leiðbein- 
ingar um, hvernig koma megi upp slikum hús- 
um á sem ódýrastan og hagkvæmastan hátt.

Eg bið engrar afsökunar á þvi, þó ég beri fram 
þetta frv., þó að af þvi kunni að leiða nokkurn 
kostnaðarauka. Ég sé af þeim frv., sem stj. 
hefir þegar Iagt fram, að hún ætlar sér að 
afla töluverðs tekjuauka, og tel ég þá ekki
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fjarri sanni, þó einhver hluti þess gangi til að 
styrkja bændurna í landinu.

Hv. þm. skjöplast alveg niinni í því efni sem 
fleiru, er hann sagði, að fyrrv. stj. hafi af- 
numið framlagið, er ætlað var til vélasjóðsins. 
Aður en ég kom i stjórn voru samþ. lög á Alþ. 
um það efni að fresta framkvæmd þeirra laga. 
I’a sat hv. þm. S.-Þ. i stj. landsins, og hvgg ég, 
að það frv. hafi ekki verið samþ. að honuin 
nauðugum. Ætla ég, að svo mikil völd hafi 
hann haft á þvi þingi.

Hvað því viðvikur, að í Rvík liafi verið bvggð 
mörg liús, þá er það rétt, að ýmsir borgarar hafa 
lagt óeðlilega mikið fé til þeirra hluta. En ég 
veit ekki, hvort hv. þm. þarf að fara út fyrir 
sinn flokk til að finna þess dæmi, og sizt ef 
þeir 2 flokkar, sem standa að núv. stjórn og 
ganga að vísu undir 2 nöfnum, cru aðeins einn 
flokkur.

Viðvíkjandi lántökum í tið fyrrv. stj. ætla ég 
nær fyrir hv. þm. að beina spjótum sínum til 
fvrrv. fjmrh. á réttum vettvangi, eða á þeim 
stað þar sem hann er til andsvara.

Það hefir nú farið samkv. venju, þegar þessi 
hv. þm. tekur þátt i umr., að hann heldur sig 
lítt við efnið. Bið ég þvi afsökunar, að ég hefi 
orðið vegna ræðu hans að vikja nokkuð frá 
efni frv., sem hér liggur fyrir.

Jónas Jónsson óyfirl.; : Eg hygg, að hv. þm. 
þurfi ekki að kvarta yfir því, þó þetta mál, sem 
i sjálfu sér er stórmál og snertir bæði atvinnu- 
lif og fjármál þjóðarinnar, sé nokkuð rætt nú 
strax við þessa umr., og þó að það sé athugað 
m. a., hvaða fjárgjöld muni bætast á rikissjóð- 
inn, ef þetta yrði að lögum.

Hv. þm. sagðist ekki hafa getað látið þetta 
mál til sin taka á siðasta þingi vegna kreppu- 
málaiina. Eg fæ ekki séð, að það hefði neitt 
þurft að spilla fvrir kreppulöggjöfinni fremur 
þá heldur en nú, þó að þetta mál hefði verið 
tekið upp sanihliða. I>að er nú að koma á dag- 
inn, sem revndar allir vissu fyrir, að kreppu- 
löggjöfin Ieggur á herðar rikissjóðs veruleg 
útgjöld nú á næstu árum. Ég verð að halda þvi 
fram, að fyrst áhugi liv. þm. fyrir hag bænda- 
stéttarinnar er svo mikill sein liann vill vera 
láta, að honum hefði legið nær að gera ein- 
hverjar umbætur á kreppulöggjöfinni, sem hann 
sjálfur hefir átt sinn þátt í að skapa og hefir 
sýnt sig að vera byggð á meingölluðu systemi.

Hv. þm. flýtti sér að koma þessu í lag fyrir 
kosningarnar 1933, svo að það mætti verða til 
ádráttar og framdráttar hinum beztu vinum 
hans. En ég held, að hv. þm. hafi gleyint þvi, að 
það geta stundum verið óþurrkar hér á Islandi. 
Og hv. þm. gleymdi einnig að vinna að lausn 
afurðasölumálsins. Honutn kom það ekki i hug 
fvrr en mcnn, sem hann hafði unnið með í 
flokki, höfðu ákveðið að mynda stjórn með 
verkamönnum, ef ekkert slys kæmi fyrir, til þess 
að hrinda málinu í framkvæmd strax. Þegar 
svo nánustu samstarfsmenn hv. 10. landsk. þm. 
voru búnir að láta málið stranda, kemur einn af 
vildarvinum hv. þrn. með till. um að láta rann- 
saka þetta mál, sem Alþfl. og Framsfl. höfðu 
ákveðið að leysa i sameiningu og höfðu ein-

mitt burði til að leysa. Deilurnar, sem hér 
urðu um þetta mál, voru um það, hve alvarlega 
ætti að taka á málinu. Tillögumaðurinn vildi 
fela stj. að rannsaka málið með aðstoð starfs- 
mannanna í stjórnarráðinu og aðeins til mála- 
mynda láta leita umsagnar Búnaðarfélagsins, 
Alþýðusambandsins, Samb. isl. samvinnufél., 
Sláturfélags Suðurlands, Mjólkurbandalags Suð- 
urlands og Kaupfélags Borgfirðinga. Brtt. frá 
inér, sem gekk í þá átt, að þessum aðilum væri 
gefinn kostur á að eiga fulltrúa i n., sem rikis- 
stj. skipaði til þess að semja frv. um skipulagn- 
ingu afurðasölunnar, var felld með 8:6 atkv. 
íhaldsmenn og þeir menn, sem standa með hv. 
10. landsk. þm, voru sammála um að fella þessa 
hrtt. mina. — Ég sýndi þá fram á það, að starfs- 
mennirnir í stjórnarráðinu hefðu ekki aðstöðu 
til að vinna að undirbúningi þessa máls, af eðli- 
legum ástæðum, heldur yrði að fela málið mönn- 
um, sem bæru skyn á það og hefðu aðstöðu til 
að leysa það. En eins og ég sagði, till. mín var 
felld, um að láta helztu stofnanir landbúnaðar- 
ins leysa málið í samvinnu við stærstu samtök- 
in, sem nevtendurnir hafa. Hv. 10. landsk. þm. 
barðist á móti þessari till. minni. Hv. þm. vildi 
ekki þiggja lvkilinn til þess að levsa málið. Hv. 
10. landsk. þm. lagði meira upp úr þvi að geta 
tengt lítinn hluta bændanna við spekúlantana. 
— Svo fór þó að lokum, að hv. þm. sá fram á 
það, að ég myndi hafa haft rétt fyrir mér með 
till. mínum í þessu máli, því að hann fól ein- 
mitt stofnunum landbúnaðarins að velja menn- 
ina í n., eins og ég hafði stungið upp á. Það 
varð með þeim liætti, að forustumenn kaupfé- 
laganna höfðu komið saman á fund hér í Rvik, 
til þess að vinna að lausn þessa máls, og höfðu 
komið sér saman um lausnina í samráði við 
fulltrúa verkamannanna. Þetta frv., sem þeir 
þannig höfðu gert, er uppistaðan i bráðabirgða- 
lögunum, sem stj. hefir gefið út um þetta efni 
og leitar nú staðfestingar þingsins á. Og svo 
hlaut þetta auðvitað að verða, að mennirnir með 
þekkinguna og reynsluna yrðu til þess að finna 
lausnina á þessu vandamáli. Og þegar þeir voru 
búnir að levsa málið, þá neyddist hv. þm. til 
þess að skipa þá í n., svo að minna bæri á því, 
að hann og vinir hans höfðu verið á villigötum 
með málið.

Gangur málsins er með fáum orðum þessi: 
Frainsfl. tekur málið upp til þess að leysa það 
og vill mynda stjórn um málið, en þetta er eyði- 
lagt af vinum hv. 10. landsk. þm. Næsta stigið 
er svo það, að ákveðið er af vinum hv. þm. að 
spyrja aðeins samvinnufélögin um álit þeirra á 
málinu, svo sem eins og fyrir siðasakir. For- 
göngumenn samvinnufélaganna eiga svo fund 
með sér hér i Rvil; af eigin frumkvæði og gera 
till. í málinu — og þá skipar hv. 10. landsk. 
þm. þá í n. um málið, eins og til að lirein- 
skrifa till., og síðan eru þær lögfestar með 
bráðabirgðalögum. Það er þvi svo, að því betur, 
sem málið er krufið íil mergjar, þvi minni á- 
stæðu hefir hv. 10. landsk. þm. til að státa af 
því, enda var málið aldrei annað en leikur fyrir 
honum, þó að kjósendurnir tækju í taumana 
og gerðu málið að veruleika, eins og það hafði 
alltaf verið fyrir mér,
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Hv. 10. landsk. þm. var eitthvað að tala um 
það, að ég ætlaði mér allt gott, en öðrum allt 
illt. Held ég að þetía sé nú ofmælt hjá hv. 
þm. Hinsvegar hefi ég heyrt það, að i seinni 
tíð blandist mjög inn í stólræður hv. þm. vonzka 
mannanna hér í Rvík, sem hv. þm. þykist hafa 
kennt kulda af.

Þá var hv. þm. einnig að tala um það, að ég 
hefði verið með hnútur til Búnaðarfélagsins. 
Skal ég ekki fara langt út i það mál, en aðeins 
minna á það, að komið hefir fyrir, að sérfræð- 
ingar Búnaðarfél. hafa deilt um það á búnaðar- 
þingi, hvaða kartöflutegund eigi að rækta eða 
hvernig súrheysgryfjur eigi að vera, af jafn- 
miklum hita eins og þegar framsóknarmenn og 
íhaldsmenn eru að deila hverjir á aðra. Þegar 
sérfræðingar Búnaðarfél. deila svo frammi fyrir 
bændum, hljóta augun á mönnum að opnast fvr- 
ir þvi, að forustuna brestur i búnaðarmálun- 
um, og af þvi stafar allt hikið og fálmið, scm 
einkennir framkvæmdir félagsins. Væri það ó- 
líkt skemmtilegra, að sérfræðingar Búnaðarfél. 
gæfu sig alla að þeim málum, sem þeim ber að 
vinna að, en að þeir væru að bjóða sig fram 
sem sprengimenn í fylkingum bændastéttarinn- 
ar. Það er og fullkomlega eðlilegt, að bændur 
vilji fá að vita það ákveðið, hvernig þeirra 
málefnum er bezt borgið, en leggi lítið upp úr 
þvi, þegar þeir menn, sem þeim eiga að leið- 
beina, liggja i hatrömmum deilum um það, hvað 
gera skuli. Bændur ætlast til þess, að sérfræð- 
ingar Búnaðarfél. rnegi verða þeim til stuðn- 
ings 1 lífsbaráttunni, en ekki að þeir séu liafð- 
ir til að sundra atkv. í sveituuum, til þess að 
þóknast hv. 1. þm. Skagf. og félögum hans, scm 
allir voru með blíðu brosi, þegar þeir heyrðu 
talað um sprengikandídatana. (MG: Nú sprakk 
blaðran).

L't af verkfærakaupasjóðnum skal ég aðeins 
segja það, að ég átti ekki upptökin að þvi, að 
stvrkurinn var felldur niður, heldur þeir menn, 
sem hv. þm. er nú í flokki með.

Þá var hv. þm. að breiða sig út yfir spar- 
semi fráfarandi stj., cn þóttist hinsvegar geta 
bent á eyðslukló, sem verið hefði i stj. á und- 
an honum. Vil ég aðeins benda hv. 10. landsk. 
þm. á það, að í stj. með honum var alkunnur 
ihaldsmaður, sem eyddi á sínum tíma 10--14 
millj. umfram það, sem fjárlög heimiluðu hon- 
um að evða; þarf hv. þm. ekki annað að fara 
en þangað um eyðslu utan fjárlaga. — Hv. þm. 
vildi koma sér hjá þvi að tala um nýja tekju- 
öflunarmöguleika til að mæta þeim auknu út- 
gjöldum, sein frv. hefir í för með sér. f stjórn- 
artíð hv. þm. var tekið 400 þús. kr. eyðslulán, 
og hlýtur hv. þm. þó að skilja það, að sú stað- 
revnd, að liorga verður þetta lán, liefir i för 
með sér ólijákvæmilega, að ekki verður jafn- 
auðvelt og ella hefði verið að koma því við að 
gera alla þá góðu hluti, sein peninga þarf til. 
— Ég var eini maðurinn í þessari d., sem varaði 
við þessu Iáni. Ég spurði stj., hvort hún trevsti 
sér að borga þetta lán aftur, og varaði við of 
inikilli bjartsýni í þeiin efnum. Hinar frómu og 
velmeintu ráðleggingar hv. þm. um sparnað ná 
þvi sízt af öllu til mín.

Hv. 10. landsk. vill auðsjáanlega sýna hinn
A!þt. 1934. C. (48. löggjafarþing).

brennandi áhuga sinn á málefnum landbúnað- 
arins. Vil ég minna hann á það, að hann lét þó 
undir höfuð leggjast að borga stvrkinn til 
nijólkurbúanna, enda þótt bændur þeir, sem i 
lilut áttu, væru í sárustu þörf fyrir styrkinn og 
meiri hl. Alþingis hefði skorað á hann að veita 
stvrkinn. Hv. þm. lofaði að visu uppbót á kjöt- 
ið, ef það seldist illa, en ætli það hefði ekki 
farið eins og með mjólkurbúastyrkinn, ef kom- 
ið hefði til kasta hv. þm. að standa við þau lof- 
orð. Það þýðir og litið fyrir liv. þm. að vera að 
berja sér hér á brjóst og láta eins og hann sé 
einhver útvalinn Goliat, sem aldrei hafi hvikað 
frá þvi að borga sem hæst til bændanna. Ég 
geri ráð fyrir, að hv. þm. myndi reka sig á það 
sama og aðrir, að ekki er nóg að evða, að það 
þarf peninga til hlutanna. Hinsvegar væri gott 
til þess að vita, ef hv. þm. vildi benda á ein- 
hverja tekjustofna i þessu skyni, en auðvitað 
þarf það að vera af fyrirhyggju gert og þeirri 
alvöru, sem nauðsvn málsins krefur.

Flm. (Þorsteinn Briem) [óyfirl.]: Ég hjó sér- 
staklega eftir einni setningu í ræðu hv. þm. S.- 
Þ. Það var setningin: „Það er ekki nóg að eyða“. 
Ég hrökk við og spurði sjálfan mig, hvort mér 
hefði ekki misheyrzt. En ég heyrði rétt, og ég 
gleðst af þessari setningu, vegna fortíðar liv. 
þm. S.-Þ. Hygg ég, að hclztu sakirnar, sem hv. 
þm. kann að hafa á liendur mér, séu einmitt, 
að ég hefi látið mér i hug koma eitthvað svipað 
þessu, að ekki væri nóg að evða.

Hv. þm. talaði um, að ég hefði átt að koma 
með þessar till. fvrr, þegar verið var að ganga 
frá kreppulánalöggjöfinni, þá hefði verið nóg 
af peningum og allt til reiðu. Hygg ég þó, að 
þeir, sem börðust fyrir kreppulánalöggjöfinni 
og lögðu henni lið sitt af meiri alúð en jafn- 
vel hv. þm. S.-Þ., hafi fundizt við nógu raniman 
að draga. (JJ: Var ihaldið þungt fvrir?). Málinu 
var ekki vel tekið af öllum, eins og hv. þm.
S.-Þ. má gerst vita. Hv. þm. gaf það i skyn,
að ekki liefði legið á kreppulánalöggjöfinni, hún 
hefði vel inátt liíða. Hvgg ég, að bændur muni
þó á einu máli uin það, að það var einmitt
þctta mál, sem þurfti að levsa fyrst.

Þá veik hv. þm. enn að afurðasölunni og koin 
ineð sinn venjulega texta í þvi sambandi. Skal 
ég ekki fara langt út i það mál. Ég þykist nú 
vera kunnugur gangi þeirra mála, þegar stjórn- 
arskiptin stóðu til og trúlofunin var i beztuin 
gangi, og ég leyfi mér að fullyrða það, að af- 
urðasölumálið var ekki fundið upp fyrr en á 
eftir, til þess að punta upp á það heilaga hjóna- 
band. Ég skal og fræða hv. þm. S.-Þ. um það, 
að fyrrv. stj. vildi gefa afurðasölumálinu fullan 
gaum og eininitt hafa nieð i ráðum þá aðila, sem 
liv. þm. nefndi, en við töldum ekki tíma til 
þess kominn að leita aðstoðar löggjafarinnar í 
málinu og vilduin reyna án hennar aðstoðar að 
koma málinu í bctra og viðunanlegra horf. í 
umr. um þáltiIL, sem hv. þm. nefndi, tók ég 
það skýrt fram, að ég vildi taka fullt tillit iil 
áðurnefndra aðilja, enda hugsa ég, að vand- 
fundinn verði sá staður i ræðum mínum þá, 
sem bendi í aðra átt. — Hv. þm. fann mér það 
til foráttu, að ég hefði ekki farið að sinna
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málinu fvrr en um vorið, en þessi ósökun hv. 
þm. ei' algerlega röng. Ég hafði undirbúið 
skýrslusöfnun um málið bæði úr innlendri og 
erlendri reynslu, og var sú söfiiun langt á veg 
komin í febrúarbvrjun. Ég hafði og alltaf talið 
sjálfsagt, að Samband isl. samvinnufél., Bún- 
aðarfél., Sláturfél. Suðurlands og Alþýðusam- 
liandið tækju þátt í að vinna að undirbúningi 
málsins, enda hafði ég skipað þessa aðila i n. 
til að vinna að málinu löngu áður en kaupfélags- 
stjórafundurinn margumtalaði átti sér stað. Hv. 
þm. S.-Þ. skýtur því framhjá markinu með bolla- 
leggingum sinum um þetta.

Viðvíkjandi stólræðum mínuni á Akranesi vil 
ég segja það, að ég hefi ekki orðið var við hv. 
þm. S.-Þ. sem kirkjugest hjá mér þar, en það 
má vera, að hann eigi eftir að verða það. Hvgg 
ég, að stólræður mínar séu enn svipaðar og 
þær voru áður, og hv. þm. S.-Þ. licfir stundum 
látið svo sem honum líkaði þær ekki illa. (MG: 
Tímarnir breytast).

Þá var það Búnaðarfélagið. Hv. þm. notaði 
það fyrir átyllu til þess að ráðast á það, að 
búnaðarráðunautunum hefði ekki komið sainan 
uin það, hvort hentugra væri að nota Eyvind eða 
eitthvert annað kartöfluafbrigði, sem revnt hefði 
verið. Er þetta þó allt eðlilcgt. Það eru fram- 
farir í öllum hlutum, og eftir þvi, sem áfram 
niiðar, kemur fleira til athugunar, og er ekki 
nema gott til þess að vita, að menn beri þannig 
saman plögg sín.

Hv. þm. vildi kenna mér það, að frestað hefði 
verið framkvæmdum verkfærakaupasjóðs. Þetta 
var þó gert áður en ég kom nærri nokkrum 
stjórnmálum, enda hygg ég, að hv. þm. myndi 
vilja bera skjöld fyrir flesta þá, sem samþykktu 
þessa ráðstöfun.

Þá var hv. þm. að tala um það, að ég hefði 
drepið á eitthvert ráðuneyti, sem farið liefði i 
óvarlegra lagi með fé landsiiis. „Nefndi lamb og 
leit á mig“ — eins og þar stendur. Er gott ef til- 
finningar hans eru orðnar svona næmar i þessu 
efni, og verður að telja það gleðilegar framfar- 
ir, ef rétt revnist.

Hv. þm. var eitthvað að tala um það, að ég 
inyndi vera andstæður tekjuöflunarfvrirætlun- 
um stjórnarinnar. Ég hefi á engan hátt látið í 
ljós ennþá, hvort ég er þeim andstæður eða ekki, 
en hitt hefi ég sagt, að þar sem likur væru til 
þess, að stj. kæmi fram lögum um allmjög aukn- 
ar rikistekjur, væri ekki nema sanngjarnt og 
eðlilegt, að einhver lítill hluti af þeim tekju- 
auka rvnni til landbúnaðarins, og siðastur 
manna myndi ég til að finna að þvi, að stj. 
aflaði tekna landbúnaðinum til handa.

l’t af þciin árásum, sem fram komu hjá hv. 
þm. S.-Þ. í garð fvrrv. fjmrh., vil ég benda 
honum á, að hann á ekki sæti hér i d., og þvi 
retti betur við, að hv. þm. S.-Þ. bæri fram þau 
árásarefni sin í sameinuðu þingi.

Þá revndi hv. þm. að áfellast mig fvrir það, 
að ég hefði i stjórnartið niinni látið undir höf- 
uð leggjast að greiða mjólkurbúastyrkinn. En 
nú er svo mál með vexti, að ákveðið cr i lög- 
um, að styrk þennan skuli þvi aðeins greiða, 
að Mjólkurbú Flóamanna greiði ríkissjóði aftur 
það fé, sem það hefir fengið þar að láni. Ég

liélt nú, að ekki væri svo langt á milli hv. þm. 
S.-Þ. og formanns Mjólkurbús Flóamanna, að 
honuin væri ókunnugt um, að búið gat ekki 
innt greiðslur sínar af hendi. Má vera, að ég 
hafi ekki gengið nógu hart að mjólkurbúinu, 
en ég taldi það nú svo nauðsvnlega stofnun, að 
ég vildi ekki verða til þess að Ieggja það i 
rústir eftir að ég hafði sannfærzt um, að for- 
maður þess hafði mikið til síns máls um þröng- 
an fjárhag búsins. En án þess að búið greiddi 
skuld sina hafði stj. enga heimild til að greiða 
mjólkurbúastyrkinn. Vera má, að þessu sé öllu 
kippt i lag nú, og er gott, ef svo er.

Hv. þm. minntist ennfremur á uppbótina á 
selt kjöt samkv. heimild í fjárl. i fyrra. Ég hafði 
sent út auglýsingu til allra kjötseljenda um 
að senda skýrslur um kjötsöluna til atvinnu- 
málaráðuneytisins, og hafði auglýsing þessi ver- 
ið margendurtekin bæði á prenti og í útvarpi. 
En skýrslur um þetta efni voru þó komnar að- 
eins að litlu levti, þegar stjórnarskiptin urðu. 
Eg vænti þess, að skýrslur þessar séu allar 
komnar nú, og láti þá sú starfsania stjórn, er nú 
situr að völdum, ekki á sér standa að greiða 
uppbótina.

Hv. þm. var að tala um, að ég áliti mig ein- 
hverskonar Goliat. O, nei. Það er nú fjarri þvi, 
að svo sé, eða ég hafi gefið tilefni til þess, að 
ég hefði það álit á mér sjálfum. En það situr 
hér í deildinni hv. þm., sem þykist öllum meiri 
eins og Filisteinn forðum daga, en hvort það 
verða örlög hans eins og gamla Golíats að falla 
fvrir smásveini úr öðrum flokki, það mun fram- 
tíðin sýna.

Jónas Jónsson óyfirl.] : Ég er bráðum dauð- 
ur, og verð því að gevina margt af þvi, sem ég 
vildi sagt hafa, til næstu umr.

Hv. 10. landsk. sagði, að það hefði glatt sig, 
að ég hefði sagt að ckki væri nóg að evða. Hann 
hefir víst haft þetta i huga, er hann gekk í 
bandalag og settist i stjórn með þeim ráðherra 
íhaldsins, sem á einu ári eyddi 13 niillj. króna 
fram vfir fjárlög.

Hv. þm. sagði, að ég hefði látið svo um mælt, 
að nógir peningar hefðu verið í Kreppulánasjóði 
i fyrra. En ég sagði aðeins, að hv. 10. landsk. 
hefði eins staðið opið að bera þetta frv. sitt 
fram þá eins og nú. En ég benti ennfremur á 
það, að lagasmíðin um Kreppulánasjóð hefði að 
ýmsu leyti verið flýtisverk, sem þvrfti lagfær- 
ingar við. Þannig lagði hv. 10. landsk. ihald- 
inu lið sitt til þess að fella till. þeirra þáv. hv.
1. þm. Skagf. og liv. þm. S.-Þ., og sló þannig 
öll vopn úr höndum til að hjálpa ábvrgðarmönn- 
unum. Nú hefir einn stjórnarmaður sjóðsins, 
sem sæti á hér í deildinni, borið ásanit ýmsum 
öðrum hv. þm. fram frv. til að bæta fyrir mis'- 
tök liv. 10. landsk. og flokksbræðra sinna í 
þessu efni.

Hv. 10. landsk. lar að taía um, að róðurinn 
fyrir lögunum um Kreppulánasjóð hefði verið 
þungur. Hann má þá þakka það íhaldinu, sem 
hanii leitaði síðar bandalags við. Bvrjunar máls- 
ins er fvrst að leita á flokksþingi Framsfl. Það 
var fvrst rætt í Timanum, og Samband isl. 
samvinnufélaga setti sinn svip á málið. Fram-
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sókn hóf málið og knúði það fram. íhaldið var 
alveg áhugalaust um málið og jafnvel fjandsam- 
legt þvi, og sjálfur var hv. 10. landsk. fremur 
þungur undir klyfjum, enda þótt Sjálfstfl. væri 
þá ekki enn alveg búinn að gleypa hann og 
einkafyrirtæki hans með húð og hári, eins og 
núv. formaður Sjálfstfl. hefir staðfest svo ó- 
tvírætt í hirðisbréfi, sem hann sendi út í sept- 
ember síðastl., þar sem hann tekur fram, að 
íhaldið og einkafvrirtækið séu ein hjörð undir 
einum hirði, og hlutkestið i Skagafirði hafi eitt 
hindrað fullan sigur ihaldsins i kosningunum. 
(MG: Mætti ég sjá þetta hirðisbréf'?). Það verð- 
ur til á prenti í fyrramálið, og hv. þm. fær það 
með morgunkaffinu.

Þá sagði hv. 10. landsk., að afurðasalan liefði 
verið brennandi áhugamál fyrrv. stj. Hv. þm. 
klauf Framsfl. í fvrra og hefir þvi víst ætlað að 
leysa það mál með íhaldsmönnum. En hvernig 
hefir svo hjálp íhaldsins revnzt i þeiin málum'? 
Það þarf ekki að endurtaka það, að hv. 10. lands- 
k. gerði ekkert í málunum i sinni ráðherratíð. En 
síðan liin nýja stj. tók málin í sínar hendur hefir 
íhaldið, flokkur liv. 10. landsk., sainkv. yfir- 
lýsingu Ólafs Thors, sýnt öllum framkvæmdum 
í þessum málum fullan fjandskap i orði og 
verki. í þinginu hafa íhaldsmenn haldið uppi 
málþófi dag eftir dag, til að tefja framgang 
allrar lagasetningar um þessi efni, og blöð 
flokksins hafa í allt haust haldið uppi rógi og 
ofsóknum á hendur þeirra, sem hafa verið að 
leysa málin. Svo langt hefir fjandskapur þess- 
ara nýju bandamanna hv. 10. landsk. gengið, að 
blöð íhaldsins hafa ekki kunnað sér læti fvrir 
gleði yfir nokkrum hvalþjóttum, sem rak á 
land suður með sjó, af því að þau vonuðust til, 
að þjótturnar gætu spillt fyrir kjötsölu bænda. 
Sainband hv. 10. landsk. við ihaldið, sem kaus 
hann í landbn. hér í deildinni, sýnir, að hon- 
um er ekki minnsta alvara um landbúnaðarinál- 
in. Fvrir rúmri viku birtist i Mgbl. leiðari, þar 
sem hæði Kreppulánasjóður og Byggingar- og 
landnámssjóður voru bannsungnir, að ógleymd- 
um auðvitað héraðsskólunum og yfirleitt öll- 
um öðrum framförum í sveitum landsins sið- 
ustu árin.

Út af þvi, sem hv. 10. landsk. sagði sér til af- 
sökunar þvi, að hann hefði ekki greitt mjólkur- 
búastvrkinn, vil ég segja það, að eftir þing í 
fyrra afhenti meira en helmingur þm. atvmrh., 
sein þá var hv. 10. landsk., skjal, þar sem þeir 
lýstu yfir þeim skilningi sinum og vilja, að 
styrkurinn ætti að útborgast úr ríkissjóði kkil- 
yrðislaust, en hv. 10. landsk. þrjózkaðist samt 
við að greiða styrkinn, og þóttist sjálfur skilja 
lögin betur en meiri hl. þcss þings, sem liafði 
sett þau og samþ.

Flm. (Þorsteinn Briem) óyfirl.] : Hv. þm. S,- 
Þ. var að tala uin flýtismerki á löggjöf kreppu- 
lánasjóðs. Mér þvkir þetta nú satt að segja koma 
úr hörðustu átt, því að engin augljósari merki 
eru á hans eigin frumvörpum en einmitt flýt- 
ismerki. Annars lagði hann sjálfur ekki svo 
mikla vinnu i þá löggjöf, að á honum sitji að 
tala um það, þó að gera þurfi nokkrar endur- 
bætur á lögunum.

Auðvitað er það fullkomin vitleysa lijá liv. 
þní. S.-Þ., að tillaga þáv. hv. 1. þm. Skagf. og 
liv. þm. S.-Þ. á þinginu 1933 hafi snert ábyrgðar- 
mennina og átt að vera þeim til hjálpar. Það 
frv., sem nú er flutt, kemur ekki nálægt þeirri 
tillögu. Þetta eitt út af fyrir sig sýnir, live litla 
alúð þessi hv. þm. leggur við það, að vita rétt 
og tala rétt.

Hv. þm. talaði niikið um það, að flokkur minn 
hefði lagt lag sitt við annan flokk. Ég vil mót- 
mæla þessu harðlega. Flokkur minn er alger- 
lega sérstakur og sjálfstæður flokkur, sem fvlgir 
málunuin vegna þeirra sjálfra, en ekki vegna 
flokka né einstakra manna. Vin „hirðisbréfið" 
get ég gevmt mér að segja nokkuð, þangað til ég 
les það í fyrramálið. En ég vil hér með mót- 
mæla því sem staðleysu, hver sem það segir, 
að Bændafl. sé eða hafi verið í bandalagi við 
nokkurn floklt.

Ég vil ennfremur mótmæla þvi, að liv. þm. 
S.-Þ. eða hans núv. nánustu samherjar hafi 
átt upptökin að stofnun kreppulánasjóðs. Ef 
menn lesa Timann frá 1932, sést ekki vottur 
þess, að blaðið ætli að taka þá stefnu í kreppu- 
málunum, sem tekin var. En er aðrir höfðu 
hafið forgöngu fyrir málinu og rekspölur var 
kominn á það, þá fvrst fer hv. þm. og blað hans 
að berjast fyrir málinu.

Hv. þm. kenndi mér uin það, að einhver blöð 
liérna i bænum hefðu verið að fagna vfir hval- 
reka suður með sjó. En ég deildi einmitt á þessi 
blöð í umr. um kjötsölumálið og sagði, að fram- 
koma þeirra i þessu efni hefði ekki verið þeim 
til sóma.

Enn er hv. þm. að halda þvi fram, þvert ofan 
í staðrevndir, að ég hafi ekki skipað afurða- 
sölunefndina fvrr en ég neyddist til, þótt sann- 
anlegt sé, að ég var fyrir hálfum öðrum mánuði 
búinn að biðja þá aðila, sem fulltrúa áttu að 
fá i nefndinni, að skipa menn I hana, áður en 
allir aðilar sæju sér það fært.

Hv. þm. segir, að einhver hluti þingmanna 
hafi skrifað undir áskorun þess efnis, að greiða 
mjólkurbúastyrkinn skilyrðislaust. Þetta plagg 
kom aklrei i mínar hendur, en mér var hins- 
vegar sagt frá því af þingmanni úr Nd. En hvað 
sem þvi liður, geta óformlegar yfirlýsingar utan 
þings ekki upphafið skýran lagabókstaf. Og hv. 
þin. S.-Þ. verður að virða mér til vorkunnar, 
þótt ég hafi gefizt upp við að taka hann mér til 
fyrirmyndar um útborganir úr rikissjóði, án 
þess að lagaheiinildir væru á bak við.

ATKVGB.
Frv. visað til 2. umr. með 14 shlj. atkv. og til 

landlm. með 12 shlj. atkv.

Á 64. fundi i Ed., 18. des., var útbýtt nál. frá 
ininni hl. landbn., á þskj. 872, en frv. var ekki 
á dagskrá tekið framar
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42. Vigt á síld.
A 9. fundi i Ed., 12. okt., var útbýtt:
Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 36 19. maí 1930, 

um vigt á síld (þrnfrv, A. 62).

A 11. fundi í Ed., 15. okt., var frv. tekið til 
1. umr.

Flm. (Sigurjón Á. Ólafsson): Ég liefi leyft inér 
að leggja þetta frv. fram hér í hv. d„ þótt það 
sé að vísu gamall kunningi frá fyrri árum hér 
á þingi. Þó mun frv. aldrei hafa enzt aldur til 
að komast hingað til hv. Ed.

Ástæðan til þess að frv. cr enn fram komið, 
er sú, að það er krafa allra þeirra sjómanna, 
sem hér hafa hagsmuna að gæta, og standa þeir, 
eða a. m. k. mikill þorri þeirra, bak við þessa 
kröfu, er í frv. felst. Mér er vel kunnugt um, 
að meðlimir þess félags, sem ég veiti forstöðu, 
óska þess eindregið, að frv. nái fram að ganga, 
og það sem fvrst.

I>að hefir að vísu verið ágreiningur um þetta 
mál á undanförnum þingum, hvort sú regla 
skyldi lögfest, að vega sild til hræðslu- 
verksiniðjanna í stað þess að mæla. En reynslan 
hefir þegar sannað, að vigtun sildar er mjög 
hagkvæm rcgla og útilokar í flestum atriðum, 
að ég hygg, allan ágreining um það, að þessi 
vara sé seld eftir nokkurnveginn réttum mæli- 
kvarða. Hinu er ekki að neita, að ágreiningur 
licfir orðið milli kaupenda og þeirra, sem hags- 
muna hafa að gæta við afhendingu sildar- 
innar, þegar hún hefir verið seld eftir máli. Með 
þessu frv., ef að 1. verður, er sá ágrciningur úr 
sögunni. Eftir þvi, sem ég veit bezt, eru allar 
stærri síldarverksmiðjur búnar að taka upp 
vigtun síldar, allar verksmiðjur á Siglufirði og 
verksmiðjan á Krossanesi. Eftir því, sem inér 
liafa tjáð útgerðarmenn, sem þessum verksmiðj- 
um hafa selt, er salan miðuð við kílóeininguna. 
Og svo nákvæinlcga er farið að í Krossanesverk- 
smiðjunni, að verðið var iniðað við 2,2 aura 
fyrir kg. Eftir þessari reglu er líka farið við 
lieildaruppgerðina á öllum aflanum. I’að, sein 
veldur þvi, að heppilegra er að vega en mæla 
síldina, er fleira en eitt. f fyrsta lagi er mál- 
einingin á sildinni ekki alltaf hin sama, þ. e. a. 
s. síldin er i misjöfnu ásigkomulagi. Ef síldin 
er nýveidd, þá helzt hún stíf í kerunum, en sé 
hún búin að liggja e. t. v. marga daga, þá er hún 
orðin lin, og í inálið fer þá miklu meiri þyngd, 
miðað við máleiningu, en gert er ráð fvrir i 1., 
eða 135 kg. I’essi aðferð er þvi i mesta máta 
ónákvæm, og styður það að því, að tekin sé upp 
vigtun i stað mælingar. í öðru lagi má benda á, 
að í mörgum tilfellum er aðstaðan þannig, að 
þótt niælikerin hafi verið mokuð full í skipinu, 
hristist þó nokkuð úr þeiin á leiðinni, og eru 
alls ekki full þegar á land er komið. l'in þetta 
verður því togstreita milli kaupanda og selj- 
anda. Þeir nienn, sem ráðnir eru upp á afla- 
verðlaun, hafa þarna hagsmuna að gæta, þvi 
að það hefir fyrir þá ekki lítið að þýða, hvort 
lögð eru á land fleiri eða færri mál.

Ég skal þegar upplýsa, að þar, sem ennþá er 
mæld síld, hefir komið að mun minna úr sama

skipi, t. d. úr fullu lestarrúmi, ef mælt er úr 
þvi, heldur en ef vegið er úr sama lestarrúmi.

Ég álit mig ekki þurfa að hafa lengri fram- 
söguræðu fyrir þessu máli. Ég geri ráð fyrir, 
að málið fái þinglega meðferð og sé athugað 
nánar í n. Þótt ég hafi flutt frv. svona, er mér 
þegar ljóst, að eina smávægilega breyt. þarf að 
gera á því. Vona ég, að um það náist samkomu- 
lag i n., og legg til, að frv. sé visað til sjútvn.

ATKVGIL
Frv. vísað til 2. umr. með 9 shlj. atkv. og til 

sjútvn. ineð 9 slilj. atkv.

Á 18. fundi i Ed, 22. okt, var frv. tekið til 2. 
umr. (A. 62, n. 135).

Frsm. (Sigurjón A. Ólafsson): Ég get verið 
stuttorður. Ég gerði grein fyrir þessu frv, þeg- 
ar það var til 1. umr, og hefi ég þar litlu við 
að bæta.

Meiri hl. n. er eindregið því fvlgjandi, að frv. 
verði samþ. með sinábreyt, sem till. er um á 
þskj. 135, sem er aðeins leiðrétting, en einn nm. 
hefir skrifað undir með fyrirvara. Hver sá fyr- 
irvari er, hefir ekki komið fram, þvi að engin 
brtt. hefir komið fram frá honum.

Ég skal taka það fram, að ég fyrir mitt leyti 
óska, að lögin verði ótviræð, án heimildar um 
að mæla, og að ekki þurfi að leita til seljenda 
síldariiinar um óskir, hvort vigta eigi, en um 
það gat ekki orðið samkomulag í n. En í frv. 
hafði þessi setning komið af vangá. Verður þvi 
frv. að sigla sinn sjó til Nd, i von um, að það 
verði leiðrétt þar.

Jón Auðunn Jónsson: Ég hefi skrifað undir 
þetta nál. með fyrirvara, og er fyrirvarinn sá, 
að ég tel þarflaust að samþ. frv. Það er svo á- 
kveðið i 1. frá 1930, að ef menn koma sér ekki 
saman um að mæla sild, skuli hún vegin, og 
þetta frv. segir í rauninni það sama. Ég hvgg, að 
liingað til hafi verið samkomulag milli seljenda 
og kaupenda, þar sem síld hefir verið mæld. 
En nú er það þannig, að í sumuin tilfelluin eru 
þeir margir, sem eiga sildina, bæði hlutarmenn 
og premíumenn á skipunum, sem eiga hver 
sinn part.

Ég var að líta i umr. um þetta saina' mál frá 
1932, og sá, að þáv. flin. þessa máls (þm. ísaf, 
Vihn. Jónsson) sagði m. a.: „Ég get gjarnan 
látið" það liggja inilli hluta, hvort heppilegra 
sé yfirleitt að vega sild eða mæla“. Þá voru nú 
ekki þvngri rök fyrir hendi fyrir þvi að vega 
síld freinur en mæla, og ég liygg, að ástæðurnar 
hafi ekkert breytzt síðan, enda eru með þessu 
frv. ekki felld úr lögum ákvæðín um það, að 
seljendur og kaupendur mcgi koma sér saman 
um það, hvora aðferðina þeir noti.

Ef út í það er farið að bera saman mál og 
vigtareiningu og deila um það, þá má náttúr- 
lega viðurkenna það, að málin taka dálítið mis- 
jafnt, eftir þvi hvernig sildin er í hvert skipti. 
Þegar hún er ný og stif, þá fer ininna í hvert 
mál heldur en í vigtareiningu, sem er 135 kg, 
en ef síldin er lin, þ. e. a. s. farin að meyrna
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og skemmast, þá fer aftur meira en ein vigtar- 
eining í málið, en það- hefir nú verið svo, að 
þetta hefir alveg jafnað sig, eftir þeim upplýs- 
ingum, sem ég hefi fengið. T. d. var saina út- 
koma á Hesteyri og Sólbakka árið 1932, þannig 
að báðar þessar verksmiðjur fengu jafnmikið 
lýsi miðað við síldarmagn. Það munaði ekki 
einu sinni 14%, og þó er síldin vegin á Sól- 
bakka, en mæld á Hesteyri.

Ef megnið af sildinni er nýtt, þegar hún 
kemur i verksmiðjurnar, þá verður meira úr 
henni, ef hún er'mæld heldur en ef hún er veg- 
in. Verksmiðjueigendur óska að fá hana sem 
nýjasta, því hún er meira en þeim mun verð- 
meiri. Ef sild kemur legin i verksmiðjurnar, 
þá fær verksmiðjan meiri sild undir flestum 
kringumstæðum með því að mæla hana en vega, 
en samt sem áður verðminni vöru. Auk þess 
þegar mælt er, getur svo og svo niikill sjór verið 
i sildinni. Þegar síldin er stif, gerir þetta ekki 
svo mikið til, þvi þá fellur sjórinn í bilin milli 
síldanna, en þegar hún er legin, gerir hann það 
ekki, heldur orsakar það, að minna fer i málið, 
þó auðvitað sé reynt að láta það vera sem 
minnst.

Það er hér í lögum og hefir lengi verið, að 
sumar vörur sé skvlt að selja eftir vigt, en ekki 
máli eða tölu. Er það svo t. d. um salt og egg, 
en þessu er ekki alltaf hlýtt. Sumstaðar er salt 
selt eftir máli, af því það þykir þægilegra og 
fljótlegra. Þarna er samkomulag þeirra, sem 
selja og kaupa, alveg eins og verður í þessu til- 
felli.

Frsm. (Sigurjón A. Olafsson): Mér skildist á 
hv. þin. X.-ísf., að hann teldi frv. óþarft, af 
því að því vrði ekki fvlgt. Hann var að vitna í 
lögin frá 19311 og hefir sennilega lesið ummæli 
eftir mér upp úr þingtíðindunum. (JAJ: Nei, 
það var frá umr. 1932). Ég skal henda á það 
viðvíkjandi þessu ákvæði um samkomulag milli 
seljanda og kaupanda, að það ákvæði var sett 
inn i lögin í sjútvn. Nd. vegna samkomulags 
við einn nm., sem hafði svo inikla „interesse" 
fvrir þessum fleyg, enda var þá aðstaða til vigt- 
unar miklu lakari yfirleitt en hún er nú. En 
síðan 1930 hefir inargt komið fram, sem gerir 
það fvllilega réttmætt að vigta fremur en mæla. 
Jafnvel þó sá ágalli sé lagfærður, sem fram 
kom á mælitækjum, þá er samt sem áður rétt- 
ast og öruggast að vigta sildina, þvi slíkt getur 
komið fyrir aftur. En þó þvi sé sleppt, þá er 
það svo, eins og ég benti á við 1. umr., að svo 
mikill ágreiningur er milli seljenda og kaupenda 
út af mælingunni, að það má heita eilíf styrj- 
öld og stríð milli sjómannanna annarsvegar og 
umboðsmanns kaupenda hinsvegar. Sjómenn- 
irnir óska eindregið eftir því, sem leggja upp 
sild eftir máli, að þeir mættu vera lausir við 
tortrvggni verkstjóranna um, að þeir dragi af 
ínálunum. I öðru lagi er það upplýst, að menn 
á þeiin skipum, sem ýmist leggja upp hjá verk- 
smiðjum, sem mæla eða vega, að þeir hafa fylli- 
lega þótzt komast að raun um, að meira komi 
úr skipunum þar, sem síldin er vegin, heldur en 
þar, sem hún er mæld. Það kemur sérstaklega 
fvrir, þegar síldin er slæpt; þá fer meira i málin

heldur en þegar hún er stíf, eins og ný síld er, 
en það er fátítt, að bræðslusild sé ný. Af þess- 
um ástæðum verða meira en 135 kg. i málinu. 
Það er því augljóst, að vigtunin er réttasta að- 
ferðin til þess, að allir hlutaðeigendur geti 
verið öruggir, enda hefir það fyllilega sýnt sig, 
að svo er, því allar hinar stærri verksmiðjur 
hafa nú tekið þessa aðferð, bæði ríkisverksmiðj- 
an, verksiniðja Goos á Siglufirði og Krossa- 
nesverksmiðjan, sem hafa Jiaft vigtun nú um 
tveggja til þriggja ára skeið, og síðast Sól- 
bakkaverksmiðjan. Sumar þessar verksmiðjur 
eru minni en Hestevrarverksmiðjan. Ég hygg, að 
það sé ekki rétt hjá hv. þm., þó ég hafi engin 
gögn til að afsanna það, að síldarlýsismagn á 
Hesteyri og Sólbakka hafi verið hlutfallslega 
jafnt, miðað við sildarmagn. Ég á bágt með að 
trúa þessu, en mun leita mér upplýsinga um 
það. En þetta gæti hugsazt með þvi móti, að 
ný síld hefði alltaf verið lögð þar upp, sem 
vigtað var, en legin sild þar, sem mælt var. Hv. 
þm. var að tala um, að sjór væri í sildinni i 
skipuiium og mældist með. Það fer að vísu dá- 
lítill sjór með sildinni niður i skipið, en hann 
síast úr sildinni og niður i rásir skipsins og 
niður i botn lestarinnar. Það er því misskiln- 
ingur, að sjór sé í mælikerunum, enda er mok- 
að upp i þau með háf, eins og hv. þm. veit, og 
á netinu á háfnuin er liklega 14 þumlungs legg- 
lengd í möskvunum, svo það er ómögulegt, að 
þeir haldi sjó.

Hv. þm. segir, að ýmsar vörur, sem samkv. 
lögum eigi að vega, séu nú seldar eftir máli, t. 
d. salt. Ég skal ekki deila við hann um þetta, 
en það veit ég, að hér i Reykjavík er salt vegið, 
en ekki mælt, og sama er að segja um kol og 
aðra þungavöru. Hvað gert er í þessu efni úti 
um land, veit ég ekki. En jafnvel þó salt væri 
mælt, þá er auðveldara að mæla það nákvæmar 
en síld. Ég gat þess í framsöguræðu minni, að 
réttara væri að gera lögin ótvíræð með því að 
afnema heiinildina um samkomulag. Ég mun 
reyna að koma fram með brtt. um það við 3. 
umr. og prófa hv. d., hvort hún vill fallast á 
þá leið. Ég játa fúslega, að það er betra heldur 
en frv. eins og það er. En innan n. gat ekki 
orðið samkomulag um þetta.

f 2. gr. frv. er það nýmæli, að vigtarmaður, 
sem tekur á móti sild, sé löggiltur. Hér í Rvík 
eru löggiltir menn við afhendingu á kolum og 
salti, og virðist ekki siður, að þörf sé á slikuin 
mönnum einnig við síldarverksmiðjurnar, enda 
hefir þvi ekki verið mótmælt.

Jón Auðunn Jónsson: Eins og ég gat um i n., 
skrifaði ég undir frv. vegna 2. gr., þvi hún er 
það eina, sein ég get fallizt á, sem sé að lög- 
giltir vigtarmenn séu við móttöku á síld. Að 
öðru levti vísa ég til mins fyrirvara. Hv. flm. 
vildi halda því fram, að sildin kæmi sjaldan ný 
á stöðvarnar. Ég veit, að þeir, sem veiða í salt, 
hafa sjaldan iiýja síld til að leggja inn, en hinir, 
sem fiska einungis fyrir bræðslu, hafa hana 
oftast nýja. Það er ekki ótitt, að togarar fylli 
sig á einum degi, og koma þeir þá vitanlega með 
alveg nýja síld. Ég vil því segja, að í fleiri til- 
felluin sé sildiii ný en gömul. Vitanlega fá þær
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stöðvar, sem byggja á togaraveiðum, betri sild 
heldur en þær verksmiðjur, sem byggja á skip- 
um, er jafnframt veiða til söltunar.

l>að er rétt, sem hefir verið sagt hér, að að- 
staðan á Hesteyri er verri en annarsstaðar, þar 
sem sild er lönduð. Bryggjurnar eru undir stórri 
brekku, þar sem undirlendi er ekkert, og að- 
staðan er því sú, að ekki er hægt að komast 
að sildarþrónum nema á einum stað. Ef fleiri 
skip ættu að geta landað í einu, þvrfti fleiri 
vogir, kannske fjórar eða fimm, ef nokkuð ætti 
að ganga, en þessum vogum er ekki hægt að 
koma fvrir vegna landslags, nema með allmik- 
illi vegagerð. Það er því aðallega aðstaðan, sem 
er því til fyrirstöðu, að hægt sc að koma þarna 
á vigtun nema með miklum kostnaði. Vigtirnar 
kosta líka nokkuð, þó að það sé hverfandi hjá 
hinu. Þegar svo stendur á, sé ég ekki ástæðu til 
að fyrirskipa vigtun og leggja þarna í mikinn 
kostnað við breytingar, sem verða til óþæginda 
á ýmsan hátt og útheimta meiri vinnu skips- 
hafnar en nú þarf.

Að ekki sé sjór i leginni sild, þegar hún er 
mæld, þarf ég ekki að spyrja um; ég hefi svo 
oft séð það sjálfur. Sjórinn, sem ofan i iest- 
irnar fer, getur ekki sigið burt, þvi rásirnar i 
lestunum fvllast fljótt af mauki eða leðju, sem 
líkist blautri sápu og er lýsi og hreistur, og ég 
hefi oft séð, að ekki hefir verið hægt að ná sild- 
inni neðst í lestunum nema með því að moka 
henni með skóflum upp i mælikerin.

Frsm. (Sigurjón A. Olafsson): Það eru tvö 
atriði i ræðu hv. þm. N.-Isf., sem ég þarf að 
svara, ef ég hefi tekið rétt eftir. Hann hélt því 
fram, að meiri erfiðleikar væru á þvi að vega 
síld en mæla. (JAJ: Já, á þessum stað). Það 
kemur í raun og veru út á eitt með vinnuna, 
hvor aðferðin sem er viðhöfð. Sildin er hvort 
sem er dregin upp í kerum eða slíkum ílátum og 
hellt á vagn, þegar vigtað er, og siðan er vagn- 
inum ekið vfir vogina, sem er felld í veginn eða 
hryggjuna og segir til um þungann um leið og 
ckið er yfir hana. Það kemur þvi alveg út á 
eitt með vinnuna; hún verður hvorki meiri eða 
minni. Og um kostnaðarhliðina verð ég að segja 
það, að þar sem helmingi minni verksmiðjur, 
eins og Goos-verksmiðjan og Sólhakkaverkmiðj- 
an, gátu sett upp vogir hjá sér, þá ætti að mega 
ætlast til þess, að það væri gert á Hesteyri. Upp 
úr þessari röksemd hv. þm. legg ég því ekki 
neitt. Það hlýtur að vera eitthvað annað, scm 
á bak við býr.

Jón Auðunn Jónsson: Það er auðhevrt, að hv. 
4. þm. Reykv. er ókunnugur aðstöðunni á Hest- 
eyri, fvrst hann heldur, að hægt sé að vigta síld- 
ina á einum stað án þess það valdi töf. Þarna 
er það svo, að landa þarf á fjórum stöðum, og 
aka sildinni á fjórum stöðum i þróna. Þar þarf 
þvi l'jórar vogir, því vegna landslagsins er ó- 
mögulegt að komast með alla síldina á sama 
stað að þrónni.

ATKVGR.
Brtt. 135 samþ. án atkvgr.
1. gr., svo breytt, samþ. með 8:3 atkv.

2.—4. gr. samþ. með 8:1 atkv. 
Fvrirsögn sainþ. án atkvgr.
Frv. visað til 3. umr. með 8:3 atkv.

Á 20. fundi í Ed., 24. okt., var frv. tekið til
3. umr. (A. 176, 179).

Frsm. (Sigurjón Á. Ólafsson): Ég skal vera 
fáorður um þessa brtt. á þskj. 179, því ég hefi 
raunar gert grein fyrir henni áður hér i hv. 
d. Með till. á að taka af öll tvifnæli um það, að 
alstaðar á að vega sild, en ekki mæla, með því 
að fella ákvæðið um samkoinulag úr frv. Ég tel 
frv. miklu æskilegra þannig, að engin tvímæli 
séu í þessu efni.

Magnús Jónsson: É.g skal ekki fjölyrða uin 
frv. að þessu sinni. Mér sýnist samt, ef hrtt. 
þessi verður samþ., að þá aukist mjög missmíði 
á frv. ba'ði að efni og frágangi. Hugsazt gæti, 
að verksmiðjur vrðu settar á stofn á þeim stöð- 
um, þar sem aðstaða væri svo ill, að ómögu- 
legt yrði að framkvæma vigtun á síldinni, og 
vrðu þá skilvrðislaus fyrirmæli um það, að al- 
staðar skyldi vega síld, heldur óþægileg fyrir 
hlutaðeigendur, einkanlega ef þetta væru lög. 
Ef nú háðir aðilar, kaupandi og seljandi, væru 
á þessuin stöðum hinsvegar sannnála um að 
vilja mæla síldina, þá er ákaflega hætt við þvi, 
að svo gæti farið, að lögin vrðu höfð að engu, 
lieldur en að útgerðin yrði að hætta.

Annars vil ég benda hv. flm. á það, að ég get 
ekki betur séð en að brtt. orsaki vansmíði á 
frv., þegar hún er felld við það. Það á að fella 
niður orðin „ef seljandi óskar þess“ i 1. mgr. 
1. gr., en svo er aftur í næstu mgr. farið að 
skilgreina það, hver þessi seljandi er, sem bú- 
ið er að fella burt með brtt. Mér skilst, ef á að 
fella niður orðið seljandi í 1. mgr., þá verði lika 
að fella burt skilgreininguna á því, hvað er 
seljandi. Þá er það ankannalegt eftir að búið er 
að lögleiða, að einungis skuli vega síldina, að 
vera að nota i lögunum mæliker fyrir söluein- 
ingu. Því þá ekki að leggja þyngdina í kg. til 
grundvallar, cins og í öðrum viðskiptum, en 
ekki vera að burðast með mælieiningu, sem 
búið er að fella út gildi? Ég hygg því, að ef 
hv. flm. ætlar að fá frv. samþ. vansmiðalaust, 
þá verði hann að fá umr. frestað og fara að efna 
upp á nýjar brtt. til leiðréttingar á þvi.

Frsm. (Sigurjón Á. Ólafsson): Ég get ekki 
betur séð en að 2. mgr. megi vel standa, þó 1. 
mgr. verði breytt eins og ég legg til og öll síld 
verði seld eftir vigt. Um hitt atriðið er það að 
segja, að þessi sölueining, mæliker eða 135 kg., 
er löggilt með tilskipun frá 1922, að mig minnir. 
Einnig i öðru sambandi hefir þessi vörueining 
þýðingu, og það er, að ráðningarsamningar eru 
bundnir við þessa einingu, sem á að vera eitt mál 
eða tunna, þegar um sild til söltunar er að ræða. 
Þetta ákvæði í frv. er því ekki alveg þýðingar- 
laust. Ég játa, að í sambandi við vigt og sölu 
á sildinni hefir þetta enga þýðingu, en aftur 
liefir þetta ákvæði þýðingu í hinu praktiska 
lífi.
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Jón Auðunn Jónsson: Mér þvkir það leitt, að 
hv. flm. hefir nú flutt þessa hrtt. á síðustu 
stundu. Það hefir verið svo, að Alþingi hefir 
viljað hafa það í lögum, að hlutaðeigendur 
mættu koma sér saman uin að inæla sild, ef 
þeir kvsu það heldur en að vega. Ég vil því 
vænta, að hv. d. láti það ákvæði haldast, sem 
er í lögunum frá 1930 um þetta efni.

Annars er það leiðinleg lagasetning, eins og 
hv. 1. þm. Reykv. ljenti á, ef heilar mgr. standa 
eftir i lögunum, sem eiga ekkert skylt við lögin, 
en stóðu i sambandi við það, sem búið er að 
nema burt. En eitt atriði er enn af þessu tægi, 
sem hv. þm. benti ekki á, en það er i 2. gr. 
frv., þar sem talað er um, að vfirvöld löggildi 
mælingamenn, sem annist mælingu og vigtun á 
sildinni. Þetta á að standa, að dómi flm., þó að 
mælingin verði úr gildi numin.

ATKVGR.
Brtt. 179 felld með 11:5 atkv., að viðhöfðu 

nafnakalli, og sögðu
já: JBald, JJ, SÁÓ, HG, HermJ.
nei: MG, MJ, PHerm, PM, ÞBr, ÞÞ, BSt, GL, 

IngP, JAJ, EÁrna.
Frv. samþ. með 9:3 atkv. og afgr. til Nd.

A 18. fundi i Nd., s. d., var frv. útbýtt eins 
og það var samþ. við 3. umr. í Ed. (A. 176).

Á 20. fundi í Nd., 26. okt., var frv. tekið til 1. 
umr.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. visað til 2. umr. með 17 shlj. atkv. og 

til sjútvn. með 17 shlj. atkv.

Nefndarálit kom ekki, og frv. var ekki á 
dagskrá tekið framar. .

43. Talstöð í milliferðaskipum.
Á 13. fundi í Ed., 17. okt., var útbýtt:
Frv. til I. um Ioftskeytastöðvar á flutningaskip- 

um (þmfrv., A. 94).

Á 16. fundi i Ed., 19. okt., var frv. tekið til 
1. umr.

Flm. (Sigurjón Á. Ólafsson): Þetta litla frv., 
sem hér liggur fyrir, sem hv. 2. þm. S.-M. og 
ég flytjum, skýrir sig að mestu leyti sjálft, svo 
langa framsöguræðu er óþarft að halda.

Höfuðástæðan fyrir þvi, að við berum þetta 
mál fram, byggist á þvi, eins og segir í grg. frv., 
að hér sé um svo mikil björgunartæki að ræða 
á skipum. L. um loftskeytastöðvar á skipum 
gera ekki ráð fyrir því, að flutningaskip undir 
1600 smálestum séu búin slikum tækjum. Þau 
1., sem nú gilda, er að finna í reglugerð hjá okk- 
ur, en eru bvggð á alþjóðalögum. En samt sem 
áður er nokkur ástæða til að skvlda þessi skip,

sem hér um ræðir, til þess að hafa loftskeyta- 
stöðvar. Það þarf ekki að fara langt út i þá 
sögu til þess að geta tilnefnt dæmi, þar sem 
einmitt loftskevtatækin hafa orðið til þess að 
bjarga mörgum mannslífum. Hjá okkur hefir 
það verið svo um langt skeið, að togararnir hafa 
allir verið útbúnir með þessum tækjum, og er 
óhætt að segja, að þau hafi meðfram verið sett 
af brýnni þörf útgerðarmanna, til þess að hafa 
náið samband við skipin í sambandi við veiðar 
þeirra, en hitt hefir lika ráðið miklu, að skip- 
in væru öruggari með að kalla á hjálp, ef i 
nauðirnar ræki. Nákvæmlega það sama hlýtur 
að gilda um þau skip, sem sigla allan ársins 
hring til fjarlægra landa í misjöfnum veðrum, 
sem margt getur komið fyrir á hafi úti, sem 
enginn fengi vitneskju um, ef ekki væru loft- 
skeytatæki annars vegar. Af þessum orðum min- 
um má ráða það, að í fyrsta lagi viljum við 
flm. skylda skipin til þess að hafa þessi loft- 
skeytatæki vegna þess, hve mikil björgunar- 
tæki þau eru. I öðru lagi er það ólíkt þægilegra 
fyrir eigendur skipanna að geta haft samband 
við þau, ef til kæmi, að breyta þyrfti um á- 
kvörðunarstað, eins og oft kemur fyrir, en það 
er ekki hægt, ef skipin eru ekki útbúin slikum 
tækjum.

Eins og sjá má i grg., þá veit ég ekki til þess, 
að skip af þessari stærð séu hér fleiri en 5, sein 
án loftskeytastöðva eru, og eru það aðallega hin 
nýkeyptu skip, sem hér er um að ræða. Selfoss, 
sem eingöngu er notaður til flutninga, hefir mót- 
tökutæki, en ekki loftskevtastöð, og getur því 
ekki sent frá sér skeyti. Þess vegna er hann 
hér tekinn með.

Að frv. standa Loftskeytamannafélag Rvikur 
og sjómannafélögin í Rvík og Hafnarfirði, og 
ég hygg, að óhætt sé að fullyrða, að það, sem 
liggur á bak við, sé aukið öryggi á sjónum. Við 
íslendingar erum nú að vakna til meðvitundar 
um það, hve nauðsvnlegt sé fyrir okkur að beina 
allri orku til þess að hafa allskonar björgunar- 
tæki við hendina, bæði á landi og sjó. Kostnað- 
urinn við þessi björgunartæki, sem hér um ræð- 
ir, er að vísu nokkur, ég skal játa það. Ég þori 
ekki að fullyrða um það, hvað mikill hann muni 
verða, en ég hvgg, að loftskeytatæki séu eitt- 
hvað ódýrari nú en verið hefir; geri þó ráð 
fyrir, að kostnaðurinn sé ekki meiri en svo, að 
hverju útgerðarfélagi ætti að vera kleift að 
koma þessu á.

Ég býst ekki við, að þetta frv. mæti mikilli 
andstöðu. Ef ég þekki rétt hugi manna, þá virð- 
ast allar tilraunir til þess að tryggja líf manna 
á sjónum mæta velvild, hvaðan sem þær koma, 
að svo miklu leyti sem okkur er kleift að fram- 
kvæma þær. Og i því trausti legg ég þetta frv. 
fyrir deildina.

Ég tel rétt, að málinu sé vísað til nefndar, og 
lægi þá sennilega næst að vísa því til sjútvn. 
Legg ég tit, að svo verði gert.

Magnús Jónsson jóyfirl.j : Ég skal ekki fara 
að hefja neinar verulegar umr. um þetta mál, 
en þó langar mig til að segja nokkur orð áður 
en það fer til nefndar.

Það liljóta allir að taka undir það með hv.
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flm., að jafnan sé tekið vel undir það, sem gert 
er til þess að tryggja örvggi manna á sjónum, 
að svo ittiklu leyti sem það virðist vera kleift. 
I>að er sjálfsagt fyrir öll skip að gera allar 
mögulegar trvggingarráðstafanir, en þær stranda 
bara á þessum fyrirvara hv. þm.: að svo miklu 
leyti, sem það er kieift. Eg býst við, að n., sem 
fær þetta mál til athugunar, líti einmitt á þetta 
atriði, hvort þessi fyrirvari verði þessu þarfa 
máli ekki til fyrirstöðu.

í grg. frv. eru talin upp þau skip, sem hér 
mundu koma til greina, og er það einmitt þessi 
nýi floti, sem landsmenn hafa komið sér upp á 
siðari árum til þess að annast fiskflutninga til 
Spánar, sem hingað til hafa verið í höndum 
útlendinga, aðallega Xorðmanna. Ég held, að 
flestum landsmönnum hafi þótt vænt um það, 
að fiér liefir verið komið upp íslenzkum flota 
til þess að ná i nokkuð af þessu mikla fé, þar 
sem flutningsgjöldin nema mörgum milljónum. 
Þó kannske sé ekki hægt að tala um mikinn á- 
góða, þá skapast samt atvinna fyrir íslenzka 
menn.

Xú er það vitað, að einmitt þessir flutningar 
eru — eins og nú hagar til i heiminum — knúðir 
niður í lágmark þess, sem hægt er upp úr þeim 
að hafa. I>að er fullt af skipum á öllum höfnum, 
sem eru dregin út hvenær sem tækifæri gefst til 
að hafa nokkuð upp úr þeim, og farmgjöldin eru 
þess vegna knúð niður. X'orðmenn, sem hér 
keppa við okkur, eru allra manna lagnastir á að 
sigla ódýrt. Þeir reka alla sína útgerð á hinn 
ódýrasta hátt, og það svo, að við getum hvergi 
nálægt þeim komizt í því. Ég hefi raunar ekki 
getað aflað mér mikilla upplýsinga um málið, 
en mér er sagt, að kaupgjaidið eitt kosti ís- 
lenzku útgerðina tugum þús. kr. meira en XTorð- 
menn. Þetta eitt gerir okkur því samkeppnina 
við X'orðmenn svo erfiða, að það má ekki hárs- 
breidd muna, svo islenzki flotinn verði ekki að 
hætta, en það er enn ekki komin reynsla fyrir 
þvi, hvort Islendingar geti haldið þessum sigl- 
ingum áfram. X'ú er farið fram á það hér, að 
þessi íslenzku skip taki á sig nokkurn árlegan 
kostnað fram yfir það, sem samskonar útlend 
skip hafa.

Ég lield ekki, að nein útlend skip, sem hingað 
sigla í þessum erindum, hafi loftskeytastöðvar 
um borð. Hér er þvi farið fram á að bæta þó 
nokkrum kostnaði ofan á þá tugi þús. kr., sem 
hvíla á þessum skipum umfram keppinautana. 
— Mér hefir verið sagt, að þessar loftskevta- 
stöðvar, sem talað er um í frv., muni kosta um 
10 þús. kr. Og þessi tæki eru þannig, að þau 
ganga fljótt úr sér og verður að endurnýja þau 
oft. Má reikna með þvi, að viðhald og endur- 
nýjun þessara stöðva kosti ca. 1500 kr. á ári. 
Auk þess verður að hafa færan loftskeytamann. 
Mér er ekki kunnugt um, hvað það mundi kosta, 
en geri ráð fyrir, að það vrði ekki undir 5000 
kr. á ári. Iíostnaðurinn vrði þá alls um 6500 
kr., sem bætast vrði á annan útgerðarkostnað. 
Hafa menn gert sér ljóst, hverjar tekjur muni 
verða af þessari útgerð? Það hefir orðið að 
nota til þessara flutninga gömul skip og við- 
hald þeirra því mikið, og ekki nema um tak- 
markaðan tima, sem borgar sig að „klassa“ þau.

Skipin verður þvi að vera hægt að afskrifa á 
mjög skömmum tima. Ég held þvi, að við verð- 
um að varast að íþvngja þessari útgerð frá þvi, 
sem nú er. Það cru auðvitað ýmsir kostir 
við að hafa sendistöðvar á skipum þessum. 
Þess er getið í grg. frv., að hægt sé þá fljótar 
að koma tilkynningum frá farmsendendum eða 
eigcndum skipanna. Þetta er Alþ. óviðkomandi. 
Slíkt er útgerðarinnar sjálfrar að ákveða, ef 
þetta er talið nauðsynlegt. Ég held, að vel mætti 
komast af með litla og ódýra talstöð. Þegar 
upp að landinu kemur, er slikt fullnægjandi, en 
ég held, að þeim hafi ekki dottið i hug að setja 
upp svona fullkomnar sendistöðvar. Tryggingin 
fyrir skipshöfnina er mikil að sendistöðvunum; 
þvi her ekki að neita. En það kemur naumast 
fvrir oftar en einu sinni á æfi hvers skips, að 
merki þurfi að senda um, að þeir geti ekki 
borgið sér sjálfir, og getur það þá orðið skips- 
höfninni til lífs að bafa slík tæki. Það er satt, 
að að þessu leyti má setja loftskeytastöðina við 
hlið annara þeirra tækja til öryggis, sem skip 
nú þegar liafa, hvort sem það er nú miðunar- 
stöð eða djúplóð. Sum hafa miðunarstöð nú 
þegar. X'otkun djúplóða hygg ég, að takmarkist 
af þvi, hve mikið hægt er að Ieggja á þessa út- 
gerð, sem fjárhagslega á mjög erfitt uppdráttar. 
Aður en menn gera háar kröfur, verður að líta 
á hagnaðinn af rekstrinum. Þegar menn metast 
á um það, hvort leggja skuli veg eða brú, stend- 
ur deilan ekki um, hvort það væri betra að hafa 
brúna og veginn eða ekki, heldur einungis, hvort 
það geti fjárhagslega borið sig. Það myndu allir 
kjósa þessa hluti, ef þeir fengjust ókeypis. Ég 
þykist vita, að hv. sjútvn. fái þetta frv. og muni 
athuga það mjög gaumgæfilega með hagsmuni 
þessa nýja atvinnuvegar okkar íslendinga fyrir 
auguin.

Flm. (Sigurjón A. Ólafsson): Fáein orð. Ég 
hefi ekki ástæðu til annars en að þakka hv. 1. þm. 
Reykv. fyrir undirtektirnar um nauðsyn þessa 
máls. En á þessu stigi málsins skal ég ekki fara 
út í það, hvort það er kleift að skylda skipin til 
að liafa loftskeytastöðvar. Ég er ókunnugur 
lekstrarafkomu þessara skipa, og sum þeirra 
hafa verið stutt i okkar eign. En ég verð að líta 
svo á, að þetta sé eitt að þeim óumflýjanlegu 
tækjum, sem verða að fylgja hverju skipi. Skip- 
in hafa verið keypt heldur vægu verði, og þótt 
þessi kostnaður bættist við, þá myndi það ekki 
auka svo ýkjamikið rekstrarkostnaðinn. Stöðin 
myndi sennilega kosta innan við 10 þús. krónur. 
Aftur á móti tel ég það fullílagt, að áætla 
rúman 6000 kr. kostnað við loftskeytamann. 
(MJ: Eg áætlaði hann 5000 kr.). Þeirra byrjun- 
arlaun munu vera um 300 kr. á mánuði, sem 
hækka svo eftir starfstímalengdinni; en á svona 
skipum gæti loftskeytamaðurinn oft sinnt ýms- 
um öðrum störfum, svo sem bókhaldi og 
skýrslugerðum o. fl. En um liitt atriðið vil ég 
á þessu stigi málsins ekki ræða mikið, nefnil. 
þá samkeppni, sem okkar siglingar eiga við að 
búa frá erlendum þjóðum. Ef til vill gefst okk- 
ur tækifæri til að ræða um það siðar. Ég get 
tekið undir það með hv. þm., að mér þykir 
hún ganga allt of langt, og ég hygg, að ef



Lagafrunivörp ckki útrædd. 482
Talstöð í milliferöaskipum.

481

islcnzka þjóðin cða jieir menn, scm þar eiga 
mest’Um að fjalla, væri betur á verði um að 
bægja frá jafnóheilbrigðri samkeppni, þá gætum 
við verið betur á vegi staddir í þessum efnum 
en raun ber vitni um. Fyrir mér er þetta stór- 
mál, sem ég tel ástæðu til að athuga af alúð. 
Norðmenn reka hér óeðlilega samkeppni, og 
sum þeirra skipa, sem okkur bjóðast til flutn- 
inga, eru ekki betri en svo, að suður á Spáni 
er farinn að koma upp uggur um að nota þann 
fisk, sem kemur með þessum skipum, vegna 
skemmda. En siðan okkar skip fóru að flytja 
fiskinn er sagt, að honum sé tekið með miklu 
meiri velvild og talinn geymast betur. Væri vel 
athugandi, livort það ætti að binda sig við hina 
frjálsu samkeppni um flutningsgjöldin, þegar 
okkar skip eiga i hlut. Ég skal ekki fara langt 
út i þetta mál á þessu stigi, en ég get fullvissað 
hv. þm. um, að ég ann okkar siglingum og vil 
gjarnan gera fvrir þær það, sem heilbrigt og 
gott má teljast. Það er að visu rétt, að kopparn- 
ir, sem Norðmenn bjóða okkur til flutninga, 
hafa enga skvldu til að hafa loftskeytamenn 
eða loftskeytatæki samkv. alþjóðareglum um 
þau efni. Loftskeytaskvldan er bundin við minnst 
1600 smál. skip; en eftir þvi, sem ég veit bezt, 
mun verða hert á þeim kröfum, og er sérstök 
alþjóðleg björgunarmálanefnd, sem hefir þessi 
mál til meðferðar. Heldur hún fundi á tveggja 
til þriggja ára fresti, fyrir tveimur árum í 
London, og nú siðast í Madrid. Eru þar tekin 
fyrir mál, sem lúta að örvggi manna á sjónum. 
A siðasta fundi nefndarinnar þótti ekki fært að 
ganga lengra en að miða loftskeytaskylduna við 
minnst 1600 smál. skip. En í uppsiglingu er, 
að þessi skvlda nái einnig til skipa, sem eru 
enn minni. Samkv. okkar gildandi 1. er hvert 
okkar skip skylt að hafa loftskeytatæki, ef það 
flvtur farþega, og ég verð að álíta, að þótt ekki 
sé nema 20 inanna skipshiifn á þessum skipum, 
þá eigi þeir að njóta sama réttar sem farþegar. 
Nú hafa þessi skip annazt fólksflutninga j"afn- 
framt vöruflutningum. Hafa þau sæmilegan út- 
liúnað miðskipa fyrir farþega, og er það notað 
bæði með ströndum fram og milli landa. Hefir 
þvi mátt lita svo á, sem núgildandi I. næðu til 
þeirra, þegar þau taka farþega. Hinsvegar munu 
útgerðarfélögin ekki lita svo á, af því að aldrei 
hefir um þetta verið fengizt. Ég skal svo ekki 
fara um þetta fleiri orðum að sinni. Vænti ég, að 
við fáum að rabba meira um þetta mál, þegar 
n. hefir athugað það og kvnnt sér allt, sem 
að því lýtur.

Magnús Jónsson jóyfirl.j: Samkomulagið er 
svo gott á milli min og hv. flm., að það út af 
fvrir sig gefur ekki tilefni til eldhúsdagsum- 
ræðna. En það er rétt, sem hv. þm. sagði, og 
ég raunar tók fram í minni ræðu, að til þessara 
flutninga hafa verið keypt nokkuð gömul skip 
og þar af leiðandi með vægara verði. Þetta er 
alls ekki æskilegt, en orsakast að því, hvernig 
atvinnuvegurinn er, að hann stendur ekki undir 
nema lágu verði. Þeir, sem hafa keypt þessi skip, 
liafa verið að reyna að sanna, að þótt skipin 
séu ekki ný, þá geti þau verið til nokkurrar 
framhúðar. Hið lága verð orsakast m. a. af þvi,

Alþt. 1934. C. (48. lögsjafarþing).

að vegna minnkandi heimsverzlunar er lieilum 
skipaflotuin lagt upp. Þessi nýi islenzki atvinnu- 
vegur byggist hreint og heint á því, að hægt sé 
að fá skipin með afarvægu verði.

Hvað bókhaldi og skýrslugerðum viðvíkur, þá 
skil ég ekki í, að nokkur not séu fyrir loft- 
skeytamanninn til þeirra liluta, því skipstjórinn 
mun hafa mjög lítið að gera. Ég liefi farið 
með einu af þessum skipum milli landa og 
get satt að segja ekki hugsað mér, að nokkur 
maður hafi meira næði en skipstjórinn i svona 
ferðum, því að hann hefir bókstaflega ekkert 
að gera. Mjög mikill timi fer í siglingar í rúm- 
sjó, og í sæmilegu veðri hefir skipstjórinn ekk- 
ert að gera. Þetta er því hreinn aukakostnaður. 
Ef liægt væri að bægja frá harðvítugri erlendri 
samkeppni, væri það að vissu leyti gott. Við 
gætum e. t. v. sett lög um það, þótt það sé vafa- 
samt, að skyldan til að hafa loftskevtamann 
nái einnig til erlendra skipa, sem hingað sigla, 
en það mvndi þá koma út á þann veg, að 
þessi skip fengjust ekki til að sigla hingað nema 
fyrir hærra gjald, því að ef þau ættu að hafa 
loftskeytamann vegna tveggja ferða, eða svo, 
eftir islenzkum fiski, þá mvndi kostnaðurinn 
verða svo mikill, að skipin kæmu ekki nema 
fyrir hærra gjald. Væri þá verr farið en heima 
setið. Þessi harða samkeppni er auðvitað ekki 
einungis til ills; hún heldur niðri farmgjöld- 
unum og það keinur öllum almenningi til góða; 
a. m. k. efast ég um, að við óskuðum þess, að 
fragtirnar hækkuðu. Hv. flm. minntist á það, 
að ástæður gætu verið til þess að gera þessa 
kröfu með tilliti til, að farþegaskip eru skyldug 
til að hafa loftskeytamann. En í því felst ekki, 
að verið sé að meta lif t. d. 20 farþega meira en 
lif 20 skipsmanna; en aðstaðan er önnur. Far- 
þegarnir hafa engin skilyrði til þess að ineta á 
nokkurn hátt það skip, sem þeir eru sendir með. 
Þeir sjá einungis auglýst, að þetta skip fari, 
og farmiðinn er keyptur i trausti þess, að þarna 
sé vel og örugglega frá öllu gengið. En hvað 
snertir skipsmennina, þá vita þeir, hvort hér er 
um manndrápsholla að ræða og ráða sig ekki 
á önnur skip en þeir telja sæmilega örugg. Og 
þótt það komi fvrir, að einn og eiiin farþegi 
fái að l'ljóta með á svona skipi, eins og 
ég t. d. til Spánar, þá remia þcir ekki hlint 
i sjóinn með það. Það er lieimtuð meiri kunn- 
átta af þeim bilstjórum, sem aka farþegabif- 
reiðum, en þeim, sem aka einkabifreiðum. Þetta 
er gert vegna almennings. Ég held, að við verð- 
um að bíða með þetta þangað til alþjóðasam- 
þvkkt hefir fengizt um þetta efni, og það getur 
vel verið, að það verði innan skamms. Mér er 
kunnugt um, að hrevfingin í þessa átt vinnur 
einlægt á og getur þá alltaf krafizt meira og 
meira öryggis. En fvrst þegar alþjóðasamþykkt 
hefir verið gerð og allir verða að bevgja sig' 
undir þau ákvæði, getum við, okkur að hættu- 
lausu, gengið inn á þá braut. Þá er lika úti- 
lokuð óheiðarleg sainkeppni á þcssu sviði við 
útgerð okkar. Það er rétt, að sum norsku skipin 
eru óforsvaranleg. Við getum revnt að hafa 
okkar skip góð, svo að þau fari vel hæði með 
farþega og farangur og séu eins örugg og unnt 
er. En við verðum fyrst og fremst að gæta þess,
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að visirinn til þessa nýja atvinnurekstrar deyi 
ekki út hjá okkur.

Fhn. (Sigurjón A. Ólafsson): I>að er ekki á- 
stæða til að vera að tala mikið uin þetta niál 
að sinni, en ég hjó eftir þvi hjá hv. þm.. að 
liann taldi þetta geta heðið þangað til alþjóða- 
samþykkt væri fengin. I>að niá að vísu segja, að 
getuleysi nianna sé eðlileg ástæða til að þetta 
sé geymt. En ég er ekki viss um, að nienn yrðu 
fjárhagslega betur staddir, þótt þetta væri gert 
nieð alþjóðasamþykkt fremur en nieð gerðum 
Alþ. (MJ: I>á yrðu allir að húa við þetta). Ef 
til vill getuni við skvldað aðra til þessa, en ég 
tel það þó vafasamt, að við getuni það, en vel 
má vera, að lögfræðingar g;etu upplýst uni það 
atriði nákvænilega, og ef hægt væri að gera 
þeini erlendum skipum, seni hér sigla, að 
skyldu að liafa loftskevtastöð, vil ég leggja lið 
mitt til þess að þeirri skyldu verði komið á. 
En i sambandi við það, seni hér er minnzt á 
samkeppni, vil ég minna á, að það eru mjög 
háværar raddir uni það meðal þjóðanna, að 
vernda eigin siglingar, með því að hægja frá 
siglinguin erlendra þjóða. Ég segi ekki, að við 
getum tekið upp þessa stefnu, vegna vönt- 
unar á skipastól, en við getum e. t. v. létt undir 
nieð okkar siglinguni nieð þvi að láta innlendu 
skipin sitja fyrir vöruflutningum til og frá 
landinu, og það er niikið atriði. Eg geri ráð 
fyrir þvi, að þeir, seni ráða yfir þessum niáluni. 
geri allt, sem i þeirra valdi stendur, til að sjá 
um, að íslenzku skipin njóti flutninganna sem 
niest, og þegar svo er koinið, er ég ekki hræddur 
uni, að þessi aukakostnaður sligi útgerðina.

ATKVGIL
Erv. vísað til 2. umr. ineð 12 slilj. atkv. og íil 

sjútvn. nieð 11 slilj. atkv.

Á 32. fundi í Ed., 7. nóv., var frv. tekið til 
2. unir. (A. 94, n. 253 og 314).

Frsm. meiri hl. (Sigurjón A. Ólafsson): Xlál 
þetta hefir legið nokkuð Iengi i n. Stafar það 
sunipart af því, að n. þurfti að liafa tal af 
ýnisuni mönnuin, er þetta snertir, og einnig 
var n. að leita sér upplýsinga og álits sérfróðra 
nianna. Eins og sjá má af nál. á þskj. 314, 
Jiótti rétt að leita álils landssiniastjóra og eig- 
enda skipanna. Tekur nál. nieiri hl. fram öll 
meginatriði, er okkur þótti máli skipta. Teljuni 
við öryggi nieira af loftskeytastöð en talstöð. 
l'm þetta er ágreiningur innan n. A einu eða 
tveimur flutningaskipununi eru talstöðvar, en 
á hinuni hvorugt. I>að liggur ekki ljóst fyrír, 
livað kostnaður niuni verða niikill. Eftir þvi, 
sem við liöfuni komizt næst, munu loftskevta- 
stöðvarnar kosta 4—6 þús. kr. eftir þvi livað þær 
eru kraftmiklar. I’essi kostnaður, 4—6 þús. kr., 
á skip, sem kosta 150—200 þús. kr., fæ ég ekki 
séð, að verði þung hyrði. Hvað rekstrarkostnað 
snertir, þá er hægt að gera liann hverfaiidi lit- 
inn ineð þvi að fela skipstjóra eða stýrimanni 
að annast uni loftskeytin. I>að niætti greiða 
þeini einhverja þóknun fyrir þetta, en það vrði

aldrei niikið. Iíg hefi við 1. umr. þessa niáls 
bent á það, hve niikið öryggi er i því falið,fyrir 
skipin að hafa loftskeytastöð. Ef skip verður 
fvrir áfalli í liafi, er ekkert eins fullkoniið og 
vænlegt til hjargar og loftskeyti. Eg get í þessu 
sanihandi hent á dæmi, er einn íslenzkur togari 
niissti skrúfuna inilli Eæreyja og Islands og gat 
nieð hjálp loftskeytanna náð í hjálp, en hefði 
ella án efa lent í hrakningum.

Otal fleiri dænii niætti nefna i þessa átt, en 
ég skal eigi að svo koninu fara lengra út i niál- 
ið. I frv. var upphaflega gert ráð fvrir óþarf- 
lega sterkri stöð í skipin, en það liefir nú verið 
fært til hins réttara með lirtt. meiri hl. n.

Frsm. minni hl. (Jón Auðunn Jónsson): I>að er 
satt hjá liv. meiri hl., að það er mikið örvggi 
fólgið í því fyrir skip að hafa loftskeytastöðvar. 
En það er niargt annað, seni mikið öryggi veitir 
og ódýrara niundi verða í rekstri, og vil ég þar 
t. d. nefna miðunarstöðvar og dýptarniæla. Þó 
þessi áliöld verði dýr upphaflega, verða þau ó- 
dýr í rekstri. Það er mjög varhugavert að i- 
þyngja að nýju þessari útgerð. Eg liefi í nál. 
sýnt frani á þann inikla misniun, sem er á 
niannakaupi á islenzkum og norskum skipum. 
Hér er erfitt um vik fyrir okkur og samkeppnin 
hörð. Norðnienn greiða í mannakaup á slikum 
skipuin um 33 þús. kr. á ári, við 52 þús. I>á 
hafa og Norðmenn gert allt til þess að hnekkja 
þessari útgerð okkar. f norska lilaðinu „Fiske- 
ren“ er komizt svo að orði um þessa útgerð 
okkar, um það leyti að verið var að koma fót- 
um undir hana, að eigi muni þurfa að óttast 
þessa liyrjun, því að starfræksla öll sé svo dýr 
hér, að útgerðin muni leggjast niður hráðlega. 
f öðrum löndum, eða a. m. k. á Norðurlöndum, 
eru flutningaskip eigi skyhluð til að vera búin 
slíkum tækjum. Þessi aukni kostnaður, sem frv. 
felur í sér fyrir þessa útgerð, mundi því verða 
hjálp til Norðmanna i keppninni við okkur um 
flutningana. Það er enginn efi, að stofnkostn- 
aður 125 kilóvatta stöðvar, með öllu, sem til 
þarf, skýli fyrir stöðina o. s. frv., mundi ekki 
nema minna en 6—7 þús. kr. En þó er þetta ekki 
aðalatriðið, heldur hinn mikli rekstrarkostnað- 
ur, sem felst í þvi, að bæta þarf manni á skipin. 
Það er meira en lítið liæpið, að stýrimaður eða 
skipstjóri geti unnið þessi störf. Þó þeir tækju 
sig til og lærðu loftskeytafræði, verður það ekki 
skemnira en 9 niánaða nám, eftir þvi sem 
landssimastjóri hefir tjáð mér, en margir eru 
lengur. Ég er þvi liræddur um, að ekki verði 
komizt hjá þvi að liafa sérstakan mann. Ég get 
og upplýst það, að árl. kostnaður á togurunum 
við loftskevtastöðvarnar mun aldrei vera und- 
ir 4—5 þús. kr. Þetta yrði meira en lítill haggi 
á flutningaskipin, og virtist jiá fremur fært að 
setja i þau talstöðvar. Þær geta skipin fengið 
leigðar hjá landssímanum fyrir 400—590 kr. á 
ári. Ég held, að við verðum að fara gætilega í 
kröfurnar gagnvart þessari útgerð, með tilliti 
til hinnar erfiðu aðstöðu liennar. Siðan isl. skip- 
in komu, hefir útflutningsgjald á fiski til Suð- 
urlanda lækkað og Norðmenn hafa neyðzt til 
þess að lækka í samræmi við þau, og niður fyr- 
ir þau í samkeppnisskyni. rig vil benda hv. dm.



4&> Lagafrumvörp ekki útrædd. i<S(>
Talstöð í milliferðaskipum.

á, hve varhugavert er að samj). frv. þetta ó- 
breytt. Það væri illa farið, nú i atvinnuleysinu, 
ef útgerð þessi, sem greiðir yfir 200 þús. á óri 
i kaupgjaldið eitt, stöðvaðist.

Frsm. meiri hl. (Sigurjón Á. Ólafsson): Ég tel 
rétt að svara hv. minni lil. að nokkru, þar sem 
liann virðist vera aigerlega andstæður skoðun- 
um meiri hl. á málinu. Hv. þm. sagði, að skipin 
liefðu miðunarstöð og dýptarinæla. (JAJ: Það 
sagði ég ekki; ég sagði, að það væri inikið ör- 
yggi í að hafa það). Já, en það er ekki jafn- 
mikið öryggi. Miðunartæki og dýptarmælar koma 
sjómönnum lielzt að gagni upp undir landi. 
Þeir fara fvrst að nota þessi tæki, er þeir nálgast 
Iand. Auk þess eru þau dýr, og mun vart fást 
undir 3000 kr. miðunarstöð, en dýptarmælir mun 
kosta um 8—10 þús. kr. I þessu sambandi er og 
vert að athuga það, hvort eigi verða reistar mið- 
unarstöðvar á landi, og verður þeirra þá eigi 
þörf á skipunum.

Islenzku togararnir hafa íoftskeytastöðvar, en 
ekki talstöðvar, og ég held, að eigendur togar- 
anna telji sér það hagkvæmt. Þeir vita sem er, 
að það er í senn trvgging fyrir lífi skipshafnar. 
skipi og farmi. Kevnslan liefir sýnt þeim, að 
svo er. — Hv. þm. var að bera saman kaupgjald 
i Noregi og hér á þessum skipum. Það er mikiít 
rétt hjá honum, að kaupið er iægra í Noregi, en 
það er lika ódýrara að lifa þar og ekki sam- 
hærilegt t. d. við Rvik.

Tekjur þessara manna á skipunum eru um 
260 kr. á mán., þegar aukavinna er reiknuð með, 
og fyrir þetta fé eiga þeir að kaupa allar sínar 
iífsnauðsynjar og halda uppi fjölskvldu sinni. 
Ég held, að hv. þm. geti ekki talið þetta liátt. 
Annars get ég upplýst það, að norskir sjómenn 
munu liafa mikinn hug á að fá kaup sitt liækk- 
að innan skamms.

Ég fæ nú ekki séð, að við séum að hjálpa 
Norðmönnum með þessu. Ég er enginn vinur 
norskra útgerðarmanna, eftir því sem þeir hafa 
komið fram liér almennt, en ég sé eigi ástæðu 
til að fara að lialda hér ræðu yfir þeim. Ég tel 
ekki affarasæla þá samkeppni, sem hér er milli 
þjóðanna um þcssa flutninga.

Annarsstaðar, t. d. meðal Breta, er nú ekki 
meira um annað rætt en þessa samkeppni i sigl- 
ingunum, og inunu þeir hafa fullan hug á að 
leiða þau mál til farsælla lykta fyrir siglingar 
sínar.

Hv. þm. gerði mikið úr þvi, að skýli þyrfti 
að bvggja á skipunum undir stöðvarnar. Það 
er nú svo, að á sumum skipunum eru þessi 
skýli fyrir hendi, þar sem skipin liafa áður 
verið búin loftskeytatækjum. (JAJ: Þessi skip?). 
Já —• t. d. Katla. Ég held, að ég fari rétt með 
það. Annars er nóg rúm í lyftingu fyrir loft- 
skeytastöðvarnar, og verður það ekki til ann- 
ars betur notað. Annars getur rekstur og við- 
hald stöðvanna á flutningaskipunum aldrei orð- 
ið eins mikið og á togurunum, eins og hv. þm. 
vill halda fram. Skeytasendingar á togurunum 
eru mjög tíðar, sökum þess, að þeir standa i 
stöðugu sambandi við útgerðarmennina.

Hv. þm. bendir á þá leið, að leigja talstöð 
fvrir 400—500 kr. á ári. Með þvi fé væri á átta

árum borgaður stofnkostnaður loftskeytastööv- 
ar með leigunni einni, og liygg ég, að útgerðar- 
menn vilji fremur verja þvi fé til loftskeyta- 
stöðvar en flevgja þvi þannig i leigu talstöðva.

Hv. þm. gat þess, að Norðmenn liefðu sett 
niður flutningskostnaðinn. Það er nú svo um 
skip Xorðmanna, að þau eru lélegri en skip okk- 
ar, og þurfa þvi að bjóða verðið niður. Fiskur, 
sem fluttur er með okkar skipum, þykir og 
„koma betur fram“, eins og það er kallað, en 
fiskur fluttur á þeirra skipum. Það reynist svo, 
að betur fari um hann á leiðinni út, og er það 
þvi spurning, hvort það borgar sig að nota 
þessa norsku „kláfa“, enda þótt flutningsgjald 
kunni að vera nokkru lægra.

Þá er og vert að geta þess, að okkar skip 
eru hraðskreiðari. Síðasta sumar fékk t. d. Edda 
aukagjald fyrir sérlega fljóta ferð, en svo stóð 
á, að koma þurfti fiskinum á markað á til- 
teknum tima. Okkar skip liafa frá 10 upp í 13 
milna liraða, en norsku skipin ekki nema 8—9 
að jafnaði.

Hv. þm. endaði með þvi að gefa i skyn, að 
hættulegt væri að samþ. frv., J,ví að Jiað inuudi 
geta haft það í för með sér, að hætt yrði að 
gera skipin út. Eg bið hann að leiðrétta inig, ef 
ég fer hér rangt með. Hver trúir nú þvi, að hætt 
verði að gera skipin út vegna Jiessara 4—6 þús. 
kr.? Nei, þetta er of langt gengið hjá liv. þm. 
Mér er þetta mál það kunnugt, að ég veit, að 
eigendur skipanna munu ekki fleygja þeiin frá 
sér fyrir Jiessar sakir. Maður hefir áður lieyrt 
svona nokkru slegið fram, en þær hrakspár liafa 
aldrei rætzt, og ég vona, að svo verði ekki 
heldur nú.

Magnús Guðmundsson: Eg skal bvrja á þvi 
að lýsa því yfir, að mér finnst alveg vanta 
grundvöllinn i þessu máli. Hér vantar alveg 
upplýsingar eða vitneskju um rekstrarafkoinu 
þessara skipa, sem leggja á talsverðar byrðar á. 
Sum þeirra eru nýlega kevpt, og veit enginn, 
hvernig þau muni bera sig. Mér finnst því, að 
réttara hefði verið að liiða eftir revnslu í því 
efni, áður en farið er að lilaða á þessa útgerð 
nýjum gjöldum.

Ég sé ekki, að ineiri lil. sjútvn. liafi að neinu 
levti getað hrakið röksemdir minni lil. n. í þessu 
máli. Það hefir verið upplýst, að munurinn á 
kaupgjaldi skipshafnar á einu þessu skipi, mið- 
að við kaupgjald á samskonar skipuni norskum, 
nemur 23 þús. kr. á ári. Svo á að bæta við 
þennan kostnað um 7000 kr., eftir upplýsingum 
landssimastjóra um kostnað við loftskeytatæki, 
að viðbættum talútbúnaði og klefa fyrir stöð- 
ina, eins og hv. þm. N.-Isf. liefir sýnt fram á. 
Svo sé ég ekki betur eftir 1. gr. frv. en að tals- 
verður árlegur kostnaður verði af stöðinni, Jiar 
sem ekki er tekið grvnnra í árinni en ]>að, að við 
stöðina skuli starfa a.m. k. einn loftskeytamað- 
ur. Maður getur eftir 1. gr. búizt við, að fljójt- 
lega komi fram krafa um að liafa þá tvo. Ég 
get því ekki betur séð en að rök liv. minni lil. 
n. séu fyllilega réttmæt.

Viðvíkjandi samkeppni þessara skipa við 
Norðmenn vita allir, að húii er mikil og erfið. 
Ég ætla, að allir sjái, hvílikur geysimunur er á
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afstöðu þessara keppinauta, þar sem íslenzku 
skipin verða að greiða í mannakaupinu einu 
23 þús. kr. meira á ári á hverju skipi. Það er 
ekki liægt fyrir íslenzku skipin að krefjast 
hærri flutningagjalda vegna þessa háa kaups. 
I’eir, sem selja fisk til útlanda, taka auðvitað 
fragtina þar, sem hún er ódýrust, og útgerðin 
hér ber sig ekki svo vel, að hægt sé að taka 
hærri fragt af útfluttum íslenzkum fiski heldur 
en Xorðmenn gera. Frsm. ineiri hl. sjútvn. mælti 
talsvert hörðum orðum í garð Xorðmanna, en 
ég hýst ekki við, að það hafi mikil áhrif á fragt- 
ina hjá þeim, enda er það ekki nema eðlilegt, 
að þeir gcti boðið lægri flutningsgjöld, þar sem 
þeir liafa svo miklu minni kostnað við rekstur 
skipanna. Hv. frsm. meiri hl. var að tala uin 
það, að við ættum að feta i spor Englendinga og 
láta nefnd athuga flutningamálin. Ég verð nú 
að segja, að mér finnst það dálítið sitt livað 
hér og þar. Englendingar eiga stærsta fragt- 
skipaflota í lieimi, en við þann minnsta. Slíkar 
bollaleggingar eru bara hlægilegar. Það er gott 
að heyra, að islenzku fragtskipin eru betri en 
þau útlendu, en það hefir lítil áhrif i samkeppn- 
inni. Sá, sem sendir flutning út, fær hann vá- 
trvggðan, og þar af leiðandi bættan, ef flutn- 
ingurinn skemmist. Honum má þvi nokkuð i 
léttu rúmi liggja, hvort flutningurinn skenim- 
ist eða ekki, fyrst hann fær sína borgun. Sé svo, 
að skip sé ekki talið fært til að flytja vörur án 
þess að þær geti skemmzt, er tekið veð fyrir. 
I’að var eitt, sem frsin. meiri hl. sagði, að 
ekki væri liætt við því, að eigendur skipanna 
hættu að gera þau út, þó þetta frv. væri sam]>. 
I>að getur vel verið, en einhversstaðar hlýtur 
markalinan að vera fyrir þvi, hvað útgerðin 
getur horið. Og enginn getur búizt við því, að 
eigendur skipanna haldi áfrain að gera þau út, 
ef um engan hagnað er að ræða, heldur sífellt 
tap. I>ess vegna álít ég það óvarlegt, meðan 
enginn veit, hvernig þessi atvinnuvegur ber sig, 
að vera að auka stórlega álögur á honum.

Hv. frsm. meiri lil. sagði, að því hefði oft 
verið slegið fram hér á Alþingi, þegar rætt hefði 
verið um nýjar álögur á stórútgerðina, að þær 
rækju til þess, að skipin, togararnir, yrðu seldir 
úr landi. En hvað hefir skeð? Hér liafa verið sett 
lög um að banna að selja togara úr landi. Meðan 
ég var i stjórn var oft farið fram á það að fá 
að selja togara úr landi, og af hverju var það? 
I>að er eftirtektarvert, að á hverju ári heltasl 
þetta eiiin eða tveir íslenzkir togarar úr lest- 
inni, þ. e. þeir stranda, en enginn kemur í stað- 
inn. Það sýnir, að togaraútgerðin þolir ekki þær 
álögur, sem liún hefir við að búa. Hún er að 
gefast upp. (JBatd: Það var keyptur togari i 
Hafnarfirði móti vilja hv. þm. sem ráðh.). Hv. 
þm. veit vist lítið um miini vilja í þvi efni; ég 
gaf þó sem ráðli. levfi til þess, að hann vrði 
keyptur. (JBald: Já, loksins). Annars held ég, 
að þessi blessaði einmana stjórnarvörður, sem 
situr þarna hinumegin (hv. 4. landsk.), ætti ekki 
að vera að tala um, hvað aðrir hugsa, því að 
hann getur ekkert vitað um það. Honum væri 
nær að segja, hvort hann sem bankastjóri er 
ekki sammála mér i þessu ináli. Það liggur ekk- 
ert fyrir um það, hver er rekstrarútkoma þess-

ara skipa. Því álít ég. að ekki sé vert að auka 
við gjöld þeirra.

Frsm. minni h). (Jón Auðunn Jónsson): Það 
má vera hv. þdm. nokkurnveginn ljóst, að mikið 
er i húfi, ef þessi útgerð stöðvast. Ég liefi upp- 
lýst, að þessi útgerð hefir þurft að borga 23 þús. 
kr. fyrir mannahald á hverju skipi fram yfir 
það, sem keppinautarnir þurfa að borga, og er 
þá augljóst, að varhugavert er að bæta þar við 
aukaútgjöldum. Hér er um að ræða útgerð, sem 
ekki er sambærileg við samskonar útgerð lijá 
öðrum þjóðum. Þó væri ekki nema sjálfsagt, ef 
aðrar þjóðir hefðu sett loftskevtastöðvar á sam- 
svarandi skipum, að það væri einnig gert hér, 
en það hafa þær ekki gert, og þá er bara hættu- 
legt að gera það hér og auka með því erfiðleika 
okkar skipa, sem aðrar þjóðir hlifast við að 
gera hjá sér. Það væri hættulegt, ef þessi út- 
gerð lenti í það, að geta ekki innt af höndum 
þau löglegu gjöld, scm á henni hvila, þvi þá 
yrði ekkert annað ráð fyrir liendi en að selja 
skipin. Það væri þjóðhagsiega skoðað vítavert 
gáleysi að vera að halda uppi dýrari flutning- 
um með þessum skipum heldur en svo, að út- 
gerðin geti borið flutningana. Og þá gæti farið 
svo, að það borgaði sig betur hreint og beint 
að gefa skipin en að reka þau á þann hátt.

Hv. frsm. meiri lil. taldi mest öryggi fyrir 
skipin að fá loftskeytastöðvar. En ég vil spyrja: 
Hver er reynslan i þessum efnuin? Hún er sú. 
að nálega allir togarar, sem farizt liafa hér við 
land, hafa strandað við landtöku, og svo er það 
og með það eina íslenzka flutningaskip, sem hér 
hefir strandað. OIl hin stærri skip hafa farizt 
þannig, nema April og Leifur heppni, sem fórst 
í mikla mannskaðaveðrinu 1024. Það er þvi við 
landtöku, sem langsamlega flestir skipskaðar 
hér hafa orðið. Hin mesta öryggisráðstöfun fyr- 
ir þessi skip væri ]>vi sú, að þau fengju dýptar- 
mæli, og þó liann kosti nokkuð mikið, álíka mik- 
ið og loftskeytastöð, þá munar mestu á þvi, að 
sá kostnaður verður aðeins i eitt skipti fyrir 
«11, en í hinu tilfellinu er um mikinn árlegan 
kostnað að ræða, sem skiljanlega hefir mést að 
segja i þessu efni. Það er hverfandi fyrir út- 
gerðina að leggja út nokkra upphæð í eitt skipti 
fyrir öll lijá því sem að þurfa að standa straum 
af miklum árlegum kostnaði.

Hv. frsm. sagði, að það væri óeðlilegt og ó- 
liklegt að skipin bæru sig ekki vel. En ég vil 
spyrja: Hvað er óeðlilegt við það, ]>ó svo va-ri 
ekki? Hér gildir vitanlega það, að sá, sem siglir 
ódýrast, stendur sig bezt. Xú liggja uppi millj- 
ónir skipa i heiminum atvinnulaus. Þau skip, 
sem rnestan kostnað hafa, verða undir i sam- 
keppninni. Xorðmenn sjá, að það er betra að 
hafa kaupið lægra til þess að geta veitt sem 
flestum atvinnu. Bretar verða aftur að láta sín 
skip liggja uppi. Hvað er að gerast í heiminum? 
Japanar eru að leggja undir sig eina iðngrein- 
ina eftir aðra, vegna þess að þeir hafa ódýrari 
framleiðslumöguleika en aðrar þjóðir. (SÁÓ: 
Þá er ekki annað en að loka millirikjaverzlun- 
inni). Já, þjóðirnar gera það að talsverðu leyti 
í bili, — en hvað lengi verður það fært? Auk 
þess er það svo, að heppilegast væri, að hver
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vara væri framlcidd þar, scni bezt eru skilyrðin. 
Eg skal viðurkenna, að þegar aðrar þjóðir hafa 
fyrirskipað loftskeytastöðvar á sin flutninga- 
skip, þá er sjálfsagt, að við gerum það einnig. 
En meðan þær gera það ekki, þá bjálpum við 
aðeins keppinautunum með þvi að leggja slikar 
byrðar á okkar útgerð. Ég hefi bent á það, að 
meira öryggi væri fvrir skipin að fá dýptar- 
mæli heldur en loftskevtastöð, af þvi að lang- 
samlega mcst slvsaliætta er i sambandi við land- 
töku. Þess vegna ætti fremur að setja dýptar- 
mæla á flutningaskipin en loftskeytastöðvar, cf 
auka á öryggi þeirra. Að skip fái aukaborgun 
fyrir fljóta siglingu milli landa, getur vel verið, 
en það er nú það, sem tæplega borgar sig fyrir 
þau, þvi með því að auka hraða skipanna úr 
10 milum í 12 eykst kolaevðslan uin 'á hluta. 
Slíkt mun þvi í flestum tilfellum ekki borga 
sig. Um norsku flutningaskipin er það að segja, 
að þau eru mörg ágætlega fallin til flutninga, 
og sama er að segja um þá menn, sem þeim 
stjórna og á þeim vinna, að þeir gera allt til 
þess, að vörur þær, er þeir flytja, komi sem 
bezt fram. Þeir eru því sizt eftirbátar i þeim 
efnum. Þó skal ég viðurkenna það, að islenzku 
skipstjórarnir og stýrimennirnir gera einnig allt, 
sem þeir geta í þessu efni.

Meðan svo er ástatt sem nú er, að okkar skip 
hafa yfir 20000 kr. aukakostnað á ári fram yfir 
norsku skipin, útgjöld, sem okkar skip kannske 
standa undir, eða a. m. k. væri vonandi, að 
þau gætu staðizt, þá er ekki nærgætnislegt að 
lieimta það, að þessi skip bæti við sig dýrum 
loftskeytastöðvum. Eg held, að menn megi þakka 
fyrir, ef þessi útgerð fellur ekki í rústir, án 
þess að leikur sé gerður til þess, að svo fari.

Magnús Jónsson óyfirl/: Hv. frsm. meiri bl. 
sjútvn., sem einnig er 1. flm. þessa frv., beitti 
hér röksemdafærslu, sem ekki er óalgeng hér á 
Alþingi, þegar á að koma einhverju fram, sem 
i sjálfu sér er gott og þarft, en verður þó ekki 
komið í framkvæmd, nema annað hljótist af, 
sem orðið getur miklu verra. Hv. þm. sýndi mjög 
fram á það, hve mikið örvggi væri í því fyrir 
skipin að hafa loftskevtastöðvar. Þetta er alveg 
dagsatt. En hér er alveg eins og þegar verið er 
að mæla nieð einhverri fjárveitingu, sem ein- 
hver hefir gagn af og þess vegna er talin sjálf- 
sögð. En þessi rökfærsla er ekki einhlit, þegar 
valið er á milli ýmsra góðra hluta, sem hægt 
cr að nota féð til. Við erum sammála um, að 
það sé t. d. gott og þægilegt að eiga bíl, en það, 
sem ræður hjá okkur, að við kaupum þó ekki 
bifreiðina, er það, að við komumst að þeirri 
niðurstöðu, að við getum notað peningana til 
einhvers annars, sem er betra. Það er enginn á- 
greiningur um það, að bezt væri að hafa loft- 
skeytastöðvar á öllum skipum. Það getur svo 
sem alltaf komið fvrir i hafi, að betra sé fyrir 
skipin að bafa loftskeytastöðvar, til þess að 
senda nevðarskeyti. Það væri náttúrlega mest 
örvggi í því að banna skipum að sigla milli 
landa, nema þau hafi loftskeytatæki og nái ein- 
hverri ákveðinni stærð. Það, sem hér er um að 
ræða, er ekki annað en það, hvort nauðsvnin 
sé svo mikil fyrir loftskeytastöðvar, að við sjá-

um ekki i það að setja atvinnuveginn i hættu 
af þeim sökum, eins og gert er með þessu frv.

Hv. frsm. meiri hl. álitur, að útgerðarfvrir- 
tækin séu ekki sett í neina hættu með samþvkkt 
þessa frv. Við álítum aftur á móti, að þessi at- 
vinnuvegur sé með þvi settur í mjög mikla 
hættu.

Hv. sessunautur minn benti á það með réttu, 
að það vantaði allan kunnugleika um rekstrar- 
afkomu þessara skipa. Þetta er alveg rétt. Ég 
lield einmitt, að það sé ákaflega nauðsvnlegt, 
að það sé á vitorði þeirra, sem eiga að skera 
úr í þessu efni, bvernig skipin bera sig. Ég 
held líka, ef sú reynsla væri fengin, þá mundi 
það sýna sig, að ]>essi atvinnuvegur berst i bökk- 
um. Það þýðir ekkert að vitna í eitt dæmi, eins 
og Vestra, þó hagnaður hafi orðið á rekstri 
hans. Það þarf að stvðjast við margra ára 
revnslu. Það getur komið fyrir, að þessi skip 
séu ekki nema hálfan annan inánuð að flvtja 
farm til Spánar, en svo getur líka farið svo, að 
þau séu hálfan fjórða mánuð í ferðinni. Nei, 
það er fvrst þegar komin er nokkurra ára 
reynsla um rekstur þeirra, að það kemur i ljós, 
hvort vogandi er að ætla þessum skipum meiri 
álögur. Ég gæti hugsað, að það færi svo með 
þessa útgerð okkar, að hún standist ekki hina 
hörðu samkeppni, að það færi með hana eins 
og togaraflotann á siðari árum, að eitt og eitt 
skip heltist úr lestinni, en ekkert kæmi í stað- 
inn. Það er ekki rétt að gera leik til þess, að 
svo fari. Náttúrlega má segja, að það muni 
ekki mikið um 6IMI0 kr. Það sé ekki nema 
eins og þegar einn dropi sé látinn leka i glas, 
en það munar um þetta, þó ekki sé meira. 
„Það er alltaf drjúgt, sem drýpur". segir mál- 
tækið, og á endanum verður glasið fullt, svo 
flóir út af.

Hv. frsm. ineiri hl. hefir talað mikið um það, 
að við vildum amast við því, að skipin fengju 
loftskeytastöðvar, en vildum aftur, að þau 
fengju dýptarmæli. Ég hefi ekki hevrt hv. frsm. 
minni hl. sjútvn. bera fram neinar kröfur um 
dýptarmæli á skipin, en hann hefir sýnt fram á, 
að það er miklu nauðsynlegra tæki heldur en 
loftskeytatæki og liefir auk þess þann kost, að 
þar er enginn rekstrarkostnaður. Ég held, að 
hv. frsm. meiri hl. hafi farið með rökfalsanir 
i þvi, að hægt verði að fela einhverjum tveimur 
mönnum af skipshöfninni að sjá um loftskeyta- 
tækin. Það hefir verið upplýst, að það kostar 
9 mánaða nám að geta farið með þau tæki, og 
ég vil spyrja, hvort það sé sennilegt, að skip- 
stjórar eða stýrimenn muni vilja sitja i landi 
nærri þvi heilt ár fyrir ekki neitt, við að læra 
það. Og það er annað lika, það er viðurkennd 
regla, að menn geta ekki lært þetta starf eftir 
að þeir eru koinnir yfir vissan aldur. Eg man 
eftir þvi i sambandi við eitt ákveðið mál, scm 
kom bér fyrir þingið eitt sinn, að Forberg heit- 
inn landssímastjóri sagði það, að vfirleitt væri 
heimtað, að ekki nema ungir menn lærðu sím- 
ritun, af því að öðrum væri það ekki fært. Nú 
er það svo, að flestir yfirmenn þessara skipa 
cru rosknir menn, sem ekki mundu geta lært 
þetta starf, og þá verð ég að segja, að það væri 
beint hlægilegt, ef farið yrði að setja loftskeyta-
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stöðvar í skipin, cf svo þeir, sem mcð þær ættu 
að fara, hefðu ckki nema að litlu lcyti skilyrði 
til að gcta það.

Svo cr annað. Ég býst við, að fagfélag loft- 
skeytamanna mundi þá koma til skjalanna og 
gcra kröfur um, að það væru í raun og veru 
faglærðir inenn, scm gegndu þessu starfi. Mér 
þætti ekki ólíklcgt, að cinmitt hv. frsm. meiri 
hl. yrði fremstur i flokki við að fylgja fram 
þeiin kröfum, eins og öðrum kröfum félags- 
hundinna fagmauna. Það mundi ekki þýða ann- 
að en það, að a. m. k. 6—8 þús. kr. kostnaður 
yrði á ári við þcssar stöðvar. Kaupverðið yrði 
smáræði samanhorið við rekstrarkostnaðinn. Ég 
veit ekki, hvort hv. frsm. meiri hl. þætti eðli- 
Iegt, að þessum kostnaði væri náð upp með 
lægra kaupi skipsmanna, með mciri jöfnuði á 
kaupi við það, scm kcppinautar okkar grciða 
á sínum skipum. Þá mundi liann í raun og veru 
meta mikils þctta aukna öryggi mannslifanna, 
cf hann teldi mega spara við aðra menn á skip- 
unum sein þessu svarar. En ég hýst við, að liann 
vildi það ckki, og cg mundi ekki heldur vilja 
það, fyrir jafnlítið aukið öryggi sem ég hygg, 
að hcr sé um að ræða.

Nci, þvi miður er það svo, að liér rekur upp 
höfuðið sú niðurrifsstcfna, scm cr allt of algeng 
hér hjá okkur, að hvcnær scm hyrjað er á ein- 
hverri atvinnugrcin, scm likur eru til, að gæti 
horið sig, cr þegar farið að gera til hennar ineiri 
og meiri kröfur um ýmislegt, sem i sjálfu sér 
er gott og blessað að hafa, og e. t. v. munar 
ekki svo mikið um i hvert skipli, að líklcgt sýn- 
ist, að þær velti fvrirtækinu um. En svona 
kröfur, sem t. d. hafa vcrið gerðar til togara- 
litgerðarimiar, cr meginástæðan til þess, að 
togaraflotinn er nú að rýrna og hvcrfa. Þetta 
er e. t. v. eðlilegt frá sjónarmiði hv. frsm. 
ineiri hl. og flokksmanna hans, sem óska, að 
einstaklingsreksturinn á þessu sviði sem öðrum 
sýni sig scm óhcppilegastan, svo rikið hafi á- 
stæðu til að taka i taumana og fara að reka 
atvinnufyrirtækin sjálft. En ég gæti hugsað mér, 
að ánægjan yfir rikisrekstrinuin færi að ininnka 
eftir svo scm áratug. Þá væri ckki lengur liægt 
að grípa til þess að skattleggja einstaklings- 
fyrirtækin til þess að jafna hallann á rikis- 
rekstrinum, þvi þá ætti ríkið allt og yrði að 
s.já fyrir öllum. En hv. frsm. og hans nótar 
liugsa liklega sem svo: Er á meðan er, við skul- 
um halda kröfunum áfram meðan einliverjir 
cru uppistandandi. ()g þeim, scm þannig hugsa, 
er þvi miður allt of mikið léð cvra frá þeim 
mönnum, sem þó eru ekki flokksbundnir sósí- 
alistar, þó ég gangi út frá, að þetta frv. verði 
ekki látið verða að lögum.

Það cr vitanlcga eitthvað aukið öryggið með 
þvi að liafa þessi tæki á skipum, en hitt verður 
líka að viðurkenna, að mcð þessu frv. á að 
gcra inciri kröfur til okkar, frumbýlinganna og 
byrjendanna á þessu sviði eins og mörgum öðr- 
um, hcldur cn fært hefir þótt að gcra til sigl- 
ingaþjóða yfirleitt með alþjóðasamþykktum. Ég 
tel eðlilegt, að þessi krafa sé látin biða, þang- 
að til búið cr að taka liana upp i alþjóða- 
samþykktir, svo keppinautar okkar standi jafnt 
að vígi eins og við.

Frsm. meiri hl. (Sigurjón Á. Ólafsson): Það 
hafa nú 3 af hv. þm. ráðizt á þctta litla frv.. og 
finn ég ástæðu til að svara sumu af þvi, sem 
fram hefir komið í ræðum þeirra. Ég skal byrja 
á hv. 1. þm. Skagf. Hann vildi láta líta svo út, 
að hér væri gerð krafa um fleiri en einn loft- 
skeytamann á hverju skipi. Ég hefi nú skýrt 
það, sem einnig kemur fram í nál. okkar, að 
þó sagt sé að minnsta kosti einn loftskevta- 
inaður, þá á það aðeins að tryggja það, að á 
skipinu sé einhver, sem með loftskeytastöðina 
kann að fara. Það cr ckki krafizt nema eins 
loftskeytamanns á farþegaskipum okkar, svo 
það er bara út i loftið hjá hv. þm. að gera 
ráð fyrir fleiri en einum á flutningaskipunum. 
(MG: Það cr fagmaður). Já, þetta er lika að 
vcra fagmaður að því leyti, að hann á að kunna 
til þcssa starfs, cn þar sem liér er um flutninga- 
skip að ræða, má hann jafnframt sinna öðrum 
störfum á skipinu.

Þá vihli sami hv. þm. halda því fram, að 
ckki væri hægt að fá hærri flutningsgjöld heldur 
cn nú tiðkuðust. l'm það atriði gætum við nú 
auðvitað Icngi dcilt. En cftir því sem ég bezt 
fæ séð af skrifum erlcndra blaða, sem sérstak- 
lega fjalla um siglingamál, þá lítur út fyrir, 
að flutningsgjöld fari liækkandi, og það er ekki 
ólíklcgt, að það hafi áhrif einnig hér. Það mun 
vera stcrk alda um það í liópi útgerðarmanna 
úti um lönd, að saineina sig „internationalt" 
um að hækka farnigjöld, til þess siglingarnar gcti 
þrifizt, eins og það cr venjulega kallað, og það 
cru likindi til, að það geti tekizt. Hv. þm. vill 
telja það hlægilcgt, þegar stungið er upp á að 
athuga möguleikana fvrir því, hvort okkar skip 
gætu ekki fengið þau flutningsgjöld, sem þau 
raunverulega þyrftu fyrir rekstrarkostnaði. Ég 
verð að segja það, að ef við erum sammála um, 
að það sé nauðsynlcgt fvrir tilveru okkar sigl- 
iiiga, og jafnvcl okkar sjálfstæðis, að eiga okkar 
eigin skip, cr þá ckki atliugunarefni, að ríkið 
sjái um, að þau fái þær tekjur í flutningsgjöld- 
um, sem þau þurfa fyrir cðlilegum rckstrar- 
kostnaði?

Hv. þm. segir, að þó skipin skili fiskinum 
skemmdum, þá hafi farmsendcndur vátryggingu 
fyrir skaðanum. En þó fiskurinn sé vátryggður, 
þá gctur skaðabótakrafan í sumum tilfcllum 
lciit á þeiin, scm flvtur hann. Það er einnig nóg 
til að koina óorði á fiskinn okkar, cf hann 
skcmmist á leiðinni, og máske öðru um kennt 
en farkostinum, scm flytur hann. Svo er ekki 
æfinlega hægt að segja um, hverjum það er að 
kenna, hvort það er skipunum að kcnna eða 
einhvcrju öðru. Ég vcit' dæmi til þcss, að 
skemmdir hafa orðið, scm ckki licfir verið hægt 
að fá bættar af þeim, sem vátryggt var hjá. 
Fiskurinn kannske brotnar i pökkunum og slagi 
kemur í hann, án þess j»ó skipið leki. Fróðir 
menn scgja mér, að það hafi mikið að scgja, 
hvernig gengið sé frá fiskinum og hvcrnig skip- 
in séu útbúin. Veltur því mikið á að hafa góð 
skip til þessara flutninga og vel út búin, og það 
munu okkar skip vcra.

Að síðustu minntist hv. ]>m. á það, að samkv. 
islenzkuin 1. væri ekki heimilt að selja skipin 
út úr landinu; nefndi liann sein dæmi, að marg-
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ir hefðu viljað selja togara, en ekki getað. Ég 
býst við, að það sé rétt hjá lionum; sem fyrrv. 
ráðh. ætti honum að vera þessi mál kunnug. En 
ég liygg þetta stafi meðfram af því, að menn 
hafi viljað reyna að fá sér hetri skip og losna 
við þau göinlu. Hv. þm. vildi láta líta svo út, 
að þetta sýndi, að það borgaði sig illa að eiga 
skip. l’m það efni mætti vitanlega mikið tala, 
og gefst e. t. v. tilefni til þess siðar undir umr. 
um önnur mál hér í d. En ég vil drepa á það, 
að þó mönnum þyki ekki eins arðvænlegt og 
áður að eiga togara, þá er ekki þvi um að 
kenna, að útgerðin geti ekki borið sig. Hvað seg- 
ir mþn. í sjávarútvegsmálum um þetta? Ég var 
núna að lesa þau ummæli eftir hana, að menn 
liefðu farið mjög ógætilega með fé útgerðarinn- 
ar, tekið það út úr útgerðinni og lagt það í 
skrauthýsi og ýmislegt þesskonar, svo væri kom- 
ið sem koinið er. betta er ekki þvi að kenna, að 
það sé óarðvænlegt að gera skipin út. Hér koma 
margar ástæður til greina, sem gera það að verk- 
um, að mönnum þvkir ekki eins arðvænlegt 
að gera út eins og áður. Stofnfé útgerðarinnar 
er búið að sólunda og skipin eru orðin gömul. 
Enginn getur borið á móti þvi, að togaraútgerð- 
in islenzka hefir skilað miklum arði. En hvert 
er hann kominn? (MJ: Vtgerðin er nú búin að 
ala marga). Hún er lika til þess að menn lifi 
af henni, ekki aðeins „eigendurnir", heldur 
einnig þeir, sem við liana vinna.

Enginn vill kaupa skipin, segir hv. þm. Þetta 
er rangt; ég hygg, að viljann vanti ekki, en það 
er viða þröngt um gjaldeyrinn nú á tímum. Enn- 
þá er trúin á islenzka útgerð ekki horfin, þó 
hún kunni að vera liorfin hjá einstökum mönn- 
um. sem hafa „spilað fallit" á þessu sviði. I>að er 
til liópur manna i landinu. og hann ekki svo 
litill, sem segir, að það borgi sig að kaupa ný 
og góð skip, en þar á meðal munu ekki yfirleitt 
vera þeir menn, sem við þennan rekstur hafa 
fcngizt að undanförnu.

Ég skal svo ekki fjölyrða um þetta efni frek- 
ar; ég hefi aðeins kastað þessu fram sem svari 
við þvi, sem hér hefir áður verið innlagt.

I>á vil ég segja nokkur orð til hv. frsm. minni 
hl., þm. N.-ísf. Ég verð að segja, að mér fannst 
i ræðu hans, sem þó er útgerð skipa nokkuð 
kunnugur, kenna óþarflega mikils barlóms um 
það, að hér sé verið að leggja á útgerðina eitt- 
hvert ógurlegt ok með kröfunni um, að skipin 
liafi loftskeytastöð. Hv. þm. sagði, að okkur væri 
ekki kunn útkoman hjá þessum skipum. (JAJ: 
Ég sagði það ekki, þvi ég hefi einmitt kynnt 
mér útkomuna nokkuð). I>að kom til umr. í n., 
hvort þeir framkvæmdarstjórarnir vildu ekki 
gefa okkur upplýsingar um þetta efni, en við 
fengum ekkert um það að sjá. I>að er gamla að- 
ferðin, að fela allt slikt fyrir þeim, sem þeir 
ekki telja sina menn. Ég skal þvi ekki segja, 
hvernig útkoman er hjá þvi skipi, sem kevpt 
var í ár, en útkoman hjá þeim, sem rekin voru 
siðastl. ár, hygg ég að hafi verið allgóð. Ég segi 
það ekki i því skyni, að ég sé að öfundast yfir 
þvi, heldur gleðst ég vfir þvi, livað vel hefir 
gengið. Vni útkomu þeirra skipa, sem kevpt voru 
i ár, verður reynslan að dæma, en lnin saniiar 
ekkert út af fvrir sig, þvi ýmiskonar kostnaður

leggst á útgerðina fyrsta árið, sem ekki verður 
til næsta ár. Hv. þm. segir, að það geti farið svo, 
að það horgi sig betur að gefa skipin heldur en 
verða við ]>eim kröfum, sem gerðar séu. Ég 
kalla þetta nú engin rök, að vegna viðbótar- 
kostnaðar, sem nemur einum 4—6 þús. kr., 
borgi sig að gefa skipin út úr landinu aftur.

Vm það atriði, hvað mörg skip hafa strandað 
og hvað mörg ekki stranelað, þurfum við ekki 
að deila. Ég skal játa, að flestir þeir togarar, 
sem strandað hafa, hafa haft loftskeytatæki, og 
ef til vill liefðu þeir frekar getað bjargað sér 
frá strandi, ef þeir hefðu liaft dýptarmæli. En 
]>eir eru dýrir, kosta eitthvað 8—12 þús. kr. 
(MG: En rekstrarkostnaðurinn?). Hann er ekki 
nema rafmagnseyðslan, — það skal játað. En 
ég skal ekki fara út i það að sinni, hvað valdið 
hefir, að þessi skip hafa strandað. I>að er sorg- 
legra mál en það, að liægt sé að gera það að 
umræðuefni liér, og ég hvgg, að i mörgum til- 
fellum hefðu engin tæki komið að gagni. I>ó 
liafa loftskeytatækin orðið mannslifum að liði 
við strönd. Siðasta dæmið með Skúla fógeta 
strandið. Innan fiskimannastéttarinnar eru þess- 
ar tíðu strandanir orðnar svo mikið áhvggjuefni, 
að menn vilja sem minnst um þær tala opin- 
berlega.

Ég held, að hv. þm. hafi misskilið mig, þegar 
ég var að tala um Ioftskeytastöðvarnar og tal- 
stöðvarnar. Ég sagði, að skip, sem þurfa að 
greiða 500 kr. leigu fyrir talstöð árlega, gætu 
greitt loftskeytastöð með þvi framlagi á 8 árum, 
miðað við 4000 kr. kaupverð. Og ég taldi líklegt, 
að loftskeytastöðvarnar mætti fá með afborg- 
unum.

Ég ætla ekki að fara að telja upp allt, sem liv. 
]>m. liélt fram. Haim sagði m. a., að það væri 
ónærgætni við ])á, sem gera út þessi skip, að 
leggja á þá þær kvaðir, sem hér er um að ræða. 
Ég liefi tekið það fram áður, að fyrir mér vak- 
ir aðeins að auka örvggi islenzkra farmanna. 
Og ef það er kölluð ónærgætni, þá á ég enga 
nærgætni til gagnvart þeim, sein skipin reka. 
Ég mundi krefjast þessa jafnt, hverjir sem i 
hlut ættu.

Örfáum orðum vilcli ég beina til hv. 1. þm. 
Iteykv. Hann benti á, að litið væri af mönnum 
í yfirmannastétt skipa, sem kynnu að stjóma 
loftskeytastöðvum. I>að má vera, að í hópi eldri 
farmanna liafi fáir þessa kunnáttu. En á meðal 
hinna yngri, sein lært hafa siglingafræði, eru 
þeir til, sem þetta hafa lært. Og ég veit um skip, 
þar sem sami maður er bæði stýrimaður og Ioft- 
skeytamaður. I>að má vera, að það sé erfitt fyrir 
menn á fullorðins aldri að læra að senda og taka 
á móti loftskeytum, en ég hygg þó, að það sé 
kleift. I>að mundi vitanlega liafa einhvern kostn- 
að i för með sér.

En hv. þm. skaut hér öðru fram, sem ég tel 
rétt að svara: Hvort fagfélag loftskeytamanna 
inundi ekki krefjast þess, að það yrðu menn úr 
sínum hópi teknir til að fara með loftskeyta- 
stöðvarnar á þessuin skipum. Ég liefi borið mig 
saman við núv. stjórn loftskeytamannafélags- 
ins, og hún kvað loftskeytamenn yfirleitt ekki 
myndu gera slikar kröfur, ef aðrir menn lærðu 
þetta starf og gætu innt það af hendi. I>eir litu



49.5 Lagafrumvörp ckki útrædd.
Tatstöð í milliferðaskipum.

496

alvcg cins og cg á þetta mál, að cf það væri 
tryggt, að yfirmenn skipanna kynnu að fara 
mcð stöðvarnar — og um það gilda reglur, sem 
ckki er liægt að ganga framhjá —, þá myndu 
ekki vcrða gerðar kröfur um, að félagsbundnir 
loftskeytamenn fcngju þcssi störf.

Þá minntist hv. þm. á, að það væri ein leið 
til að gera skipunum kleift að taka á sig þenn- 
an kostnað, sú, að lækka kaup þeirra, sem vinna 
á skipunum, eða fækka þeiin. Ég vil nú upplýsa 
hann um, að á þessum skipum eru alls ekki 
fleiri inenn heldur en nauðsyn krefur. Þó á 
norskuin skipum séu örlitið færri menn, þá 
get ég sagt hv. þm., að um annað er ekki meira 
dcilt nú á meðal norskra farmanna og þcirra, 
scin ráða í þessu efiii, heldur en það, hvað skip- 
in ern illa mönnuð. I’vi er lialdið frain, að ör- 
yggi skipanna sé jafnvel hætta búin af þessum 
sökum. ()g ég gct sagt þá sögu frá sjórétti Rvik- 
ur út af sjóslysum á norskum skipum hér við 
land, að ástæðurnar hafa verið raktar til mann- 
fæðar. — Hvað kauplækkun snertir, þá hygg ég, 
að hv. þm. sé mér sammála uin, að kaupið geti 
ckki verið lægra en það er, a. m. k. hjá þeim 
lægra launuðu, og tel ég þvi ineð öllu úti- 
lokað, að hægt sé að ná þessuin kostnaði upp 
á þann hátt.

Þá sagði hv. þin., að liér væri að gægjast upp 
niðurrifsstefna. Ég hefi aldrei lieyrt, að það 
væri niðurrifsstefna, þegar um eitthvað er að 
ræða til uppbyggingar og fullkomnunar mann- 
kyninu. Hér er um að ræða að tryggja öryggi 
mannslífa og að gcra mönnum á skipunum lifið 
ánægjulegra og vistlegra, með því að þeir geti 
haft samhand við umheiminn. Ég skil ekki, 
livernig cr hægt að lieimfæra það undir niður- 
rifsstefnu. Hér er ekki farið fram á að rifa neitt 
til grunna. En það kveður nú við, eins og svo 
oft áður frá þeim flokki, scm hv. 1. þm. Reykv. 
telst til, að allt, sem menn innan verkalýðs- 
stcttarinnar fara fram á til þess að fegra og 
hæta líf verkalýðsins, sé niðurrifsstefna. Það 
heitir niðurrifsstefna, ef „Iægri“ stéttirnar leyfa 
sér að fara fram á eittlivað af þeim gæðum lífs- 
ins, sem tilheyrir ,,æðri“ og efnamciri stéttun- 
uin.

Að síðustu minntist hv. þm. á alþjóðasam- 
þykktir um þetta cfni. Ég hefi áður skýrt frá 
þvi, að i alþjóðasamþykktum nær krafan um 
loftskeytatæki ekki nema til 1600 smálesta skipa 
og stærri, og e. t. v. ræður þar sú kreppa, sem 
að undanförnu hefir verið á sviði siglinga al- 
mennt. Því það er ekki eins og einliver hv. þm. 
sagði hér áðan, að öll skip hafi verið í gangi á 
undanförnum árum; það hefir t. d. stór hluti 
af norska flotanum legið í höfn á siðustu árum, 
og sömu söguna liafa flestar siglingaþjóðir að 
segja.

Viðvíkjandi alþjóðasamþykktunum er það að 
segja, að ég hefi það eftir greinagóðum manni, 
sem sjálfur sat fundinn i Madrid, og eins af 
skrifum, scm ég licfi i höndum, að þar voru það 
útgerðarmenn, scm komu því til leiðar, að inark- 
ið var ekki sett neðar. Þó voru það fulltrúar 
nokkurra landa, þar á meðal Ameríku, sein 
kröfðust þess, að markið væri fært niður, og al- 
kunnugt er, að hin vinnandi stétt um beim all-

an styður þær kröfur. ()g gegn þeiin verður ekki 
hægt að standa til lengdar, það getur ekki liðið 
á löngu, þangað til alþjóðasamþykktunum um 
þetta efni verður breytt. En hvers vegna eigum 
við að bíða eftir því? Mega íslendingar ekki vera 
á undan í því að sýna vilja sinn til þess að auka 
örvggi farmannastéttarinnar? Þarf endilega að 
vera búið að því úti í löndum fyrst? Megum 
við ekki á einu sviði vera forgangsmenn? Ég álit, 
að íslenzka þjóðin ætti að sýna það, að hún 
kann að meta sjómannastétt sina, þar sem þjóð- 
félag okkar er ekki hvað sízt til fyrir hennar 
störf. Fáar þjóðir munu eiga eins mikið undir 
fiskveiðum og við íslendingar, en þá er líka 
skylda okkar að stuðla að því öryggi, sem mögu- 
legt er að veita þessari stétt þjóðfélagsins.

Magnús Guðmundsson: Ég skil vel, að liv. 
frsm. meiri hl. n. getur ekki bent á leið til þess, 
að komizt verði lijá að taka sérstakan loft- 
skeytamann á þessi flutningaskip, ef frv. þetta 
verður samþ. Það er engin Ieið, þótt hv. þm. 
bendi á, að skipstjóri eða stýrimaður gætu setzt 
á skólabekkinn og farið að læra loftskeytafræði. 
Þeir bara gera það aldrei, nema þeir fái full 
skipstjóra- eða stýrimannslaun á meðan. Lands- 
símastjóri segir, að engín ákvæði í alþjóðaregl- 
um eða íslenzkum sérreglum séu þvi til fvrir- 
stöðu, að yfirmenn geti jafnframt verið loft- 
skeytamenn. Nei, það eru engar sérstakar regl- 
ur, sem banna þetta, en fagsainböndin gætu 
liannað það. I þessu sainbandi liefir verið bent 
á, að vel geti í framtíðinni orðið hækkun á 
flutningsgjaldi, og hækkunin geti aftur orðið til 
þess að valda breytingu á alþjóðasamþykktuin 
þeim, sem gilda um útbúnað þessara skipa. En 
ég held, að réttara sé að bíða og sjá til, livort 
nokkur liækkun verður á fragtinni, og hvort al- 
þjóðasamþykktum verður breytt. Þessi nýja 
kvöð getur riðið baggamuninn fyrir útgerðar- 
mönnum, sem rétt berjast í bökkum. — Hv. þm. 
taldi, að þeir, sem vilja selja skip úr landi, 
mundu vilja kaupa önnur i staðinn. Ég hefi ekki 
orðið var við þessa löngun til þess að kaupa 
togara. Þeir einir, sem gætu það, eru þeir, sem 
missa togara sína sæmilega vátrvggða, en þeir 
hafa ekki gert það.

Hv. þm. talaði um mannafækkun og kaup- 
lækkun. Ég hefi ekki licyrt neinn orða það ann- 
an. Hv. 1. þm. Revkv. sagði aðeins, að þeir tím- 
ar gætu komið, að sjómenn yrðu að velja inilli 
lægra kaups og þess, að skipin yrðu seld úr 
landi, ef haldið er áfram á þessari braut, að í- 
þyngja útveginum stöðugt. — Ég skal ekki neita 
því, sem hv. þm. sagði um alþjóðareglurnar, en 
ég skil ekki, hvernig hv. þm. hugsar sér, að við 
getum tekið okkur út úr með þessi ö skip okkar 
og lagt á þau hærra gjahl en nokkursstaðar er 
talið fært i heiminum. Hér er aðeins visir að út- 
gerð með flutningaskip. Og þessi visir á við mjög 
erfið kjör að búa. Og nú á að bæta ofan á ann- 
an kostnað niiklum árlegum útgjöldum á hvert 
skip, vegna loftskeytatækja, sem erlend skip af 
sömu stærð þurfa ekki að hafa. Þetta getur 
hæglega orðið til þess að kæfa þessa viðleitni i 
fæðingunni, og þá væri sannarlega betur heima 
setið en af stað farið.
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Frsm. minni hl. (Jón Auðunn Jónsson): Það 
cr fátt eitt, sem cg þarf að svara. En mér þykir 
undarlegt, hvað hv. frsm. meiri hl. vill lítið tala 
um öryggið nú. Ég hefi bent á, að meira öryggi 
fæst með dýptarmæli en loftskeytum, þar sem 
langflestir skipskaðarnir verða við landtöku. Og 
fjöldi þeirra skipa, sem farizt hafa á undan- 
förnum árum, hefir haft loftskevti, t. d. togar- 
arnir. Ekki hafa loftskeytin bjargað þeim, en 
það hefði dýptarmælir i mörgum tilfellum gert. 
Þetta er mergur málsins. Og dýptarmæli gætu 
þessi skip fengið sér; það vrðu talsverð útgjöld 
í eitt skipti fyrir öll, en 'hitt, að þurfa að fara 
að koma fyrir loftskevtatækjum, gæti alveg 
reynzt ókleift kostnaðar vegna. Hv. frsm. meiri 
hl. talaði um þann gífurlega kostnað, að eiga að 
borga árlega 500 kr. i leigu fyrir talstöð. En 
hann horfir ekki i það, að láta skylda skipin til 
þess að kaupa 6000 kr. loftskeytatæki með 4500 
—5000 kr. rekstrarkostnaði, ef mannahald er tal- 
ið með. Þessi 5 flutningaskip okkar, sem hér koma 
til greina, eru gömul og dýr í rekstri, kolafrek 
o. s. frv. Og hræddur er ég um, að samkeppnin 
leyfi okkur ekki að verða forgönguþjóð i sigl- 
ingum meðan flutningaskipastóll okkar er ekki 
stærri og betri. — Það, sem hv. þm. sagði um 
fragttaxta, á við einn flokk flutningsskipa, tank- 
skipin. Flutningsgjaldið með þeim mun hafa 
hækkað. En minni skipin munu nálega öll hafa 
getað haldið velli í samkeppninni við aðrar 
þjóðir.

Þá talaði hv. þm. um togaraútgerðina. Þar 
vil ég benda á skýrslu mþn. i sjávarútvegsmál- 
um, sem sýnir, að togaraútgerðin hefir tapað 
ekki minna en 6—8 millj. á siðastl. 4 árum. Og 
ég kannast ekki við, að þar hafi verið lagt mik- 
ið fé i ónauðsvnlegan kostnað. Ég get a. m. k. 
forsvarað það með félög þau, sem ég hefi verið 
með i á Vestfjörðum. Eg hefi verið viðriðinn 
tvö togaraútgerðarfélög þar, annað starfaði 1914 
—18, og urðu tekjurnar þá sæmilegar. En síðari 
útgerðin hefir gert meira en að gleypa þann 
gróða. Og þó var engu fé varið i að kaupa stöðv- 
ar eða annað slikt. — Ég fékk i dag að athuga 
reikninga þeirra útgerðarfélaga, sem hér ræðir 
um, og er annað þeirra nýbvrjað. — Annað 
þeirra hefði verið mjög illa stætt, ef það hefði 
ekki orðið fvrir því fjárhagslega liappi, að skip, 
sem það átti, strandaði. Það var vátrvggt fyrir 
meira verð en það stóð félaginu í, og því græddi 
það á strandinu. Hitt félagið rétt berst i bökk- 
um, og samt virtist mér á reikningum þess, að 
revnt væri eftir mætti að spara öll útgjöld, t. 
d. laun framkvæmdarstjóra. Og ég sannfærðist 
enn betur um það, að félög þessi mega ekki 
við miklum álögum.

Frsm. meiri hi. (Sigurjón A. Ólafsson): l’t af 
ummælum hv. þm. N.-ísf. um dýptarmælinn, vil 
ég benda honum á, að engin till. liggur fyrir 
um það, að skylda skip til að hafa dýptarmæla. 
Og ég vil ennfremur minna liann á, að öll skip 
eru skvlduð til að nota lóð, þegar þau eru nærri 
landi. Þetta vitum við, sem erum gamlir sjó- 
inenn; okkur var kennt að nota lóðið i öllum 
þeim tilfellum, ef við héldum, að skipið væri 
nærri landi. Þessi skylda hvílir enn á öllum

Alþt. 1934. C. (48. löggjafarþing).

skipum okkar. Skipin þurfa þvi ekki að sigla 
i strand þess vegna, að þau hafi ekki tæki til 
þess að mæla dýpið. Dýptarmælir er rnjög dýrt 
áhald. Ennfremur segja þeir, sem reynslu hafa 
af honum, að við meðferð hans þurfi allrar var- 
úðar að gæta.- Þetta ber yfirmönnum varðskip- 
anna saman um, og ennfremur bendir revnsl- 
an af dýptarmæli i öðru strandferðaskipinu í 
sömu átt.

Afkoma þeirra tveggja félaga, sem hv. þm. 
talaði um, er lokuð bók fyrir velflesta, og er 
því lítið hægt um hana að segja. Þó hefir annað 
þeirra eignazt skip á árinu, og hlutabréf hins 
hafa stigið um lielming eftir strandið á skipi 
þess. Margt bendir á, að afkoma þessara fé- 
laga sé ekki eins bágborin og hv. þm. N.-ísf. 
vildi vera láta, og er það auðvitað ekki nerna 
vel farið.

Magnús Jónsson óyfirl. ■ : Ég vildi bara leið- 
rétta misskilning, sem kom fram i ræðu hv. frsm. 
meiri hl. n. Hann hélt þvi fram, að ég hefði 
mælt með því að fækka mönnum á skipunum og 
lækka laun þeirra. Ég sagði auðvitað ekki þetta, 
en ég spurði, hvort hv. flm. vildi ganga svo 
langt í því að tryggja örvggi skipverja, að vegna 
kostnaðar af því yrði að fækka fólki á skipun- 
um eða lækka laun þess. Ef útgerðin ber sig 
ekki, er vitanlega ekki annað fvrir hendi en 
að selja skipin út, en ég gæti hugsað mér, að 
sjómenn vildu heldur vinna til þess að fá lægra 
kaup en að skipin yrði að selja úr landi. — Hv. 
þm. talaði svo nokkur orð um þá menn, sem 
væru með og móti uppbyggingu mannkynsins, 
og mér skildist, að þetta frv. ætti mjög svo að 
miða til uppbyggingar mannkynsins, eða hluta 
þess. En jafnframt benti hv. þm. mjög sláandi 
á það, að fjöldi manna væri nú atvinnulaus og 
skipin bundin upp í dokk viða um heim. En 
dettur þá hv. þm. ekki i hug, að þegar svona 
er ástatt, muni það vera hættulegt að leggja ó- 
þarflega þungar byrðar á þennan litla skipa- 
stól okkar? Það gæti sem bezt farið eins með 
þessi skip okkar, að þau vrðu látin liggja að- 
gerðarlaus inni á höfnum, því að engin leið 
væri til þess að láta þau bera sig. Síðustu orð 
hv. þm. liktust einna helzt kjósendaræðu. Hann 
fór að tala um okkar ágætu sjómannastétt og 
hvað þjóðin ætti henni mikið að þakka. Allir 
taka undir það, að við eigum hrausta og dug- 
lega sjómannastétt, en fyrir henni er ekki bezt 
séð með ráðstöfunum, sem gera það stöðugt erf- 
iðara að halda skipuin út. En allir eru sammála 
um það, að bæta örvggið á sjónum eins og hægt 
er. Hv. þm. spurði, hvi við mættum ekki hafa 
forgöngu i heiminum i þessum efnum og breyta 
þessu hjá okkur áður en það væri gert í öðrum 
löndun,. En málið horfir allt öðruvisi við eftir 
að alþjóðasamþykktunum liefir verið brevtt. Þá 
verða keppinautarnir líka knúðir til þess að 
taka á sig þennan kostnað, en annars gera þeir 
það ekki, og verða þar af leiðandi betur settir 
í samkeppninni við okkur forgöngumennina. Eg 
álít því, að við ættum að biða með þessar breyt- 
ingar þar til alþjóðasamþykktunum hefir verið 
brevtt.

l'mr. (atkvgr.) frestað.
32
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A 34. fundi í Ed., 9. nó\var fram haldið 2. 
umr. um frv.

ATKVGR.
Brtt. 253,1 santþ. með 8:7 atkv., að viðhöfðu 

nafnakalli, og sögðu
já: M.l, I’M, ÞBr, I’I’, GL, JA.I, MG, EÁrna. 
nei: I’Herm, SÁÓ, HG, HerinJ, Ingi’, JBald, JJ.

Einn þm. (BSt) fjarstaddur.
1. gr., svo breytt, samþ. með 8:7 atkv., að við-

höfðu nafnakalli, og sögðu
já: JAJ, JBald, I’Herm, I’M, I’Br, ÞÞ, GL, 

HermJ.
nei: IngP, .1.1, MG, MJ, SÁÓ,') HG, EÁrna.

Einii Jnn. (BSt) fjarstaddur.
Brtt. 253,2 (ný 2. gr.) samþ. með 8:6 atkv.

—■ 314 kom ekki til atkv.
— 253,3 (3. gr. falli burt) samþ. án atkvgr.
4. gr. (verður 3. gr.) samþ. með 9:1 atkv.

Brtt. 253,4 (ný fyrirsögn) samj>. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 8:5 atkv., með fyrir-

sögninni:
Frv. til 1. um skyldu milliferðaskipa til að hafa 

talstöð.

I-'rv. var ekki á dagskrá tekið frainar.

44. Einkasala á fóðurmjöli og 
fóðurbæti.

Á 16. fundi í Ed., 19. okt.. var útbýtt:
Frv. til 1. um einkasölu rikisins á fóðurmjöli 

og fóðurbæti (þmfrv., A. 138).

Á 18. fundi i Ed., 22. okt., var frv. tekið til 
1. umr.

Forseti tók málið af dagskrá.
Á 19. fundi í Ed., 23. okt., var frv. aftur tek- 

ið til 1. umr.

Flm. (Jón Baldvinsson) óyfirl/ Á síðari ár- 
um liafa aukizt sérstaklega mikið flutningar tii 
landsins af fóðurmjöli og öðrum fóðurbieti. 
I’etta stendur yfirleitt ekki i samkandi við slæmt 
tiðarfar og J>ar af leiðandi lítið heyfóður hjá 
bændum, beldur er aðaláslæðan aukin búpen- 
ingseign, einkum kýr, i bæjum og kauptúnum. 
Er J>ar notað inikið af kraftfóðri, og einnig 
nokkuð úti um sveitir, sérstaklega i nánd við 
kaupstaðina. Innflutningur þessara vara luíír 
orðið á undanförnuin árum 666—766 þús. kr.. og 
muii á þessu ári fara vfir ’ó millj. Nú gæti 
verið ástæða til þess, að rikið færi að athuga, 
hvort þörf væri á þessuin mikla innflutningi og 
hvort ekki mundi vera hægt að nota meira af 
innlendu fóðurefni en gert hefir verið. En liver 
ætli væri liklegri til að taka sig fram um, að 
það sé gert, en ríkið sjálft. ef það befði þessa 
verzlun með hönduin? Það er þegar að nokkru 
leyti af þessari ástæðu, að frv. er flutt. I’að er

>) SÁÓ: Ég tel óþaríl að lögbjóða lalstöð.'ar á íiutr.iaga- 
slipunt, og e. t v. skaðlegt, og segi því nei.

sjálfsagt svo, að það má segja það sama í 
þessu efni eins og um frv. næsta á undan (frv. 
um breyt á I. uin vigt á síld), að það fer ekki 
ætíð eftir því, hvað varan er nauðsynleg, hve 
mikið af henni er selt, heldur að verulegu leyti 
eftir þvi, livað sölumennirnir eru duglegir að 
hjóða vöruna frant.

Itíkið ætti að geta liaft tit eftirlits við þessa 
verzlun menn, sem hefðu sérþekkingu á þess- 
uin málum og gætu gefið leiðbeiningar um, bæði 
livaða fóðurtegundir bezt væri að flvtja inn, og 
livað liægt væri að nota af innlendum fóðurefn- 
um. Mér er sagt, að kaup á innlendum fóðurbæti 
séu stórum að aukast, þó ekki sé miðað við árið 
i ár, þegar heyfengur bænda vnrð óvenjulega 
lítill og skemmdur, enda allmikið verið talað 
uni „fóðurskort hænda“ bér á hv. Alþ. Nú mun 
líka gert ráð fyrir, að í ár verði innlendur fóður- 
bætir keyptur fyrir á aðra millj. kr. Mér vitan- 
lega hafa ekki verið gerðar bér vísindalegar ranii- 
sóknir, er sýni fóðurgildi þeirra innlendu kraft- 
fóðurtegunda, sem völ cr á. Þó er til Búnaðar- 
fél. Isl. og ráðunautar þess, sem ættu að geta 
liaft þetta með höndum.

Það er einmitt staddur nú hér í deildinni liv. 
þin., sem fyrir nokkrum árum átti sæti í Nd. 
og vildi þá setja upp hevforðabúr í sveitum, 
sem safnað væri í í góðum árum og notað þegar 
harðindi bæru að höndum, svo ekki þyrfti að 
flvtja inn erlendan fóðurbæti. En það mun nú 
ekki verða fullnægjandi, bæði vegna þess bú- 
skaparlags, sem nú er, og þó einkum vegna þess, 
að kaupstaðirnir nota inikinn hluta fóðurbæt- 
isins. I’að mun þvi ekki verða komizt hjá þvi 
fyrst um sinn að flytja inn allmikið af fóður- 
efnuin. Eg hafði Ieitað álits Sigurðar Sigurðs- 
sonur búnaðarmálastjóra og beðið hann að 
semja grg. fyrir frv., en var ekki búinn að fá 
bana þegar frv. fór í prentun. Eg vil því, með 
leyfi liæstv. forseta, lesa bér upp kafla úr um- 
sögn hans:

,.A landi voru er fólgin ógn fóðurefna. Grasið 
er eitt kjarnmesta og bezta, sem til er. í þal'an- 
um kringum strendur landsins liggur ógrynni 
fóðurefna, ef rétt er að farið. Og svo má síldar- 
mjölið eigi glevmast. Lítill bluti af öllu þessu 
er enn liagnýtt. Itannsóknir og tilraunir þurfa 
að snnna, hvernig bezt er að hagnýta og blanda 
sainan binum mikla fóður- og næringarforða, 
sem land vort framleiðir, eða getur framleitt, 
og þá mun koma á daginn, að vér þurfum eigi 
að flytja inn fóðurefni, hehlur getum miðlað 
öðrum þjóðum af vorum fóðurefnaauðæfum, 
sem nú er að nokkru gert með síldarmjölinu“.

Ég þvkist vita, að sá, sem samdi þessa klausu, 
hafi farið nærri því rétta. Ég geri ráð fyrir, að 
Sigurður húnaðarmálastjóri hafi svo mikið vit 
á þessum inálum, að þó ekki sé fyrir hendi vis- 
indaleg rannsókn i þvi efni. þá megi taka fullt 
tillit til þess, er bann segir, að gnægð fóður- 
efna muni vera í landiuu ónotuð, sem inuiii ekki 
einungis vera jafngóð, lieldur að öllum Hkind- 
um betri en þau útlcndu fóðurefni, sem inn eru 
flutt. I’að er þvi aðkallandi nauðsyn að láta 
fara fram ábyggilegar visindalegar rannsóknir 
á okkar innlendu fóðurefnum, og það litla fé, 
sem til þess er ætlað, ætti að fást meira en borg-
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að. I>að má cinnig telja fulla ástæðu til þess að 
hafa cftirlit mcð, að ekki scu fluttar inn i land- 
ið fóðurtegundir, scm bæði eru óhentugar og lé- 
Jegar og koma því að litlu gagni, cins og árcið- 
anlega hefir átt scr stað. Þetta mun verða bczt 
tryggt með því, að ríkið taki verzlunina i sin- 
ar hendur, eins og frv. gerir ráð fyrir. — Ég 
vil svo mælast til, að frv. verði að lokinni þess- 
ari umr. vísað til landbn.

Jón Auðunn Jónsson: Mér finnst, eftir þeim 
rökum, er hv. flm. har fram, er hann talaði 
fyrir málinu, að hann hefði átt að snúa fvrir- 
sögn frv. við og hafa hana: Frv. um útflutnings- 
hann á innlendum fóðurefnum. Því öll rök hans 
gengu út á að sýna fram á nauðsyn þess að tak- 
marka útflutninginn. Og það, sem hann las upp 
úr umsögn búnaðarmálastjórans, gekk einnig 
allt i sömu átt. Mér þvkir það nokkuð einkenni- 
legt, ef mikið er flutt inn af fóðurbæti, sem ekki 
kemur að gagni, og af þeim ástæðum þurfi að 
banna bændum að nota nema ákveðnar tegundir. 
En það er vitanlega mjög breytilegt, hvaða fóð- 
urtegundir eiga við í hvert sinn, eftir staðhátt- 
um og annari aðstöðu. Þetta býst ég við, að 
bændurnir ættu sjáifir bezt að sjá og finna, og 
muni þvi ekki kaupa til lengdar ónýta vöru. 
Ég hefi nú sagt þetta til gamans, til að benda 
á ósamræmið í frv. og ræðu hv. flm.

Þorsteinn Þorsteinsson: Ég verð að segja það 
strax, að ég er á móti þessu frv., eins og yfir- 
leitt öllum einkasölufrv. En frv. er nú einu 
sinni komið fram, og þó ættarmótið sýni greini- 
lega faðernið, verður að reyna að koma þvi svo 
fyrir, að það verði að sem beztum notum fvrir 
landbúnaðinn.

Það er sagt í 7. gr. frv., að einkasalan skuli 
jafnan hafa nokkurn forða af fóðurbæti fyrir- 
liggjandi i Rvík. Þetta er að visu gott, það sem 
það nær, en er algerlega ófullnægjandi fyrir mik- 
inn hluta landsins. Ég mun þvi siðar koma 
fram með brtt. við frv., er miði að því, að rík- 
ið sjái um, að alltaf verði allmikið af fóður- 
Iiæti fyrirliggjandi i Vestfirðinga- og Xorðlend- 
ingafjórðungum, a. m. k. á 2 stöðum í hvorum. 
A þann hátt gætu kostir frv. ef til vill vegið 
nokkuð upp á móti ókostum þess.

Flm. (Jón Baldvinsson) óyfirl/ : Það er út af 
aths. hv. þm. N.-ísf. um að hrevta fyrirsögn frv., 
aðallega i tilefni af klausu, sem ég las upp úr 
umsögn Sig. búnaðarmálastjóra. En það, sem 
Sig. er að benda þar á, er aðeins það, að við 
eigum fyrst og fremst að nota innlendu fóður- 
efnin, eftir þvi sem hægt er, og að við höfum 
flutt of mikið út af þeim og keypt að óþörfu út- 
lendar vörur í staðinn. Þetta vil ég tryggja að 
gert sé. En það þarf að rannsaka á vísindaleg- 
an hátt, hvað við höfum af góðum fóðurefnum, 
hvernig þau verði blönduð, svo að þau komi að 
sem beztum notum, o. s. frv. Bændur munu 
vissulega leggja mikið upp úr því, ef hægt væri 
að trvggja, að nægar fóðurbirgðir væru alltaf 
fyrirliggjandi i landinu, t. d. ef hafis lokaði 
siglingum til Xorðurlands, sem skeð hefir í 
manna minnuni, og getur þvi komið fyrir aftur.

(ÞÞ: Þá er ekki nóg að eiga birgðir i Rvík). 
Alveg rétt. Það er ekki nóg að eiga birgðir i 
Itvik, enda mun ég fúslega taka á móti hverri 
þeirri brtt., sem ekki spillir tilgangi frv. Margir 
hv. fyrrv. þm., sem hafa borið hag bænda fyrir 
brjósti, liafa hent á nauðsyn þess, að rikið hlut- 
aðist til um, að ætíð væru nægar fóðurbirgðir 
fvrirliggjandi á sem flestum höfnum landsins. 
Má þar fyrstan nefna I’étur heit. Jónsson á Gaut- 
löndum. Það var líka mjög eðlilegt, að þær 
raddir kæniu þar að norðan, sem sífelld hætta 
er á, að hafís Ioki öllum höfnum og hindri 
þangað siglingar. Þetta er lika ein aðalástæðan 
fyrir frv. Þó að við höfum ekki enn flutt út 
önnur fóðurefni en sildarmjöl, býst ég við, að 
Sig. Sig. hafi rétt fyrir sér, að við eigum gnægð 
þeirra efna í landinu, ef við aðeins lærum að 
notfæra þau.

Magnús Jónsson óyfirl/ : Eins og þetta frv. 
liggur fyrir, er tilgangur þess sýnilega sá, að 
hafa það sem einn lið í þeirri stóriðju þingsins 
að draga verzlunina úr liönduin einstaklinganna 
og koma lienni undir rikið. En svo berst hv. 
flm. í hendur plagg, sem fer alveg i öfuga átt, 
og rennur þá upp fvrir honum nýtt ljós, sem 
ræða lians snýst eingöngu um. Þá er það orðið 
aðalatriði, að innflutningur þessara vörutegunda 
sé orðinn óþarflega mikill — 500—600 þús. kr. 
árlega — og því þurfi ríkið að grípa inn i, til 
þess að skapa iðnað i landinu. Mér datt i hug 
gömul visa, þar sem talað er um, að viss per- 
sóna ætlaði að fara að skapa mann. Jafnaðar- 
menn hafa ekki skapað svo mikla atvinnu. Þeim 
hefir farizt hetur að skapa einokun i landinu. 
Hv. flm. sagði, að oft væru seldar illar vörur 
og duglegir sölumenn seldu meira en þörf væri 
fyrir. Það er svo að heyra, sem hv. flm. húist 
ekki við iniklum dugnaði við söluna, þegar 
rikið er búið að taka verzlunina í sínar liendur. 
Ég get nú verið hv. flm. samþykkur um það, svo 
langt sem það nær, en get ckki séð, að nein 
þörf sé fvrir frv. af þeim ástæðum. Það, sein 
vakað hefir fyrir höf. þcssa skjals, sem hv. 
flm. las hér upp, er greinilega það, að honum 
er áhugamál, að rannsökuð séu þau innlend hrá- 
efni, sem likur eru til, að hægt sé að vinna úr 
fóðurefni, og að fé fáist til slikra rannsókna. 
Hv. flm. ætlast nú til, að við kostnaðarverð 
varanna sé bætt 2%, sem gangi til slikra rann- 
sókna. Ég hefði sannast að segja liúizt við, að 
ekki veitti af þessum 10—15 þús. kr., sem talið 
er, að lagt sé á þessar vörur, i kostnað við 
verzlunina þegar hún er komin á hendur rikis- 
ins. í mesta lagi yrðu máske eftir 20(1—300 kr. 
til rannsóknanna. ()g þetta gerir hv. flm. að 
aðaltilgangi frv. Allir munu geta tekið undir 
það, að æskilegt væri, að ekki flyttist jafnmikið 
inn af útlendum fóðurefnum og gert liefir verið 
undanfarin ár. En hvers vegna eykst salan stöð- 
ugt? Ég hefi ekki trú á, að það sé eingöngu 
fvrir dugnað seljendanna. Það mun fyrst og 
fremst vera fyrir aukna eftirspurn. En það mun 
vera algild regla, að því minna, sem lagt er á 
vöruna og hún seld ódýrara, þá eykst eftir- 
spurn og sala. Það eru því engar likur til, að 
þetta dragi úr innflutningi uema verzlunin færi
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svo illa úr liendi, að salan minnkaði af þcim 
ástæðum.

I>á kom hv. fim. inn á að tala um það, að 
þegar hafís lokaði höfnuni á Norðurlandi, væri 
ekki lítils virði að hafa fóðurforða liggjandi 
hér í Rvík. Hverju eru Xorðlendingar hættari, 
ef þeir fella skepnurnar úr hor, þó að nógar 
birgðir séu hér í Rvik? Hann talaði um korn- 
forðabúr, sem eiiiu sinni voru ráðagerðir 11111. 
En það var allt önnur hugmynd. I’au áttu að 
vera víðsvegar uni landið. Hér er ekki farið fram 
á neitt slikt. Ekki er heldur ráðgert að draga 
úr innflutningi þessara vara til landsins eða 
gera rannsóknir um innlendan fóðurbæti. Ég 
lield þvi, að liann ætti að semja annað frv., 
sem væri í bctra samrænii við ræðu lians. I’að 
niundi fá annan byr.

Flm. (Jón Baldvinsson) óyfirl. : Mér finnst 
að heimta mætti það af þeim hv. þm., sem 
standa hér upp og flytja ræður, að þeir kynntu 
sér það, sem felst í grg. Þar er talað um það, 
sem eigi að vinna ineð þessu frv., og er það 
þá fyrst, að ekki verði fluttur inn neina sá fóð- 
urliætir, sein keniur ao sem beztu gagni. I’ar er 
lika talað um að láta frani fara rannsókn á 
íslenzkum fóðurhæti. I’essi atriði ininntist ég á, 
og ég sé ekki, að það sé neitt annað en það, 
sem frv. sé ætlað að vinna. Ég tel það stórt 
atriði, cf nieð þessari einkasölu gæti unnizt það, 
að við gætum hér i landinu unnið fóðurefni 
jafngóð og keypt eru nú frá útlöndum.

Hv. þni. hafa fett fingur út i það, að hér er 
aðeins talað um að hafa fóðurbirgðirnar i Rvík. 
I’að er eðlilegt, að þetta sé sett i frv.. af því að 
þetta cr eingöngu frv. um verzlun með þessar 
vörur, en ekki jafnf ramt sérstök bjargráða- 
ráðstöfun fyrir Xorðurland í hafísaárum. Til 
þess þarf að gera alveg sérstakar ráðstafanir 
og Ieggja fram fé í því skyni, því að kostnaðar- 
laust verður það ekki gert, vegna vörurýrnun- 
ar og verðhreytinga, sem alltaf má búast við, að 
hakaði rikinu útgjöld, og ennfremur það, að 
verða að láta mikið fé liggja i þessari vöru, seni 
þarna verður að gevina frá haustnóttuni og 
kannske frain á vor.

I’á var hv. 1. þm. Revkv. að tala um kostn- 
aðarverð og þessi 2%, sem ættu að fara til rann- 
sókna á innlendum fóðurbæti. Með kostnaði er 
átt við allan þann kostnað, sem rikið liefir at' 
þvi að útvega þessa vöru, og þessi 2r< sé nettó- 
afgangur. Má vera, að það niætti vera hærra, þvi 
að samkv. innflutningi að undanförnu mundi 
þetta nema 12—15 þús. kr., og er það vitanlega 
ekki mikið til vísindalegra rannsókna. Eg geri 
ráð fyrir, að þar yrði þá fvrst og fremst að fá 
einhvern hæfan sérfræðiiig, sennilega útlendan, 
til þess að hafa þessa rannsókn með liöndum. 
Væri þessi fjárhæð þá lítið meiri en árslaun 
slíks manns. Hinu álit ég að þurfi ekki að gera 
ráð fyrir, að kaupa þyrfti mikil hráefni til að 
gera þessar tilraunir. E11 verði þessi upphirð of 
Iág, þá er vitanlega alltaf hægt að hækka álagið 
eða veita nokkurt fé í fjárl. til þessara liluta, 
eða þá að Búnaðarfél. legði fram til þess eitt- 
hvað af sinu fé. Hér er þá lagður grundvöllur- 
inn að þessu, og ég get ekki fundið, að þær að-

finnslur, sem fram hafa komið við þctta, hnekki 
því að neinu leyti.

Andstaða hv. 1. þm. Ileykv. gegn frv. kemur 
sennilega hara af þvi, að liann er á móti einka- 
sölu. Þar cr um stefnumun að ræða, og um það 
hefir verið deilt hér i tvo síðustu daga í sam- 
bandi við önnur frv., og ég kann þvi ekki við 
að fara inn á þær umr. nú.

Viðvíkjandi þvi, sem hv. þm. sagði um korn- 
forðabúrin, sem eitt sinn voru til umr. hér á 
þingi, vil ég benda á það, að þar var um 
hjargráðaráðstöfun að ræða og ríkið átti þar að 
taka einkasölu á korni, til að ná upp kostnað- 
inum, sem af þvi leiddi, að verða að liggja 
með kornið frá haustnóttum og fram á vor. Er, 
ef hér á að gera það sama, þá verður að fara 
öðruvísi að en hér er ráð fyrir gert og leggja fé 
fram úr ríkissjóði, því að þá er tilgangurinn 
annar.

Magnús Jónsson óyfirl.j : Mér Jjótti vænt um, 
að nú brá því ]ió fyrir, sein vitanlega er meint 
nieð frv., sem sé að einkasalan sé betri en frjáls 
verzlun.

Annars get ég verið ánægður ineð svör hv. 
þm., því að hann játaði alveg, að það þyrfti að 
umsteypa frv., ef það ætti að ná tilgangi þeim, 
sem liann talaði um í fyrri ræðu sinni.

Hann breytti um venjulega skilgreiningu á 
þvi, hvað væri kostnaðarverð, og sagði, að þar 
ætti að reikna allan kostnað af verzluninni. 
en það hefir verið skilið svo, að þar væri átt 
við að selja vöruna án nokkurrar álagningar, en 
þessi 2%þættu þá hæfilegur verzlunarkostnaður. 
En fyrst hann útskýrir það svona, þá verður 
vitanlega nokkur afgangur, en þá fyndist mér 
réttast að taka það skýrt fram, að þessi 2% 
ættu að ganga til að framkvænia þessar rann- 
sóknir. Og eins og hann sýndi fram á, þá mætti 
fela þetta að einhverju leyti Búnaðarfél. fsL, 
og að það legði þá eittlivert fé fram, heldur en 
að t'ara að setja upp sérstaka stofnun.

Eins og kunnugt er, þá er nú í ráði að setja á 
stofn sérstaka rannsóknarstofnun, sem á að 
rannsaka ýmislegt í þágu atvinnuveganna hér á 
laiidi, og væri sjálfsagt, ef sú stofnun kemst 
upp, að hún verði þá látiii annast þessar rann- 
sóknir.

Annars sé cg ekki ástæðu til að fara frekar 
út i þetta að sinni. Málið er nú komið inn i 
nýjan farveg. og ég hýst við, að ef landbn. 
tekur málið til athugunar, ]>á leggi hún til að 
gera á frv. brevt. samkv. skýringuni hv. þm. 
sjálfs.

ATKVGR.
Erv. visað til 2. umr. incð 8 shlj. atkv. og til 

landbn. með 12 slilj. atkv.

Eram komu brtt. við frv., á ]isk.j. 350, en 
nefndarálit kom ekki, og frv. var ekki á dag- 
skrá tekið framar.
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45. Yfirstjórn nokkurra ríkiseigna 
í ölfusi.

A 17. fundi i Ed., 20. okt., var útbýtt:
Frv. til 1. um yfirstjórn nokkurra ríkiseigna í 

Ölfusi (þmfrv., A. 15(1).

Á 18. fundi i Ed., 22. okt., var frv. tekið til 
1. umr.

Forseti tók málið af dagskrá.
Á 19. fundi í Ed., 23. okt., var frv. aftur tekið 

til 1. untr.

Flm. (Jónas Jónsson) óyfirl.j: Þetta frv. 
skýrir sig að mestu leyti sjálft, svo að ég þarf 
ekki að halda langa framsöguræðu.

Þegar rikið kevpti þessar 5 jarðir i Ölfusinu, 
var það meiningin, að þær yrðu notaðar til 
mjög margs fvrir ríkið, en ekki ætlazt til, að 
þær vrðu látnar út i smápörtum til margra 
manna. Nú liafa þessi mál farið svo, að sá 
flokkur, sem alltaf stóð á móti þessum kaupum, 
hefir nú haft á hendi vfirstjórn á framkvæmd 
þessara mála. Og ég þykist vita, að það sé af 
þessum mismunandi skoðunum, að þessi flokk- 
ur hefir nú nokkuð breytt um og gert þrjá 
leigusamninga, sem hér fylgja með, og er þar 
einstökum mönnum fengið í hendur það land, 
sem það opinbera má sízt missa, ef á að nota 
þessa eign til þess, sem upphaflega var ætlazt 
til.

Frv. lýtur eingönpi að því að skera úr, hvor 
hugsunarhátturinn eigi að ráða. Ef sá hugsun- 
arháttur á að rikja, sem bar uppi huginyndina 
um jarðakaupin, þá á að taka aftur þessa bletti, 
og þá verður ennfremur að tryggja það, að sá 
maður, sem nú hefir Reykjakotið, vilji sleppa 
þvi, þegar rikið þarf þess með. Eg tel það 
fremur dyggð þess góða manns, sem fyrrv. stj. 
leigði Reykjakotið, heldur en dyggð þess manns, 
sem leigði það, að það inun vera hægt að fá 
þennan leigurétt livenær sem er, gegn þvi, að af 
honum verði keypt þau mannvirki, sem hann 
hefir gert þar, en þau eru öll hentug og skyn- 
samleg fyrir þennan stað í framtiðinni.

Sú reynsla, sem nú er fengin, sýnir það, að 
stjórnirnar láta mismunaudi skoðanir ráða 
aðgerðum, sem geta stórum spillt fvrir skvii- 
samlegri notkun þessa lands i framtíðinni. Þess 
vegna er hér farið fram á að fá þessar eignir í 
liendur stjórnskipaðri nefnd, og það þeirri 
nefnd, sem á að hafa á hendi vfirumsjóu með 
öllum spítalarekstri hér, og það er í samræmi 
við það, sem upphaflega var á bak við þessi 
jarðakaup, sem sé að nota jarðirnar i þágu 
heilbrigðismála og svo uppeldismála, og þó sér 
i lagi í sambandi við landsspítalann. Þetta hefir 
komið frani hér áður, því að 1932 flutti ég frv. 
um að fela vfirstjórn landsspitalans umsjón 
með þessum eignuni, þó að ég væri þá í ríkisstj. 
Frv. dagaði þá uppi í þessari d., og af þvi að 
það mætti mótstöðu þeirra aðilja, sem nú hafa 
gert þessa samninga, þá er nú komið sem koin- 
ið er.

Ég sé ekki ástæðu til að fjölyrða um þetta 
frekar. Mergurinn málsins er, livort þingið vill 
skipta þessu niður í smábletti handa einstök-

um inönnum, — það er annar hugsunarháttur- 
inn —, hinn er sá, að banna að láta burt rækt- 
anlega landið, svo að þegar ríkið þarf að byggja 
þarna opinberar stofnanir siðar meir, þá þurfi 
það ekki að kaupa aftur dýru verði það land, 
sem búið er að afhenda.

flg vil aðeins benda á það, að í þessu landi eru 
100 jarðhitaaugu, eftir þvi sem Þorkell Þorkels- 
son liefir rannsakað, og eru þvi þarna miklir 
möguleikar fyrir það opinbera til ræktunar og 
ýmiskonar tilrauna, og þá ekki síður fvrir 
mannúðar- og uppeldisstofnanir,

Ég legg svo til, ef frv. sleppur gegnum þessa 1. 
umr., þá verði því vísað til allshn.

Magnús Guðmundsson: Ég hélt, að hv. þm. 
S.-Þ. ætlaði að verða miklu hvassvrtari en hann 
hefir nú orðið, svo að ég tel mér skylt að vera 
hógvær eins og liann.

Hv. þm. lýsti mjög vel tilgangi þessa frv., 
þegar hann sagðist vilja koma í veg fyrir, að 
mismunandi stjórnir gætu haft áhrif á stjórn 
þessara eigna. Það vakir fyrir hv. þm., að búa 
svo um, að það, sein hann vill, verði frainkvæmt 
hér, hvort sem hann er við stj. eða ekki. (JJ: 
Það fer nú eftir því, hvernig n. verður skipuð). 
Já, það er annað mál, hvort það heppnast, en 
þetta er lians tilgangur. Ef frv. kemur hér til 
fleiri umr., þá getur verið, að borið verði saman, 
hvað ég liefi gert og livað liann hefir gert í 
þessum efnum. Ég vil nú aðeins minna á það, 
að það eru ekki nema 2—3 dagar síðan land- 
læknir sagði i fjvn., að liann gæti ekki notað 
þetta liæli á Reykjum til þess, sem hann liefði 
ætlazt til. Eandlæknir spurði við þetta tækifæri 
hv. þm. S.-Þ., hvort hann gæti bent sér á ráð 
til þess, og hann sagðist ekki geta það að svo 
stöddu. Það getur verið, að hann ætli að koma 
með það ráð næst þegar hann kemur í stj., en 
það getur kannske dregizt, að hann komist í 
stjórn.

Hann var — þó með vægum orðum — að á- 
mæla mér fyrir að liafa leigt Sigurði Sigurðssyni 
búnaðarmálastjóra bletti úr landi Reykjatorf- 
unnar og byggt Reykjakotið. En það eru lög á 
landi hér, að þeir, sem eiga jarðir, eru skvld- 
ugir að byggja þær til lifstiðar. En þrátt fyrir 
það er ábúandinn í Reykjakoti fús til að fara 
hvenær sem er, svo að lífstiðarbyggingin kem- 
ur ekki að sök. Ég skal ekkert um það deila, 
hvort það er fvrir inina dyggð eða ábúandans, 
en svo mikið cr víst, að það er ekki fyrir dyggð 
hv. þm. S.-Þ., að svo er. *

Hv. þm. vill láta taka þennan leigða blett af 
Sigurði búnaðarmálastjóra. Þetta land er um 
3,7 hektarar. Það er auðsætt, að hv. þm. sér eftir 
því, að honum var leigt þetta land, en ég geri 
það ekki. Svo niikið hefir Sigurður búnaðar- 
málastjóri gert fvrir islenzkan landbúnað, að 
það virðist vera það minnsta, sem rikið getur 
gert fyrir hann til endurgjalds lians starfi, að 
leigja honum þessa spildu, sem er ekki stærri 
en lítið meðaltún, fyrir venjulegt gjald. En 
fyrst hv. þm. þykir svo óforsvaranlegt að leigja 
Sigurði Sigurðssyni þennan litla blett, þar sem 
enginn jarðhiti er, þá vil ég spyrja hann að því, 
hvort það hafi þá verið rétt, þegar haiin leyfði
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manninuni, sem seldi ríkissjóði Beykjatorfuna, 
afnot af annari spildu með inikluni jarðhita.

A þessu svæði eru ennfremur nokkrir sumar- 
bústaðir, og það er þá vist meiningin að reka 
menn burt með þá lika. Ég veit ekki, hvað lilut- 
aðeigandi ráðli. segir um þetta. Hæstv. stj. sést 
hér sjaldan í d., en það er kannske sama og að 
liúu tali, þegar hv. þm. S.-I’. tekur til máls, og 
að það sé þess vegna, sem ráðh. sjást hér varla 
nema þegar smalað er til atkvgr.

Arnars lit ég svo á, að það sé rangt af rikinu 
að kej pa við liændur um framleiðslu á mjólk og 
öðrum vörum þarna eystra. I’að var farið fram 
á það á þingi 1933, livort Alþ. vildi ekki veita 
styrk til að byggja liús á þessum stað, en fjvn. 
svaraði því, að liún vildi ekki leggja fram fé til 
að stofna til samkeppni við hændur uin fram- 
leiðslu á mjólk. En þegar svo er, að ríkið vill 
ekki byggja þarna upp, þá er ekki um annað 
að gera en að nota landið á annan hátt. I’að get- 
; r verið, að hv. þm. S.-I’. vilji láta landið vera 
ónotað þangað til hann kemur i stjórn, cn verið 
getur, að þá þurfi lengi að biða.

Flni. (Jónas Jónsson) , óyfirl.j : Ég tók það 
fram í fyrri ræðu minni, að þó að ég væri óá- 
nægður með það, sem hv. þm. gerði í þessu efni, 
]>á sé það ekki nema eðlileg afleiðing af hans 
skoðunuin. Ég skal taka J>að fram, að ég er lion- 
um þakklátur fyrir, að liann liefir gert minna 
að þessu en ýmsir vildu vera láta af þeim, sem 
stóðu að fvrrv. stj. En þó að hann verðskuldi 
hrós fyrir þetta, þá liefði hann þó átt meira 
hrós skilið, ef hann hefði getað staðizt þau véla- 
lirögð, sem voru lögð hér fyrir liann.

Annars er ekki ástæða fyrir mig að fjölyrða 
um málið að þ ssu sinni. Ég geri ráð fvrir, að 
tækifæri gefist til þess að tala nánar uin málið 
við hinar síðari umr. I’ó er ]>að eitt atriði i ræðu 
hv. 1. þm. Skagf., sem ég vil fyrst og fremst 
minnast á. Um þann mann, sem hv. þm. leigði 
]>etta land, hefi ég svipað að segja og hann. Ég 
hefi persónulega inætur á Sigurði Sigurðssyni 
eins og hann, þó ég liefði ekki i sporum liv. þm. 
getað látið mér detta i hug að leyfa honum að 
spilla almennu hagsmunamáli. Eg álit, að Sig- 
urður Sigurðsson eigi viðurkenningu skilið fyrir 
störf sín, en ekki á þann liátt.

Út af þvi, sein liv. þm. sagði um það, að fyrrv. 
eigandi Reykjakots hefði fengið leigðan blett 
hjá mér, vil ég taka fram, að það er ónákvæm 
frásögn hjá lionum, sem liklega stafar af þvi, 
að liann veit ekki betur. I’egar ég samdi um 
kui ’> á jörðinni við Gisla Björnsson, eiganda 
hennar, setti liann að skilyrði að fá að lialda 
eftir þessum bletti við ána, sem hann hefir. I’ess 
vegna er þessi blettur nú persónuleg eign lians. 
Eg gat ekki fengið jörðina keypta með öðru 
móti, og ég vildi lieldur ganga að þessu skilyrði 
en verða af kaupunum. En af því þetta er svona 
litill hluti, þá hefir hv. þm. ekki atliugað, að 
það er ekki eigii landsins, og liggja til þess þær 
ástæður, sem ég hefi nú greint frá.

Magnús Guðmundsson: I’að hefir nú snúizt 
svo einkennilega í höndunum á hv. þni. S.-I’. 
þetta mál, að nú er hann tekinn að liæla niér.

(JJ: Já, á parti). I’að er þvi full ástæða fyrir 
mig að athuga það, livort ég hafi þá ekki í raun 
og veru farið rangt að. (PHerm: Onei, nei). 
Jú, það er full ástæða til þess. Mér skildist eig- 
inlega á hv. þm, að liann vildi losa Sigurð Sig- 
urðsson við þetta land, af því þm. teldi hag 
hans vafasaman af landinu. I’ó þessi blettur, 
sem liann hefir fengið, sé ekki stór, þá er liann 
nægilegur til þess, að honum var fært að byggja 
þar býli af þvi hann fékk líka lítinn blett af 
ræktanlegu landi vestan við ána, en það, að 
nýbýli væri reist, var skilyrði fvrir láni úr 
Bvggingar- og landnámssjóði, og hefir hann nú 
byggt þar myndarlegt íbúðarhús. Mér fannst 
sjálfsagt að eftirláta þennan hlett, og ég er viss 
um, að liv. þni. S.-I’. hefði lika gert það í mínum 
sporum, ef ekki hefði kastazt í kekki inilli lians 
og búnaðarmálastjórans. Eg veit ekki betur en 
að liann hafi verið búinn að lofa Sigurði þessu 
meðan hv. þm. var sjálfur ráðh. (JJ: I’að er 
misskilningur hjá Sigurði). Ég veit ekki, hvort 
það er misskilningur hjá Sigurði, en þetta hefir 
liann sagt mér fortakslaust. En síðan þetta 
loforð var gefið hefir brugðið svo við, að hv. 
þm. og Sigurður eru orðnir pólitiskir andstæð- 
ingar, og það hefir þótt brenna við, að það 
skipti nokkru máli hjá þessum hv. þm, hvort 
i hlut ciga pólitískir flokksmenn hans eða and- 
stæðingar. Viðvikjandi því landi, sem Gisli 
Björnsson hefir fengið, undrast ég það, að liv. 
þm. skuli ekki koma með till. um eignarnám á 
þvi. I’að er fyrst þegar Sigurður búnaðarinála- 
stjóri er búinn að fá sína fáu hektara af hita- 
lausu landi, sem hann finnur ástæðu til að vilja 
taka þarna land eignarnámi. (JJ: I’að er ekki 
farið fram á jarðakaup). Eg skil ekki, hvers 
vegna hv. þm. vill ekki taka land Gísla Björns- 
sonar, sem er i miðju landi jarðarinnar. Ur þvi 
hann ætlast ekki til þess, þá er þetta frv. ekkert 
annað en skollaleikur lijá hv. þm, eða eltinga- 
leikur gagnvart Sigurði Sigurðssyni og þeim 
mönnum, sem fengið hafa Ieyfi til að reisa 
þarna sumarbústaði með því skilyrði að sleppa 
landinu, þegar rikið sjálft þvrfti á þvi að halda.

ATKVGR.
I-'rv. vísað til 2. umr. nieð 7 :á atkv. og til 

allshn. með 8 slilj. atkv.

Á 55, 57. og 59. fundi i Ed, 7, 10. og 12. des, 
var frv. tekið til 2. umr.

Eorseti tók málið af dagskrá.
Á 60. fundi i Ed, 13. des, var frv. enn tekið 

til 2. umr. (A. 150, 422, n. 594).

Frsm. meiri hl. (Sigurjón Á. Ólafsson): I’að 
er nú orðið nokkuð langt siðan þessu máli var 
lokið i allshn, og gat n. ekki orðið sammála 
um það, en þó hefir minni hl. ekkert látið frá 
sér heyra, og hygg ég, að hann sé þvi andvigur, 
að málið nái fram að ganga, en meiri hl. liefir 
afgr. málið i því formi, sem sjá má á þskj. 594.

Um málið sjálft skal ég ekki fjölyrða mikið. 
Meiri lil. n. komst að þeirri niðurstöðu, að rétt 
væri, að um þessar eignir rikissjóðs verði skipuð 
sérstök yfirstjórn, eins og farið er frain á i 1.
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gr. frv., og gerði því enga brlt. i því efni. En 
við 2. gr. frv. hefir meiri hl. leyft sér að 
koma með nokkra viðhót, þess efnis, að heimilt 
sé ýmsutn bæjarfélögum og allsherjarsamtökum 
verkamanna að liafa þarna sumarbústaði og 
koma upp nauðsynlegum leikvöllum fyrir þá, 
sem dvelja þar sér til heilsuhótar og hressingar. 
I»essi staður er talinn hafa mjög góð skilvrði til 
að veita mönnum hressingu að sumarlagi, vegna 
þess að þarna er sólrikt og heilnæmt loftslag, 
og þá ekki sízt vegna hveranna, sem þarna eru 
og taldir eru mjög heilnæmir, sérstaklega fyrir 
veiklað fólk. I’ess vegna taldi meiri hl. nauð- 
synlegt, að þessi heimikl kæmist inn í 1., svo 
þetta væri ekki útilokað, enda mun landrými 
vera nóg til þess að þessu verði fyrir komið, 
og hefir þegar hólað á því, að einstakir menn 
kæmu sér þarna upp sumarbústöðum til hress- 
ingar.

I’á leyfði meiri lil. sér að bera fram brtt. 
við 3. gr. frv., og hefir þar tekið upp framkomna 
till. í þessu máli frá hv. flm. (.1.1), en bæ'tir 
þvi við, að það skuli vera á valdi þeirrar nefnd- 
ar, sem ætlazt er til, að hafi umsjón með þess- 
uin eignum ríkisins, livort hún beitir eignar- 
námsheimildinni eða ekki og á hvaða tima það 
skuli vera gert. I’arna hafa nú 2 menn öðlazt 
lciguréttindi, Sigurður búnaðarmálastjóri, sem 
hefir fengið 4*2 ha. lands leigt til 75 ára, og 
Magnús Kristjánsson, sem mér er ekki kunnugt 
um, hvað hefir leigt til langs tíma, en hann 
mun hafa lýst þvi yfir, að lianu muni af fúsum 
vilja láta af liendi siii leiguréttindi gegn greiðslu 
á þvi, sem liann hefir til kostað þarna. Um Sig- 
urð búnaðarmálastjóra er það að segja, að liann 
hefir komið upp ýmsum tilraunum á landi 
þessu, og eru það ýmsar nýjungar, sem hann 
Iiefir færzt í fang, t. d. ræktun á ýmsum jurtum, 
sem þrífast i heitari löndum en við eigum við 
að búa. Meiri hl. litur svo á, að þessar tilraunir 
séu allmerkilegar og óskar þess, að sem mestur 
árangur gæti orðið af þeim. M. a. liafa þarna 
verið gerðar tilraunir með að rækta tóbaksjurtir. 
Hvort sem það kann nú að þykja þarflegt eða 
ekki, þá er vist um það, að til landsins er flutt 
míkið af þeirri jurt, þ. e. a. s. i vindlingum og 
sígarettum. ()g hvað sem annars um þessar til- 
raunir má segja, þá litur meiri lil. þannig á, 
þar sem þessi maður hefir mikinn áhuga á þess- 
um tilraunum sinum, að ekki sé rétt meðan hans 
nýtur við að kippa af lionum þeirri ánægju, 
sem hann kann að hafa við þessar tilraunir 
sínar. Meiri hl. gerir því ráð fyrir, að þessi 
réttindi, sem hann liefir öðlazt þarna með samn- 
ingum við fvrrv. stj., séu ekki franiseljunleg 
neinum öðrum og geti ekki lieldur gengið i 
erfðir að honum látnum. — I’etta er aðalkjarn- 
inn í brtt. okkar i meiri hl. við þetta frv. En 
ég geri nú ekki ráð fyrir þrátt fyrir allt, að það 
vinnist timi til þess að Iáta þetta mál ganga 
fram á þinginu, þar sem svo er orðið áliðið 
þingtimans. En eins og sjá má á viðliótarskjali 
þvi, sem prentað er með nál. meiri hl., sem er 
ýmiskonar fróðleikur frá búnaðarmálastjóran- 
um um þessar eignir ríkisins, telur hann, að 
það þyrfti á ýmsan hátt fyllri löggjöf um þessar 
jarðeignir heldur en gert er ráð fyrir ineð þessu
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frv., og ég hefi orðið var við, að ýmsir menn. 
sem þarna eru kunnugir, telja, að þetta muni 
vera á ýmsan hátt rétt, því hér sé um svo 
merkilegan stað að ræða með mikluni framtið- 
arskilyrðum. En þar sem ég geri ekki ráð fvrir, 
að rikið muni á næstu árum gera þær stórfelldu 
framkvæmdir, sein þarna er mögulegt að gera, ]>á 
sé ég ekki neitt tapað við það, þó löggjöfin nái 
ekki lengra en hér er ætlazt til að þessu siimi, 
og tel ég því, þó ég geti þessara radda, sem um 
þetta mál hafa komið, að engin ástæða sé til 
þess að hefta framgang þessa máls eins og það 
liggur fyrir Alþ. nú.

Eg skal svo ekki fjölvrða frekar um þetta 
mál á þessu stigi og hýst ekki við að taka 
aftur til máls, nema sérstakt tilefni gefist íil 
þess. En ég skal taka það fram sem mina 
skoðun, að ég tel það hafa verið vel ráðið. þegar 
rikið tryggði sér eignarrétt á þessu landi, þvi 
það er alltaf að koma betur og betur i ljós, 
hvaða verðmæti þarna eru fólgin og hversu 
mikil framtíðarskilvrði þarna geta verið fyrir 
ríkið í náinni framtíð.

Pétur Magnússon óvfirl. : I’að er nú svo um 
þetta frv. eins og fleira, sem kemur frá þessum 
liv. flm. (JJ ), að það er á takmörkum, að hægt 
sé að taka það alvarlega, enda er sannleikur- 
inn sá, að það litur út fvrir, að þessi liv. d. hafi 
ekki meira en svo tekið það alvarlega, og jafn- 
vel ekki n., sem um það hefir fjallað og þó i 
orði kveðnu liefir lagt til, að það næði fram að 
ganga, þó að hún hafi látið prenta með nál. 
sinu langt fskj., sem sýnir með ljósum rökum, 
hversu gersamlega ástæðulaus þessi löggjöf væri.

I’etta mál horfir í fáum orðum sagt þannig 
við, að rikið kaupir fyrir nokkrum árum 
Reykjatorfu i Olfusi. I landi þessara jarða, sem 
tilheyra Revkjatorfunni, eru minnst 400—500 
ha. af vel ræktanlegu landi, og auk þess nokk- 
urt ræktanlegt land i daladrögum og hlíðum 
kringum Revkjakot og milli Reykjakots og 
Reykja. — I’jóðkunnur aldraður maður fær svo 
leyfi til þess að reisa sér liýli á landi jarðar- 
innar og fær litla spildu til ræktunar, en til 
þess, eins og hann sjálfur segir, að þarna sé 
lifvænlegt, þurfti hann að fá meira land til 
umráða. Hv. flm. þessa máls hafði á þeim 
tímum, sem hann var í stjórn landsins, lofað 
þessum inanni, að hann skvldi fá spildu úr 
Revkjalandi, en það dróst á langinn. Eftirmað- 
um lians fullnægði svo þessu loforði, sem liann 
hafði gefið sem ráðh., og lætur Sigurð búnaðar- 
málastjóra —■ en það er maðurinn, sem þarna 
hafði reist sér býli— fá 4’á lia. af ræktanlegu 
landi í viðbót. I’egar þetta liefir gerzt, ris sami 
maðurinn upp, sem áður hafði lofað að láta 
þarna land af hendi, og segir: Hér er verið að 
leiða þjóðina í glötun og evðileggja þessar n.iklu, 
verðmætu eígnir, — af þvi að rikið hefir af- 
salað sér réttinum til þessa lands um takmark- 
aðan tíma. I'að væri nú e. t. v. liægt að skilja 
þetta, ef nota ætti landið í þjóðhættulegum til- 
gangi, en meiningin er aðeins að nota landið 
til ræktunar og tilrauna með ýmsar jurtir, sem 
annars vaxa ekki hér á landi. I>að er þvi ekki 
hægt að sjá, að þjóðinni stafi stórlnetta af því,
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þó að í kringum ’i.i partur landsins væri notað- 
ur í nokkur ár i þessum tilgangi, sérstaklega 
Jicgar Jjcss cr gætt, að ríkið hefir í sinni hendi, 
hvenær sem þvi þykir ástæða til, að svipta 
manninn umráðarétti yfir Jiessu landi, þar sem 
lionum var ekki veitt varanlegt afsal fyrir því 
og hægt er að taka það eignarnámi, hvenær sem 
ástæða þætti til. En það, sem skeður eftir að 
hv. flm. hafði lofað að láta landið af hendi, er 
það, að þessi maður kemst i pólitíska andstöðu 
við hann, og virtist hv. flm. l»á ekki lengur geta 
unnað honuin Jiess að hafa þessa litlu land- 
spildu til afnota, og það virðist einmitt vera 
ástæðan til þess, að þetta frv., sem hér liggur 
fyrir á þskj. 150, er fram komið. — f frv. er 
svo ákveðið, að 5 manna nefnd, sem á að hafa 
á hendi yfirstjórn sjúkrahúsa og heilbrigðis- 
stofnana rikisins, skuli einnig falin umráð J>css- 
ara jarðeigna rikisins í Ölfusi, og til þess að 
öðrum en rikinu og rikisstofnunum sé leyfð 
notkun á landi þarna, þarf að fá sérstakt leyfi 
Alþ. í hvert sinn. Og svo klykkir út með þvi, 
að sérhver sá, sem öðlazt hefir leiguréttindi 
eða önnur réttindi yfir þessum landareignum 
skuli vera skyldur til að láta réttindi Jjessi af 
liendi við ríkið. Þarna er naumast um aðra 
að ræða en húnaðarmálast jóra; að visu er eitt- 
hvað af jörðunum i hyggingu, en eins og bent 
licfir verið á við 1. umr., af hv. 1. þm. Skagf., 
þá er það ekki nema einföld skylda rikisstj. 
að byggja jarðirnar. —■ Ég segi fyrir mitt leyti, 
að ég er ekki farinn að koma auga á, hvaða 
skynsamlegar ástæður mæla með þvi að fela 
spítalanefndinni umráð þessara jarðeigna. I»að 
er að visu svo, að þarna hefir verið reist sjúkra- 
skýli fyrir berklasjúklinga, sem mun hafa ein- 
hver lítils háttar landnot þarna. Bú er og rekið 
þarna fvrir ríkisins reikning, en þó undarlegt 
inegi virðast, þá hefir sjúkraliúsið ekki fengið 
þær afurðir, sem framleiddar eru á búinu, held- 
ur eru þær fluttar suður fyrir fjall, en sjúkra- 
húsið fær aftur á móti keypta mjólk í Mjólk- 
urhúi Olfusinga. Svo var það a. m. k. í stjórn- 
artið hv. flm.

I>að mætti segja, að ekki væri óeðlilegt, að 
spítalanefndin hefði vald yfir því landi, sem 
sjúkraskýlin nota, eða myndu nota. En það 
er og yrði aðeins hverfandi lítill hluti landsins. 
En notkun langmcsts hluta landsins er og verð- 
ur allt öðruvísi en svo, að spitalanefnd verði að 
teljast bezt hæf til að hafa vfirumsjón með þvi. 
Þetta land heyrir undir ríkisstj. eins og aðrar 
ríkissjóðsjarðir, og ég get á engan hátt séð, að 
spitalanefnd sé hæfari til að liafa umsjón með 
Jieim heldur en rikisstj. Það er alveg ástæðu- 
laust að vantreysta stj. til þess að nota landið 
á sem hagkvæmastan hátt.

l'm 3. gr. frv. er það að segja, að það er með 
öllu ástæðulaust, meðan til eru 500 ha. af órækt- 
uðu landi, sem stj. getur gert við hvað sem hún 
vill, að fara að svipta þann eina mann, sem þarna 
hefir staðið að ræktun, umráðarétti yfir tæpum 
5 ha. lands. Þetta er svo hlægileg fjarstæða, að 
varla er hægt að húast við þvi, að hv. flm. 
ætlist til, að þetta sé tekið alvarlega. Þótt svo 
færi, að ríkið þyrfti á þessu landi að halda, áður 
en leigufrestur er útrunninn, stendur því opið

hvenær sem er að taka þennan umráðarétt eign- 
arnámi.

Annars get ég látið nægja í þessu sambandi 
að visa til liins ýtarlega álitsskjals Sigurðar 
húnaðarmálastjóra, sem prentað er i áliti meiri 
hl., þar sem hann sýnir fram á, liversu fráleitt 
l>að sé að svipta sig nú umráðaréttinum yfir 
þessu Iandi.

Ég læt Jietta nægja um málið að sinni, þar sem 
auðsætt er, að ekki á að taka það alvarlega.

Jónas Jónsson óyfirl.] : Eg lievrði ekki r;eðu 
hv. 2. þm. Rang., en ég vil þó víkja nokkuð að 
siðasta atriði liennar, um leiguna á þessum 
ríkiseignum eða hluta af þeim.

Það liefir jafnan rikt skoðanamunur milli 
okkar og íhaldsmanna um þetta mál. Ihaldsmenn 
stóðu sem fastast gegn kaupunum, en við vild- 
um kaupa jarðhitann og landið i kringum hann 
til almenningsnota. Xú ]»egar kaupin eru uni 
garð gengin og enginn ágreiningur lengur um 
það, að þau hafi verið góð og hyggileg vegna 
hinna miklu framtíðarmöguleika, sem jarðhit- 
inn felur i sér, viljuin við nota liitann og landið 
til almenningslieilla, en ekki leigja það út til 
einstakra manna i almennum skilningi, eins og 
nú er stefna og vilji íhaldsmanna. Það má ann- 
ars geta um það i þessu sambandi, að íhalds- 
mönnum hefir farið mjög fram í skilningi sín- 
um á gildi jarðhitans siðan þeir fjandsköpuð- 
ust gegn kaupunum á Reykjatorfunni, þvi að nú 
falast íhaldsmenn eftir liverri heitri holu i 
grennd við Rvík og jafnvel uppi í Hengli, og er 
þetta sagt þeim til lofs, en ekki lasts.

Eg vil leiðrétta það atriði i umsögn Sigurðar 
húnaðarmálastjóra, að ég hafi nokkurntima lof- 
að honum landi úr þessum rikiseignum á leigu 
æfilangt. Ég skal nú leiða að þessu hin almennu 
rök. Ég hefi alltaf verið þvi fylgjandi, að jarðir 
þcssar ættu að vera almenningseign og þær ætti 
að nota til almenningsgagns. Eg gerði allt, sem 
ég gat, til þess að fá Reykjakot laust úr ábúð, 
og má nærri geta, hvort ég hefi gert það í þvi 
skyni að leigja landið aftur til 75 ára. (P.M: 
Skrökvar Sigurður búnaðarmálastjóri þá 
þessu?). Já, það er með öllu ósatt, að ég liafi 
gefið honum slíkt loforð. Þvi, sem eftirmaður 
minn gerði í þessu máli, get ég ekki borið á- 
hyrgð á. Hv. 2. þm. Rang. má trúa um mig 
liverju sem hann vill, en svona er þessu farið, 
enda er það alveg i samræmi við fyrri stefnu 
mina í málinu. Sigurður búnaðarmálastjóri tal- 
aði einhverju sinni um það við mig i spaugi að 
fá blett til ræktunar handan við Varmá til 
skamms tima. Slika notkun landsins taldi ég 
eðlilega, en þó var ekkert frekar i þessu gert í 
minni stjórnartíð. Eftir að ég lét af stjórn var 
Iteykjakot leigt til lífstiðar þvert á móti okkar 
stefnu. Ef Sigurður húnaðarmálastjóri hefði lát- 
ið sér nægja að fá blett um stuttan tima, eins 
og hann stakk upp á við mig í spaugi, hefði 
ekkert verið við það að athuga. Enginn hefði 
verið að finna að þvi, að landið væri ræktað. 
en hitt var þvert ofan í stefnu okkar og tilgang, 
að leigja landið til 75 ára.

Ég liefi ekki lagt sérstaka áherzlu á að hraða 
þessu máli, en þykir þó gott, að það skyldi kom-
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ast til 2. umr. En á næsta þingi mun ég ekki 
sætta mig við slíkan seinagang. En ég tel, að 
sá grundvöllur, sem fengizt hefir með áliti 
meiri hl„ nægi í bili, og því hefi ég ekki komið 
með neinar brtt. Hinsvegar mun ég Ieggja á- 
herzlu á það, að málið verði tekið fyrir i byrj- 
un næsta þings. En með þeirri viðbót, að ekki 
mætti reisa mannvirki á löndunum án leyfis, 
væri þetta mál komið á skvnsainlegan grund- 
völl fyrir það opinbera og á hreinan grundvöll 
gagnvart þeim mönnum, sem þarna eiga hlut 
að máli, þannig að þeir verði að víkja, þegar 
rikið þarf landsins með, gegn sanngjörnum 
skaðabótum fyrir mannvirki og bætur á land- 
inu. Og það verður áður en 75 ár eru liðin, að 
ríkið þarf á þessu landi að halda. Þróunin á 
þessum tímurn gengur örar en svo.

Ég fjölyrði ekki meira um málið að sinni. Ég 
lít svo á, að verið sé að undirbúa málið fyrir 
næsta þing og með áliti meiri bl. allshn. sé 
lagður grundvöllur, sem þá verði hægt að 
bvggja á.

Magnús Guðmundsson: Ég vil leiðrétta þá mis- 
sögn hjá hv. þm. S.-Þ., að Sjálfstfl. hafi verið 
á móti kaupunum á Reykjatorfunni. Málið kom 
fram hér í d. við 2. eða 3. umr. fjárl. og sætti 
ekki andmælum, en ég skal ekki segja, hvernig 
atkv. féllu hér. I Nd. var till. samþ. án þess að 
brtt. kæmu fram við fjárlfrv. Það er því rang- 
hermi, að Sjálfstfl. hafi lagzt á móti málinu.

Ég skal ekki fjölvrða um Ioforð hv. þm. S.-Þ. 
sem ráðh. við Sigurð búnaðarmálastjóra um 
leigu á landspildu þeirri, sem hér ræðir um, en 
Sigurður hefir nú staðfest skjallega, að hv. þm. 
S.-Þ. hafi gefið sér þetta loforð, og ég efast 
ekkert um, að hann segi það satt, og það mun 
enginn gera, sem þekkir báða mennina.

Hv. þm. er að gera sig breiðan út af því, að 
ég hafi leigt Reykjakot til lífstíðar. En þekkir 
hann þá ekki ábúðarlögin? Abúandi krafðist 
samkv. ábúðarlögunum, að byggt væri vfir liann 
og hann fengi lífstíðarábúð, og samkv. lögum 
átti hann rétt á hvorutveggja. Hvernig stendur 
á, að hv. þm. minnist ekki á Kross og Velli i 
þessu sambandi, þar sem hið sama átti sér þó 
stað og um Revkjakot? (JJ: Hv. 1. þm. Skagf., þá 
liæstv. dómsmrh., gat vel farið i kringum þetta 
með ýmsu móti). Ég taldi það jafnan skyldu 
mina sem ráðh. að fara eftir lögunum, en ekki 
i kringum þau.

Hv. þm. er alltaf að staglast á 75 ára leigu- 
tíma á bletti þeim, sem Sigurður búnaðarmála- 
stjóri hefir á leigu, en hv. 2. þm. Rang. hefir nú 
bent á, að þennan leigurétt er hægt að taka, hve- 
nær sem rikið þarf á landinu að halda. En hitt 
væri gaman að vita, hver skyldi kæra sig um 
að taka land þarna til ræktunar til eins árs i 
einu. Það myndi vitanlega ekki nokkur lifandi 
maður gera.

Annars er það alveg óðs manns æði að ætla 
sér að fara að telja mönnum trú um, að rikinu 
stafi einhver hætta af þessum leigurétti S. S. á 
fáum ha. Hv. flm. upplýsti við 1. umr., að á- 
búandinn í Revkjakoti væri fús til þess að fara 
af jörðinni, svo að þá er alveg augljóst, að frv. er 
beint gegn S. S. einum. Þetta verður þó enn aug-

Atþt. 1934. C. (48. Iðggjafarþing).

Ijósara af þeirri brtt. flm. sjálfs, að ákvæði frv. 
nái einungis til þeirra samninga, sem gerðir 
hafa verið eftir að rikið kevpti þessar eignir. 
Alit, sem gert hefir verið af svipuðu tægi áður, 
á að fá að standa, svo sem samningar um sum- 
arbústaðina, sem þarna eru, og því um líkt.

Frv. er því eingöngu beint gegn Sigurði bún- 
aðarmálastjóra. Það er því næsta einkennilegt, 
að hv. flm. skuli vera að þakka n. fyrir afskipti 
hennar af málinu, þvi að n. leggur einmitt á 
móti þvi, að landið sé tekið af Sigurði. (JJ: 
Þegar ríkið þarf á þvi að halda). Það er tekið 
fram i samningunum og auk þess hefir rikið 
ávallt heimild til að taka hvaða land sem er, 
ekki aðeins sitt, heldur annara. (JJ: Já, með ]ög- 
um). Auðvitað.

Þá vil ég minnast litið eitt á brtt., sem hv. 
flm. hefir flutt við frv. og n. hefir tekið upp. 
Það er dálitið eftirtektarvert, að hv. flm. skuli 
sjálfur vera orðinn svo óánægður með frv., að 
hann flytur við það stórfelldar brtt. Það ber 
ekki vott um grandgæfilega athugun frv.

Þessi brtt. hv. flm. er annars vel þess verð, 
að hún sé athuguð nánar. Samkv. lienni á að 
leigja landið „allsherjarsamtökum verkamanna 
og samvinnufélaga“, eða m. ö. o. tveim stjórn- 
málasamböndum, Alþýðusambandi fslands og 
S. f. S. Ég held, að meiri hl. n. hefði átt að 
hugsa sig um áður en hann gerði sig beran að 
svona augljósri hlutdrægni.

Ég þarf ekki að fara fleiri orðum um þetta 
mál. Hér er aðeins'um tilraun til einkahefndar 
að ræða gegn manni, sem hv. flm. telur, að hafi 
snúizt á inóti sér i stjórnmálum. Jafnvcl sam- 
herjum hans í allshn. er þetta Ijóst.

Umr. frestað.

Frv. var ekki á dagskrá tekið framar.

46. Fávitahæli.
Á 20. fundi i Ed., 24. okt., var útbýtt:
Frv. til 1. um fávitahæli (þmfrv., A. 186).

A 22. fundi i Ed., 26. okt., var frv. tekið til 
1. umr.

Flm. (Guðrún Lárusdóttir): Ég tel óþarft að 
fjölyrða um það, hver vöntun er hér á fávita- 
hælum. Hún er orðin að aðkallandi nauðsyn, 
sem er ekki einungis mannúðarmál, lieldur og 
menningarmál.

Það segir sig sjálft, að i landi, sem hefir bæði 
fræðslulög og heilbrigðislög, fer afarilla á því, 
að þau börn þjóðarinnar, sem ef til vill hafa 
mesta þörf á skjóli Iaganna, fari þess svo mjög 
á mis sem raun er á með fávitana. Með hina 
brýnu þörf fyrir augum hefi ég hvað eftir ann- 
að talað máli þeirra liér á þingi, þó að málið 
hafi ekki fvrr verið borið fram í frv.formi. 1. 
gr. ber það með sér, að ekki er ætlazt til, að 
þetta hafi í för með sér mikil útgjöld fyrir 
ríkissjóð nú þegar, þvi að þar er gert ráð fyrir,
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að rikiss.jóður leggi ekki fram byggingarkostn- 
að fyrr en éfni leyfa. En þó að það kunni því 
miður að dragast eitthvað, er það álit mitt, að 
hagkvæmt og sjálfsagt sé, að þjóðin eignist lög 
um fávitahæli, þar sem grundvallað sé það starf, 
sem rikinu her skylda til að takast á hendur 
fyrr eða síðar.

Frv. það, sem hér liggur fyrir, er þannig sam- 
ið, að enda þótt rikissjóður sjái sér ekki fært 
að leggja fram stofnkostnað í bili, getur hann 
samt orðið fávitunum að liði með því að hag- 
nýta einkastofnanir eða stofnanir hæjarfélaga, 
þegar völ er á, og gefi með þeim þangað eftir 
gjaldskrá, sem ráðuneytið samþ. sjálft. Nú sem 
stendur er ekki nema um eina slíka stofnun að 
ræða, sem sé fávitahælið Sólheima, og það er 
ekki stærra en svo, að það rúmar aðeins 25. En 
hugazt gæti, að einstakir menn kynnu að finna 
hjá sér hvöt til að koma upp slíkum stofnunum, 
og til að koma ákveðnu skipulagi á slikar fram- 
kvæmdir og styrkja þær af ]>eim, sem af viti 
eru gerðar og fullnægja kröfum mannúðar og 
menningar, er það nauðsynlegt, að þess sé gætt 
þegar frá upphafi, að slík hæli vinni ekki hvert 
á móti öðru, og þessari starfsemi verði hagað 
þannig, að hún komi að sem mestum notum 
fyrir þá, sem helzt þurfa hennar að njóta.

I>ess vegna tel ég það brýna þörf, að ákveðið 
verði með 1., hvernig skuli hagað starfsháttum 
þeirra stofnana, sem þannig kvnnu að koma 
upp í landinu, ríkisstj. hefði þar hönd í bagga 
með allt eftirlit og sjái um, að 1. um fávitahæli 
yrði fvlgt út í yztu æstar.

A meðan landið sjálft getur ekki komið upp 
hæli fyrir fávita, er það óhæfilegt, að aumingj- 
arnir, sem eiga manna bágast, verði að gjalda 
]>ess, þar sem önnur olnbogahörn þjóðfélagsins, 
svo sem geðveikir menn og mállausir, njóta 
mikilla hlunninda og styrks frá þvi opinhera.

I>að skal játað, að þessuin málum er ekki 
fullskipað fyrr en landið á sjálft slik hæli sem 
frv. gerir ráð fyrir, og að ]>vi her auðvitað að 
stefna. En hvað getum vér látið fávitana og 
heimili þeirra, sem oftast verða hart úti vegna 
þeirra, híða lengi án þess að nokkuð sé aðhafzt? 
Og slikar stofnanir, sem liér um ræðir, koma 
ekki að tilætluðum notum nema með verulegum 
fjárstvrk ríkisins. I’jóðirnar, sem lengst eru 
komnar áleiðis i þessum málum, hafa skipað 
þeim á svipaðan hátt í aðaldráttum eins og 
segir í þessu frv., nema hvað þar er ennþá meiri 
aðgreining á fávitunum, þar sem mestur er 
fjöldinn. I>að er þvi fengin marga ára revnsla 
fyrir þessu. Vitanlega var byrjunin oft erfið og i 
smáum stil. Oftast voru það einstaklingar, sem 
hófu starfið. Stundum voru það konur, stund- 
um efnalitlar (t. d. í Svíþjóð), sem sáu aumur 
á fávitunum og hófu starfið af mannkærleika. 
Með árunum og reynslunni greindist svo starf- 
ið í ákveðnar deildir, hver með sitt hlutverk, 
með tilstyrk rikisins, eða alveg kostuð af rikinu, 
eins og t. d. í Danmörk.

I’að er unun að sjá, hversu vel þessum mál- 
um er komið t. d. hjá Dönum og Svium, sem 
einna mest hafa lagt í sölurnar fyrir fávitana 
og lengst starfað að þeim málum, Danir i rúma 
hálfa öld. Nú getum vér fslendingar haft dæmi

og reynslu frændþjóðanna fyrir augum og lært 
af þeim. Og þótt efnahagur vor leyfi oss ekki 
neitt svipað því, sem þar gerist, — enda eru 
ástæður vorar að mörgu leyti ólíkar þeirra á- 
stæðum —, þá getum vér þó revnt að feta i 
þeirra fótspor, eftir þvi sem efnin leyfa.

I’að, sem hér hefir áunnizt í þessum efnum, 
er að visu smátt, en sporið er þó stigið i rétta 
átt með þeim styrk, sem ríkið hefir lagt til fá- 
vitahælisins í Sólheimum og meðgjafar með 5 
fávitahörnum, sem hefir orðið ákaflega mikils 
virði fvrir þá, er þess hafa notið. Mér er þetta 
spor nieira en lítið gleðiefni, og ég vona, að 
fleiri svipuð fari á eftir, unz málefnum hinna 
fátækustu er komið í það horf, að sérlivert for- 
eldri, sem á við það böl að búa að eiga slíkt 
harn, geti öruggt og ókvíðið kvatt þennan heim 
ón allrar áhyggju um aumingjann sinn.

Ég ætla svo ekki að lengja frekar umr. um 
þetta mál. Ég veit, að allir liv. þdm. eru mér 
sammála um það, að hér sé um verulegt nauð- 
synjamál að ræða. Eg læt livern og einn um 
það, hvort rétt sé að samþ. þetta frv., en benda 
vil ég á það, að það getur aldrei skaðað málið, 
lieldur þvert á móti. Og ég vona, að ekki liði 
á löngu áður en ríkið verður það efnum húið, 
að það sjái sér fært að hrinda þessu niikla nauð- 
synjamáli i framkvæmd, svo að ekkert foreldri 
þurfi að kveðja þennan heim í ótta við það, að 
auminginn þess verði á klakanum. Ég vona, að 
liv. þm. konii saman um það, hvað sem allri 
flokkapólitik liður, að j>að er ömurleg tilhugs- 
un, að slíkir aumingjar sem fávitar eru eigi sér 
livergi varanlegt hæli, þar sem séð er fyrir þörf- 
um þeirra, þegar foreldra og annara vanda- 
manna missir við.

Atvmrh. (Haraldur Guðmundsson): Eg vildi 
heina þvi til þeirrar hv. n., sem væntanlega fær 
þetta mál til athugunar, að gefa landlækni kost 
á að ræða málið við n. Mér er kunnugt, að hann 
hefir aflað sér fróðleiks um reynslu annara 
þjóða i þessu máli, og væri gott fyrir hv. n. 
að hafa samhand við hann. I’að dettur engum 
i hug að neita þvi, að mikil þörf sé fvrir liendi 
í þeim efnuin, sem frv. fjallar um. Ég lit svo 
á, að okkur vanti heildarlöggjöf um forsjá allra 
sjúkra manna, umkomulausra harna og annara, 
sem almenn trvggingarlög ná ekki til. Ég vona, 
að fyrir næsta þing verði hægt að semja frv. til 
heildarlöggjafar i tryggingarmálum, bæði fyrir 
heilbrigða og sjúka, en ég sé ekkert á móti þvi 
að sainþ. þetta frv. fyrir því. Ef úr ]>vi verður, 
að víðtækari lög verði undirbúin fvrir næsta 
þing, þá getur þetta frv. fallið inn i þau lög 
sem einn þáttur. En að lokum vil ég endurtaka 
það, að henda hv. n. á að leita samvinnu við 
landlækni um atliugun á þessu frv.

ATKVGII.
Frv. vísað til 2. umr. með 10 shlj. atkv. og 

til allslin. með 13 slilj. atkv.

Nefndarálit kom ekki, og frv. var ekki á dag- 
skrá tekið framar.
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47. Bændaskólar.
A 20. fundi i Ed., 24. okt., var útbýtt:
Frv. til 1. um breyt. á 1. um bændaskóla, nr. 

51 19. maí 1930 (þmfrv., A. 187).

Á 22. fundi í Ed., 26. okt., var frv. tekið til 
1. umr.

Flm. (Þorsteinn Briem) óyfirl. J: Það hefir 
nú um skeið verið litið svo á meðal þeirra, sem 
bera fyrir brjósti hag og heill landbúnaðarins, 
að nauðsyn væri á því að auka nokkuð almenna 
búnaðarfræðslu við annanhvorn bændaskólann. 
Þeim hefir verið ljóst, að það nám og sú fræðsla, 
sem þar er að fá, er ekki einhlít, a. m. k. ekki 
fyrir þá, sem vilja verða frömuðir heima í sínu 
héraði, eða þá, sem taka að sér leiðbeiningar- 
starf fyrir búnaðarsamböndin og veita forstöðu 
stærri fyrirtækjum i búnaðarframkvæmdum. 
Búnaðarsamböndunum smáfjölgar, og þau ráð- 
ast i ýms sameiginleg fyrirtæki fyrir almenn- 
ing, og eftir þvi sem þeim fjölgar, verður mönn- 
um ljósara með hverju ári, að þörf er á færum 
mönnum til þessarar starfsemi. Þetta kallar á 
aukna fræðslu i búnaði við annan bændaskól- 
ann eða báða. Hvað snertir þá menn, sem eiga 
að leiðbeina og verða til fvrirmyndar i héruð- 
unum, þá skiptir auðvitað mestu, að þeir séu 
gæddir hagfræðilegri dómgreind, svo þeir séu 
færir um að leiðbeina bændum i þvi, hvað borg- 
ar sig að gera og hvað ekki borgar sig að gera.

Þeir menn, sem hafa viljað afla sér meiri 
þekkingar og reynslu i búfræði en fáanleg er hér 
við bændaskólana, hafa ekki átt annars úrkosta 
en að fara á erlenda búnaðarháskóla, en nám 
þar er eins og kunnugt er of dýrt, miðað við 
þau kjör, sem staðhættir liér heima geta boðið 
þessum mönnum. Hinsvegar er það vitað, að hin 
erlenda fræðsla á ekki sérstaklega vel við is- 
lenzka staðhætti og þær framfarir og revnslu, 
sem fengizt hefir i búnaði á siðari árum. Það 
virðist þvi kominn tími til að stofna til inn- 
lendrar, ódýrrar fræðslu fvrir þessa menn, sem 
líkur væru þó til, að gæti orðið eins notadrjúg 
og hið erlcnda nám. Að bóklega náminu loknu 
virðist eiga bezt við, að nemendur fengju verk- 
lega fræðslu á tilraunastöðvum Búnaðarfél. Is- 
lands og hjá fyrirmyndarbændum og ráðunaut- 
um félagsins bæði í búfjárrækt og jarðrækt. Ó- 
dýrasta fyrirkomulagið verður að koma bóklega 
framhaldsnáminu fyrir við annan bændaskól- 
ann, og hefi ég i grg. frv. nokkuð komið inn á 
það mál. Samkv. þeim upplýsingum, er ég hefi 
fengið, er ekki bein þörf á því að fjölga kennur- 
um vegna þessarar viðbótar. Það er þegar þörf 
á því að bæta við kennara i íslenzkum fræðum 
við bændaskólann á Hvanneyri. Hefir skólastjór- 
inn óskað þess, en það hefir ekki þótt fært að 
þessu. En ef það yrði gert, gætu hinir kennar- 
arnir tekið að sér kennslu í framhaldsdeildinni. 
svo kostnaður af henni þyrfti ekki að verða til- 
finnanlegur. Með húsrúm ættu ekki að verða 
sérstakir erfiðleikar, ekki sizt ef sú heimild yrði 
notuð, sem gefin hefir verið til þess að einn eða 
tveir kennarar við skólann byggi sér þar nýbýli. 
Mér liefir þótt eðlilegra að leggja til, að þessi
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framhaldsdeild verði sett við skólann á Hvann- 
eyri, fvrst og fremst fyrir það, að þar eru betri 
skilyrði fvrir verklegu námi en á Hólum. Vetur 
eru styttri þar, og verklega námið getur þvi 
byrjað fyrr og staðið lengur fram eftir liaustinu. 
og því betri skilyrði til að kenna fjárræktai'fræði 
þar úti i sjálfri náttúrunni heldur en á Xorður- 
landi. Auk þess ætti á Hvanneyri að geta orðið 
betri not af ráðunautum Búnaðarfél. Islands til 
kennslu þar við og við. Jafnframt er þar dýra- 
læknir i námunda, sem kennir þar hvort sem 
er, og eru það meðmæli.

Eg vil svo leyfa mér að óska þess, að frv. verði 
vísað til 2. umr. og hv. landbn.

ATKVGR.
I'rv. visað til 2. umr. með 10 shlj. atkv. og til 

landbn. með 10 shlj. atkv.

Nefndarálit kom ekki, og frv. var ekki á dag- 
skrá tekið framar.

48, Vegalagabreyting (frv. ÞÞ og ÞBr).
Á 21. fundi í Ed., 25. okt., var útbýtt:
Frv. til I. um breyt. á 1. nr. 101 19. júní 1933 

[Vegalög] (þmfrv., A. 198).

Á 23. fundi i Ed., 27. okt., var frv. tekið til 
1. umr.

Flm. (Þorsteinn Þorsteinsson): Þetta frv. er 
breytiiig á vegalögunum, scm við hv. 10. landsk. 
berum fram i samráði við hv. þm. Snæf. Þegar 
siðast var gerð brevt. á vegalögum landsins, 
1933, fór svo, að þessi vegur varð útundan og 
var ekki tekinn í þjóðvegatölu. Þessi vegarspotti, 
sem við förum fram á nú að verði gerður að 
þjóðvegi, er vfir 60 km. á lengd og liggur 
sunnan við Hvammsfjörð út Hörðudal og Skóg- 
arströnd áleiðis til Stykkishólms. Ég vil taka 
það fram, að fallið hefir niður endirinn á grein- 
inni. Þar á að standa, til Stykkishólmsvegar, 
en ekki til Stvkkishólms, eins og auðvitað er.

Vegur þessi liggur um allþéttbýl héruð, vzt 
er Miðbæli, þá Hörðudalur, siðan tekur við þétt- 
býlasti hluti Skógarstrandar og svo Helgafells- 
sveit. Á þessum vegi vantar víða brýr, sein þarf 
að setja á næstu árum, en víða er leiðin þannig 
frá náttúrunnar hendi, að ekki þarf að leggja 
nema spotta og spotta, en sjálfgerður vegur á 
milli.

Mér hefir fundizt rétt að hefja vegagerðina 
frá Vesturlandsvegi, bæði fyrir það, að þar er 
þéttbýlla, og svo auk þess er erfiðasti partur- 
inn kringum Álftafjörð. Ég tel, að á þann liátt 
fáist fljótar bílasamband við sveitirnar heldur 
en ef byrjað væri hinumegin frá. Hvað Ilala- 
sýslu snertir, þá hefir hún nú svo langa sýslu- 
vegi i samanburði við ibúatölu, að sýslusjóður 
getur ekki sinnt öllum þeim vegum eins og þarf. 
Vona ég þvi, að Alþ. bregðist vel við og taki i 
þjóðvegatölu þann veg, sem mest þörf er á, með
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því líka að þessi vegur liefir uni langt skcið 
verið þjóðvegur í raun og veru, þó hann nvti 
ekki styrks úr ríkissjóði. Ég vil svo að lokum 
óska þess, að frv. fari til 2. umr. og.samgmn.

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

samgmn. með 10 shlj. atkv.

Fram voru hornar hrtt. við frv., á þskj. 41G 
og 512, en nefndarálit kom ekki, og frv. var ekki 
á dagskrá tekið framar.

49. Vegalagabreyting (frv. JBald og JJ).
A 21. fundi í Ed., 25. okt., var úthýtt:
Frv. til 1. um breyt. á vegalögum, nr. 101 19. 

júní 1933 (þmfrv., A. 200).

Á 23. fundi í Ed., 27. okt., var frv. tekið til
1. umr.

Flm. (Jón Baldvinsson) óyfirl.i : l’að hafa 
víst fleiri þá sömu sögu að segja og hv. þm. Dal., 
að sýslusjóðir eigi erfitt með að leggja vegi og 
halda við vegum. Hefir því í seinni tíð mikið 
verið að gert að koma ýmsum vegum i tölu þjóð- 
vega, og fer frv. það, sem nú liggur fvrir, í þá 
átt. Þó frv. þetta sé lítið fyrirferðar, hefir það 
nokkuð mikið efni að geyma, því það kostar 
sjálfsagt nokkuð að laga þá vegi, sem um er að 
ræða.

Fyrsti vegurinn er Hellusandsvegur frá vega- 
mótum austan Fróðárheiðar um Breiðavik til 
Hellusands. Með þvi að leggja þennan veg frá 
veginum kringum Snæfellsnesið fengist sjálf- 
sagt öruggt vegasamband fyrir þetta kauptún, 
sem hefir nú um 600 ibúa. Þar er mikið um 
fiskafurðir, og kæmi það sér því vel bæði fyrir 
sveitirnar og kauptúnið að fá þetta vegasam- 
band. Ég býst við, að fyrsti hluti vegarins verði 
nokkuð dýr, þar vantar einnig brýr, en parturinn 
kringum jökulinn er mjög ódýr. Ég tel, að þenn- 
an veg verði að leggja hið allra fyrsta að mögu- 
legt er, því hann mun gera mikið gagn og verð- 
ur auk þess sennilega vetrarvegur, a. m. k. 
nothæfur mestan hluta ársins. f raun og veru 
er Fróðárheiðarvcgur ekki nema sumarvegur, 
og hefði sjálfsagt verið betra að leggja veginn 
í kringum nesið til Hellusands í fyrstu, heldur 
en yfir Fróðárheiði, en nú er búið að gera þann 
veg, og siðast í suniar var unnið við hann, cn 
sú leið er áreiðanlega ekki lengi fær fram eftir 
vetrinum.

Það er viða í Snæfellsnessýslu erfitt með sam- 
göngur. Annar vegurinn í frv. er Grundarfjarð- 
arvegur frá Stvkkishólmsvegi um Helgafellssveit 
til Grundarfjarðar. Þetta er sjálfsagt nokkuð 
erfið vegarlagning, en ég álít samt, að hann eigi 
að leggja jafnskjótt og ríkissjóður hefir fé til 
þess. Grundarfjarðarbúar eru afskekktir og illt 
yfir landið að komast. Það er kannske ekki full- 
rannsakað, livar þessi vegur ætti að liggja. Þess

vegna er i frv. sagt „um Helgafellssveit". Það 
hefir aðeins komið til mála að gera brú vfir ör- 
mjóan fjörð þarna á leiðinni, Hraunsfjörð, en 
við það styttist vegurinn mikið. En þetta er 
ekki fullrannsakað. Þá er liér um svipaða till. 
að ræða og hv. þm. Dal. flytur um Skógarstrand- 
arveg, og get ég látið við það sitja, sem hann 
hefir sagt. Ég álít, að þarna þurfi ekki nema 
eitt frv. að.samþ., og mun hv. samgmn. senni- 
lega atliuga möguleikana fyrir þvi að fella þau 
saman.

Þá er Heydalsvegur, frá Stykkishólmsvegi um 
Heydal að Bildhóli á Skógarströnd. Þetta er 
mjög stutt leið. Mér er sagt, að þarna sé snjó- 
laust langt fram á vetur, og jafnvel allan vet- 
urinn. Þessi stutti vegur hefir mjög mikla þýð- 
ingu fvrir Skógstrendinga, og hefir þegar nokkur 
hluti vegarins verið ruddur. Ég geri ráð fyrir, 
að margar þessar vegagerðir verði framkvæmdar 
á þann hátt, að vegirnir verði ruddir, eins og 
víða á sér stað hér á landi, þar sem verið er að 
koma héruðum í akvegasamband. Siðar, þegar 
ástæður leyfa, verður svo liætt um þessa vegi.

Þá er liér i frv. Köldukinnarvegur, sem hv. 
þni. S.-Þ. er nú kunnugri en ég. Ég tel víst, að 
vegur þessi sé nauðsvnlegur og að hann sé kom- 
inn hér i frv. af söniu ástæðu og hinir, sem sé 
þeirri, að sýslan eigi erfitt nieð að leggja fé til 
hans.

Ég geri ráð fyrir, að þetta frv. fari til hv. 
samgmn., og treysti henni til að athuga vel allt, 
sem mælir með þessu frv. Ég mælist því til þess, 
að frv. verði visað til sanigmn.

ATKVGR.
Frv. visað til 2. umr. með 9 shlj. atkv. og til 

sanigmn. með 11 shlj. atkv.

Fram kom brtt. við frv., á þskj. 541, en nefnd- 
arálit kom ekki, og frv. var ekki á dagskrá tek- 
ið frainar.

50. Fangelsi.
Á 25. fundi i Ed., 30. okt., var útbýtt:
Frv. til 1. um fangelsi (þmfrv., A. 250).

A 27. fundi í Ed., 1. nóv., var frv. tekið til 
1. umr.

Flm. (Magnús Guðmundsson): Þetta frv. er i 
raun og veru flutt af fjvn. Sþ. Þegar n. fór að 
fara i gegnum fjárl., kom það i ljós, að ýms 
erindi lágu þar fyrir um fjárframlög til fang- 
elsa. Og þar sem engin 1. eru til um þetta efni, 
þótti n. rétt að flytja nú frv. um, á hvern hátt 
þessum kostnaði skvldi fvrir komið, hvaða að- 
ilar skyldu greiða hann. Það varð ofan á i n. 
að skipta þessum kostnaði á milli kaupstaða og 
kauptúna og rikissjóðs, þannig, að kaupstaðir 
og kauptún greiddu helming kostnaðarins og 
riki ssjóður helming á móti. Þetta var þannig 
hugsað með tilliti til þess, að löggæzlustarfið
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hvildi bæði á kaupstöðum og kauptúnum, og 
auðvitað á ríkissjóði líka.

Ég ætla, að ekki þurfi mörg orð um nauðsyn 
þessa máls. X. bvst við, að ómögulegt sé að 
halda uppi góðri löggæzlu i kaupstöðum og 
kauptúnum án fangelsa, en viða á þessum stöð- 
um er það svo, að annaðhvort eru engin fang- 
elsi til, eða þá að þau eru svo aum, að ekki er 
hægt að setja þar inn ölvaðan mann, eða aðra, 
sem hrotið liafa lög. Það er tilætlun n., að í 
hvers árs fjárl. verði tekin upp einhver upp- 
hæð i þessu skyni, sem stj. svo úthlutar eftir 
þeim reglum, sem settar eru hér i þessu frv.

Jafnvel þótt að vissu levti megi segja, að þetta 
inál sé komið frá n., þá þykir mér samt réttara, 
af því að frv. er samið í flýti, að því verði vís- 
að til allshn. að Iokinni þessari umr.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. uinr. með 11 shlj. atkv. og til 

allshn. ineð 11 shlj. atkv.

Xefndarálit kom ekki, og frv. var ekki á dag- 
skrá tekið framar.

51. Símalagabreyting (frv. JBald).
A 26. fundi i Ed., 31. okt., var útbýtt:
Frv. til 1. um viðauka við 1. nr. 38 14. júní 1920 

[Ritsíma- og talsímakerfij (þmfrv., A. 266).

A 28. fundi i Ed., 2. nóv., var frv. tekið til
1. umr.

Flm. (Jón Baldvinsson): hetta litla frv. um 
brevt. á simalögunum ætti ekki að þurfa að 
valda ágreiningi. Efni frv. er að taka upp i sima- 
lögin línu frá Setbergi við Grundarfjörð að 
Hallbjarnareyri. Á þessari leið eru 12 bæir, sem 
fá not þessarar linu. Þarna eru nú mjög erfiðar 
samgöngur, og þótt gert sé ráð fyrir, að vegur 
verði lagður til Grundarfjarðar, getur orðið 
dráttur á því, að sá vegur komi, því að þarna 
er mjög örðugt að leggja veg. Ég get ekki sagt 
um það með vissu, hve löng þessi símalina 
verður, en geri ráð fvrir, að vegalengdin sé 5—8 
km. Ég vil svo mælast til þess, að málinu 
verði að lokinni þessari umr. vísað til 2. umr. 
og sanigmn.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 12 slilj. atkv. og til 

samgnni. með 13 slilj. atkv.

Xefndarálit kom ekki, og frv. var ekki á dag- 
skrá tekið framar.

52. Hússtjórnar- og vinnuskóli kvenna 
í Reykjavík.

Á 31. fundi í Ed., 6. nóv., var úthýtt:
Frv. til 1. um almennan hússtjórnar- og vinnu- 

skóla fyrir konur í Reykjavík (þmfrv., A. 324).

Á 33. fundi í Ed., 8. nóv., var frv. tekið til 1. 
umr.

Frv. of seint fram koinið. — Ileildin levfði 
með 10 shlj. atkv., að það vrði tekið til með- 
ferðar.

Flm. (Guðrún Lárusdóttir): Á fyrstu siðu 
þessa frv. er vfirlit vfir þau störf, sem heiintuð 
eru af húsmæðruin landsins, þar sem tekið er 
fram allt það, sem húsmæður þurfa að leysa af 
hendi í starfi sinu á heimilunum. Það er ekk- 
ert smáræði, eins og allir sjá, og þar af leið- 
andi er það ekki svo lítið, sem þær þurfa að 
geta og kunna til þess að leysa þetta allt vel 
af liendi. Xú er það svo, að húsmæðrafræðsla 
hefir aukizt mikið i landinu siðustu áratugi; 
er nú farið að leggja mikla áherzlu á það, sem 
áður þekktist ekki, að kenna konum að þekkja 
efnasamsetningu þess, sem í matinn er haft, frá 
visindalegu sjónarmiði, svo fólkið viti, hvað það 
leggur sér til munns. Ennfremur er þeiin kennt 
margt annað, sem vaxandi kröfur ineniiingarinn- 
ar krefjast. Konur verða líka skilvrðislaust að 
fá slíka þekkingu. Þetta hefir verið viðurkennt 
með því að starfrækja skóla, þar sem slik 
fræðsla er á boðstólum. Hv. þdm. er kunnugt 
um, hvar slíkir skólar hafa verið starfræktir 
og hvar þeir hafa ekki verið starfræktir, og 
þeim er líka kunnugt um það, að í Rcvkjavik, 
þar sem fólkið er flest og unga fólkið leitar sér 
menntunar, er cnginn starfandi húsmæðraskóli 
sem stendur. Að vísu fer hér fram töluverð 
kennsla i þessum efnum. Ber þar fyrst og 
fremst að telja hússtjórnardeild Kvennaskólans: 
sú kennsla er þó í injög smáum stíl, sainan- 
borið við þann mannfjölda, sem hér cr, þar sem 
deildin tekur aðeins 12 stúlkur, og svo er þetta 
þar að auki heimavistarskóli, og þess vegna ckki 
eins heppilegur hæjarstúlkum. Þá hefir bærinn 
líka styrkt námskeið, sem frk. Kristin Thor- 
oddsen hefir lialdið undanfarna vctur. Að sið- 
ustu her svo að telja þá fræðslu, sem barna- 
skólarnir veita í þessuin efnum, en í efstu 
hekkjum þeirra er stúlkuhörnum kennd mat- 
reiðsla og ýmislegt, sem að henni lýtur. Þetta 
er nú alll gott og gagnlegt, en þetta er samt 
ekki viðunanlegt fvrir höfuðstað landsins. held- 
ur verður hann að eignast myndarlegan hús- 
mæðraskóla, og eins og það er orðað hér, hús- 
mæðraskóla og vinnuskóla. Menn sjá, að bak við 
þetta frv. stendur allsterkur vilji kvenþjóðar- 
innar vfir höfuð að tala, þar sem inargar mætar 
konur hafa komið saman á fund til þess að ræða 
þetta inál og hafa ritað það, sem hér má lesa 
á fskj. Ennfreinur get ég upplýst það, að á 
Bandalagsfundi kvenna, þar sem fulltrúar voru 
mættir frá 7 kvenfélögum hér í Rvik, var ein- 
róma samþ. að skora á Alþ. að samþ. frv. það, 
sem hér liggur fyrir.
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I>að er enguni blöðum um það að fletta. að 
það er einróma vilji okkar kvenna, að slikur 
skóli sem þessi verði settur á stofn hér, og 
þegar litið er til þess, að aðrir landshlutar hafa 
sumir jafnvel 2 slika skóla, en Suðurlandsundir- 
lendi ásamt Rvík engan, þá virðist það ekki 
vera ofmælt, þó að sagt sé, að timabært sé að 
leysa úr þessu á þann hátt, að hér verði stofn- 
aður og starfræktur myndarlegur hússtjórnar- 
og vinnuskóli. Menn munu kannske spvrja. hvað 
sé meint með vinnuskóla. I’að, sem vakti fyrir 
þeim, sem að frv. standa, var það, að ungum 
stúlkum vrði gefinn kostur á að læra og æfa 
alla þá vinnu og öll þau störf, sem heimilin 
þurfa ineð, og að þeim vrði kennt að vinna þau 
á hagkvæman liátt. Það er sorglegur sannleik- 
ur, að mörg konan og stúlkan gengur afarilla 
undirbúin að sínum störfum, hvort heldur hún 
tekur við stjórn heimilis eða á að starfa á heim- 
ilinu undir annara stjórn, og það er satt að 
segja eðlilegt, eftir því fyrirkomulagi, sem við 
liöfum átt við að húa að mörgu leyti, að svo 
sé. Til þess að ráða hót á þessu og fá sem full- 
komnasta krafta á þessu sviði, þar sem heiinili 
landsins eru annarsvegar, þá hefir þetta frv. 
orðið til og verið borið hér fram.

Eg skal svo ekki orðlengja þetta meira að sinni, 
en vil mælast til, að frv. verði visað til hv. 
inenntnin. að lokinni umr.

ATKVGR.
Frv. visað til 2. umr. með 8 shlj. atkv. og til 

nienntmn. ineð 9 shlj. atkv.

A 52., 53., 54., 56. og 59. fundi i Ed., 4., 5., 6., 
8. og 12. des., var frv. tekið til 2. umr.

I'orseti tók málið af dagskrá.
A 61). fundi i Ed., 13. des., var frv. cnn tekið 

til 2. umr. (A. 324, n. 612 og 626).

Forseti (EÁrna); Ég ætlaði að taka fvrir 6. 
mál á dagskránni, en af þvi að tíminn er orðinn 
naumur, vildi ég vita hjá hv. 5. landsk., livort 
liann óskar eftir því, að inálið sé tekið til umr.

Guðrún Lárusdóttir: Það er að vísu langt 
siðan þetta mál var borið fram, og liefir þvi 
gefizt nægur tími til að ræða um það, en ég sé, 
að ef afgreiðsla inálsins fer á þann veg. að 
dagskráin, sem því fylgir, verður samþ., þá er 
það þar með úr sögunni. En þrátt fyrir það 
vonast ég til, að málið komi til umræðu, ann- 
aðhvort nú eða seinna.

Forseti (EÁrna): Eg mun þá taka málið á 
dagskrá seinna, en tek það af dagskrá í þetta 
sinn.

.4 64. fundi í Ed., 18. des., var frv. enn tekið 
til 2. umr. (A. 324, n. 612 og 626).

Frsm. meiri hl. (Jónas Jónsson) jóyfirl.j : 
Menntmn. liefir athugað málið og komizt að 
þeirri niðurstöðu, að ekki sé vænlegt að samþ. 
það eins og það lá fyrir. Ber til þess m. a. það, 
hve erfiðir eru timarnir, svo að Alþingi hefir 
hallazt að því að leggja ekki mikið fé i húsabygg-

ingar. Kemur það t. d. fram í þvi, hvc litlar 
upphæðir hafa verið lagðar til byggingar gagn- 
fræðaskóla i Revkjavik og Flensborgar i Hafn- 
arfirði.

Þar sem n. kom saman um, að nauðsynlegt er 
að fá hússtjórnarskóla í Rvik, en sá hinsvegar, 
hve lítið er um fé, kom henni saman um, að rétt 
væri að skjóta þessu til stj., að hún athugi, 
hvort ekki sé hægt að lireyta Kvennaskólanum í 
Ilvík i liússtjórnarskóla. Minni hl. n. er okkur 
ekki samdóma í þessu, og mun hann gera frek- 
ari grein fyrir sinni afstöðu.

Ég skal ekki fjölyrða um málið, en aðeins 
geta þess, að nauðsynlegt var að stofna sérstak- 
an kvennaskóla 1880. Það var sjálfsagt þá, þvi 
að konur áttu ekki rétt á því að ganga i ýmsa 
þá skóla, er þá voru hér á landi. Þetta var nauð- 
synleg sjálfsvörn kvenna. Sú eina kona, sem á 
sæti hér á þingi, lét það í ljós í n., að hún 
hefði haft í huga að ganga i menntaskóla Rvik- 
ur, en vfirvöldin meinuðu lienni það, af því að 
liún var kona. En nú er skólunum ekki lengur 
lokað fvrir konum, nema þá að um sé að ræða 
sérskóla, sem lúta að sérstökum störfum karl- 
ínaiina. Þvi var kvennaskólanum á Blönduósi 
brevtt í liússtjórnarskóla. Þörfin á þessu var 
svo mikil, bæði á Blönduósi og Laugum, að ár- 
lega er visað frá um 50 konum, sem vilja kom- 
ast i skólana. Sýnir þetta, að liérlendar kon- 
ur kunna að meta hússtjórnarskólana. Við ætt- 
um að liera af Húnvetningum i þessu efni. Fyrsta 
sporið til að gt'eiða fyrir sérmenntun kvenna 
er að breyta kvennaskólanum hér í hússtjórnar- 
skóla. Mætti bvrja á að breyta honum svo, með 
litlum tilkostnaði, að 50—60 stúlkur gætu stund- 
að þar hússtjórnarnám. Þcssa leið þyrfti að 
rannsaka.

Frsm. minni hl. (Guðrún Lárusdóttir): Eins 
og þskj. 626 lier með sér, gat ég ekki orðið 
samferða ineiri lil. n. í þessu máli. Hefi ég gert 
grein fyrir því í nál. mínu. Að breyta kvenna- 
skólanum í hússtjórnarskóla væri sama og að 
leggja hann niður sem þá sérstöku stofnun, 
er hann hefir verið. Xýlega var 60 ára afmæli 
skólans, og má í nýútkominni skólaskýrslu sjá 
vfirlit vfir starfsemi skólans á þessu tímabili. 
Ber skýrslan með sér, live mikið það starf er 
og hve inargar ísltnzkar konur liafa sótt þangað 
menntun sina. Eins og hv. frsm. meiri hl. tók 
fram, eru nú aðrar ástæður fyrir konur um 
inenntun en áður var. En samt eru margar stúlk- 
ur og foreldrar i landinu, sem kjósa lieldur 
menntun i kvennaskóla en samskólum, þó margt 
gott megi segja um þá siðarnefndu.

Kvcnnaskólinn i Ilvik liefir lagt mikla stund 
á að undirbúa stúlkur undir franihaldsnám. 
Hann liefir leitazt við að kenna ekki aðcins 
liókleg fræði, lieldur jafnframt að manna stúlk- 
urnar.

Ég hefði gaman af að lesa, með leyfi liæstv. 
forseta, nokkur orð úr riti þvi, sem ég minntist 
á, ritað af forstöðukonu skólans. Mér þvkir það 
lilýða, þegar annarsvegar er verið að bollaleggja 
að leggja niður Kvennaskólann. Hún segir svo:

„Þann 14. mai 1934 lauk skólinn 60. starfsári 
sinu. Öll þessi ár hefir skólinn aldrei brugðið
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frá þeirri stefnu, er honuni í upphafi var mörk- 
uð sem skóla, er veitti ungum stúlkum stað- 
góða fræðslu til munns og handa. Skólinn hóf 
starf sitt i mjög smáum stil og með litlum 
fönguin, en hefir vaxið jöfnum vexti liægt og 
hægt, enda aldrei lagt aðaláherzluna á að ger- 
ast æðifjölmennur skóli, en frekar lagt stund á 
hitt, að nemendur þeir, er hann sóttu, fengju 
þar þá fræðslu, sem gæti orðið þeim gott veg- 
arnesti, þá er út í alvöru lifsins kæmi. Þegar 
litið er til baka vfir hina löngu æfi skólans, 
dylst engum, að hann hefir átt þvi láni að fagna, 
að nemendur hans hafa reynzt góðar og nýtar 
konur og hæfar um að leysa af hendi þau störf, 
er þær hafa haft aðgang að, og er það von min 
og ósk skólanum til banda, að svo verði og 
um ókomin ár“.

Eg les ekki lengra. I’etta nægir til að gefa 
þeim, sem þingtíðindin lesa, hugmvnd um, hvc 
miklu máli það skiptir, að skólinn fái að vinna 
í friði sitt göfuga starf. Hér um bil 3000 konur 
hafa sótt þangað menntun sína undanfarin 60 ár.

Nú liggur hér annarsvegar fyrir uppástunga 
þess efnis, að sérstakur hússtjórnarskóli verði 
stofnaður fvrir Itvík. I’ó er líklega til litils að 
ræða það mál nú, og munu örlög þess vera fyrir- 
fram ákvcðin með hinni rökst. dagskrá hv. meiri 
hl. n. Xleiri hl. viðurkennir að vísu þessa þörf, 
en skilur hana þó ekki betur en svo, að hann 
vill leggja niður Kvennaskólann. En þetto getur 
varla komið til mála af þeirri ástæðu, að Kvenna- 
skólinn er ekki ríkisstofnun, enda þótt hann hafi 
nokkurn rikisstyrk. Væri það hugsanlegt, að 
rikið kippti að sér hendinni um styrkveitingar 
til skólans? I’ví get ég varla trúað.

Sú skólastofnun, sem vakir fvrir konuin í 
Jiessuii) bæ, er slik, sem lesa má um á þskj. 
324. Má reyndar segja, að ekki séu miklir fjár- 
hagsmöguleikar fvrir stofnun sliks skóla nú. En 
það ætti þó ekki að standa i vegi fyrir löggjöf í 
þessu efni. X’ið höfum nú 1., samþ. 1017, um 
stofnun hússtjórnarskóla á Norðurlandi, þó að 
þau lög séu ekki komin til framkvæmda ennþá.

I’ví lengra sem líður verða gerðar meiri kröf- 
ur til kunnáttu kvenna í heimilisstörfum. Xlikið 
cr kvartað undan þvi, að konur, sem vinna að 
heiinilisstörfum, séu ekki nægilega vel að sér 
til þess að sinna störfunum. I’etta er engan veg- 
inn vandalitið starf. — Sú hugmynd, að við 
þennan hússtjórnarskóla verði deild til að undir- 
búa stúlkur, svo að þær geti verið sem þjón- 
ustustúlkur á heimiluni, á að létta lifið, bæði 
þeim.sjálfum og húsmæðrum þeirra. Að vinna á 
góðum heimiluni, undir stjórn nærgætinna hús- 
mæðra, mun svo oft verða heilladrjúgur undir- 
húningur undir það að stjórna sjálf heimili. 
I’að hefir verið gert ráð fyrir því að veita fá- 
tækum stúlkum, sem vinna fyrir sér t. d. i 
formiðdagsvist, möguleika til að mennta sig á 
þessum skóla í húsmæðra- og heimilisstörfum. 
Að þetta sé þarft, þarf ekki að efa. Og nienn geta 
athuguð, hvort námsgreinar þær, sem þarna eru 
taldar, tilheyra ekki verkahring kvenfólksins í 
þarfir heimilanna.

En það er raunar ekki til annars en eyða 
tíina deildarinnar að fjölyrða um þetta mál 
frekar nú, því að það á ekki fram að ganga

hvort sem er. En þeir, sem láta sér annt um 
fræðslu kvenna, ættu að geta séð aðra leið til 
þess en þá, að leggja niður okkar gamla og góða 
Kvennaskóla.

l'mr. frestað.

Erv. var ekki á dagskrá tckið franiar.

53. Háskóli íslands.
A 36. fundi i Ed., 12. nóv., var útbýtt:
Frv. til I. um Háskóla íslands (þmfrv., A. 405).

A 38. fundi í Ed., 14. nóv., var frv. tekið til 
1. umr.

Erv. of seint fram koniið. — Deildin levfði 
með 12 shlj. atkv., að það yrði tckið til með- 
ferðar.

Enginn tók til máls.
ATKX'GK.
Erv. visað til 2. umr. með 13 shlj. atkv.

Á 52., 53., 54. og 56. fundi i Ed., 4., 5., 6. og 
8. des., var frv. tekið til 2. umr.

I'orseti tók málið af dagskrá, og var þuð 
ekki á dagskrá tekið framar.

54. Atvinnudeild við Háskóla íslands,
Á 36. fundi i Ed., 12. nóv., var útbýtt:
Frv. til 1. um stofnun atvinnudeildar við Há- 

skóla íslands (þmfrv., A. 406).

Á 38. fundi i Ed., 14. nóv., var frv. tekið íil 
1. umr.

Erv. of seint fram komið. — Deildin leyfði 
með 12 slilj. atkv., að það yrði tckið til nieð- 
ferðar.

Frsm. (Bernharð Stefánsson): Eins og nienn 
hafa tekið eftir í grg. fyrir báðuni þessum frv., 
frv. um Háskóla fslands og þessu, eru bæði 
ínálin flutt samkv. beiðni hæstv. kennslumála- 
ráðh. Ég skoða það sem sjálfsagðan hlut, að 
menntmn., sem flvlur þessi mál og getur þess í 
grg., að hún niuni cf til vill síðar bera fram 
lirtt. við þau, niuni taka þau á ný til athugunar. 
þótt þeim sé ekki sérstaklega til liennar vís- 
að. Ég álit þetta liggja i hlutarins eðli.

ATKVGH.
Frv. vísað til 2. unir. með 11 shlj. atkv.

Á 52., 53., 54. og 56. fundi í Ed., 4., 5., 6. og 8. 
des., var frv. tekið til 2. umr. (A. 406, 11. 653).

Eorseti tók málið af dagskrá, og var það ekki á 
dagskrá tekið franiar.
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55. Friðun náttúruminja.
Á 38. fundi i Ed., 14. nóv., var útbýtt:
Frv. til 1. um friðun náttúruminja (þmfrv., A.

435).

A 40. fundi í Ed., 16. nóv., var frv. tekið til 
1. umr.

Frv. of seint fram koinið. — Deihlin leyfði 
með 9 shlj. atkv., að það yrði tekið til með- 
ferðar.

Frsm. (Ingvar Pálmason): Eins og getið er 
uin í grg., er frv. þetta flutt af alishn. að til- 
hlutun forsrh. Efni þess er það, að rétt þvkir að 
setja sérkennilegar náttúruminjar undir eftirlit 
hins opinbera, til varnar því, að þær verði af 
vangá skemmdar eða evðilagðar. X. hefir ekki 
getað athugað frv. nógu vel ennþá, og áskilur 
sér rétt til þess að koma frain með aths. hér 
við frekari meðferð málsins i d., en hinsvegar 
þótti ekki rétt að draga það að flvtja frv., þar 
sem orðið er áliðið þings. Ég sé ekki ástæðu til 
að vísa því formlega til allshn., þvi að liún niun 
halda áfram að athuga málið.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 9 shlj. atkv.

Á 43. fundi i Ed., 20. nóv., var frv. tekið tii
2. umr.

Frsm. (Ingvar Pálmason): Allshn. hefir ekki 
unnizt timi til að athuga þetta mál til fullnustu. 
En ég geri ráð fyrir, að það verði ekki um 
miklar breyt. að ræða á þvi frá n., og þess vegna 
liefir n. ekkert við það að athuga, þó að frv. 
verði samþ. til 3. umr. En ég vil aðeins heina 
þeirri ósk til hæstv. forseta, fyrir hönd n., að 
hann taki þetta mál ekki á dagskrá til 3. uinr. 
fyrr en n. hefir unnizt tími til að ljúka atliug- 
unum sínum á frv., sem ég geri ráð fyrir, að 
verði næstu daga.

ATIvVGR.
1. gr. sainþ. með 11 shlj. atkv.
2. —9. gr. samþ. með 11 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. ineð 12 shlj. atkv.

Á 45. fundi í Ed., 22. nóv., var frv. tekíð til 3. 
umr.

Forseti tók niálið af dagskrá.
Á 50. fundi i Ed., 29. nóv., var frv. aftur tck- 

ið til 3. umr.

Frsm. (Ingvar Pálmason): Allshn. hefir liaft 
frv. til athugunar milli umr, og síðail það var 
til 2. umr. liefir n. komizt að þeirri niðurstöðu, 
að rétt muni vera að brevta 4. gr. þanuig, að 
bæta nýrri málsgr. inn á eftir fyrri málsgr. og 
fella niður seinni hlutann af siðari málsgr. En 
n. hefir ekki unnizl timi til að láta prenta þess- 
ar brtt. og leggur þær því hér með skrifl. fram, 
og vænti ég, að liæstv. forseti taki þær til greina,
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enda eru þær svo Ijósar, að ekki ætti að þurfa 
að valda misskilningi, þó skrifl. séu. Brtt. er í 
2 stafliðum. Fyrri stafl. bætir inn í greinina 
heimild til að taka eignarnámi land kringum 
friðaðar náttúruminjar, eftir því sem nauð- 
synlegt er talið. En seinni liður brtt. er um að 
fella niður síðari hlutann af síðari málsgr. 4. gr. 
X. litur svo á, að niðurlag gr. geti ekki staðizt, 
því við nánari athugun taldi n. áreiðanlegt, að 
það kæmi í bága við vatnalögin. Þó sérstaklega 
sé undanskilið, að taka megi mannvirki eignar- 
námi án endurgjalds, litur n. svo á, að þvi er 
snertir nytjar náttúruafla, að þar verði einnig 
að koma fullar bætur fyrir. Ég vil svo afhenda 
hæstv. forseta brtt. með tilinælum um, að hann 
lesi hana upp og hv. d. taki hana til greina.

Forseti (EÁrna): Mér hefir verið afhent skrifl. 
lirtt. frá hv. allshn, svo hljóðandi: Sjá þskj. 
620.]

Til þess að brtt. þessa megi taka til með- 
ferðar á þessum fundi, verður að veita afbrigði 
frá þingsköpum, og mun ég nú leita þeirra af- 
brigða.

ATKVGR.
Afbrigðin leyfð og samþ. ineð 9 shlj. atkv.

Magnús Jónsson: Ég beld, að það væri jafnvel 
ástæða fyrir hæstv. forseta að taka málið út af 
dagskrá, svo að maður sæi hrtt. prentaðar. Élg 
er ákaflega hræddur um, að það þurfi að at- 
huga málið betur áður en það fer út úr d.

Ég er út af fvrir sig hlynntur 1., sem fara í 
þessa átt, eins og sjá má af þvi, að ég hefi á 
2 undanförnum þingum flutt frv. um þessi mál. 
Ef menn vilja bera það frv. mitt saman við 
þetta frv., er það ákaflega miklu víðtækara og 
skýrara. ()g mér finnst satt að segja stappa 
nærri, að það frv., sem hér liggur fyrir, sé 
lirein vitleysa, eða a. m. k. sé fjarstæða að samþ. 
það eins og það er nú. I 1. gr. stendur, að ráðh. 
eigi að láta semja skrá yfir alla muni, land- 
svæði, ár, vötn og fossa o. s. frv., sem lionum 
þykir liklegt, að innlendir eða erlendir ferða- 
menn vilji sjá. En hér eru engar reglur til að 
fara eftir. Þetta er þó svo stórbrotið og stór- 
kostlegt, að full ástæða sýnist til að setja um 
það cinhverjar reglur. Þegar þetta er komið á 
skrá, er það fallið undir ráðunevtið og alveg á 
valdi ráðh., og má enginn nytja þessa hluti eða 
hrófla við þeim án hans leyfis. L'ndir þetta 
geta fallið stórar ár, t. d. Sogið, það er mjög 
fallegt, og Þjórsá. Einnig Esjan og þannig mætti 
halda áfram að telja. Ef ráðh. hefir látið semja 
skrá um þetta og hirt hana í Stjtíð., má ekki 
hagga við þvi eða hrófla, og varðar brot á þvi 
500—10000 kr. sekt, sé það bætanlegt með pen- 
ingum, annars allt að 2 ára betrunarhúsvinnu. 
En hér eru ráðh. ekki settar neinar reglur eða 
það skilgreint nánar, hvernig þetta skuli fram- 
kvæmast. Ég vil niinna hv. þdm. á frv. það, 
sem ég hefi flutt hér áður, og benda á, hvort 
ekki sé hér um svo stórt mál að ræða, að ástæða 
væri til að skipa t. d. 5 manna n., sem áhuga og 
þekkingu hafa á þessum málum, sem athugaði 
þetta allt nánar og gerði tillögur um, hvernig 
með skyldi fara. Ef friðunarn. þykir svo rétt að
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friða citthvert ákvcðið svæði, gcrir hún grein 
fyrir, hvað stórt það þurfi að vera, hvað kostn- 
aður muni verða, og athugar, að friðunin rckist 
ckki á annara réttindi. N. sendir svo ráðu- 
ueytinu álitsgerð og till, og cf ráðh. cr þeim 
ckki mótfailinn, þá staðfestir hann þær. Þó 
skal það tekið skýrt fram, cf kostnaður fylgir 
slikum ráðstöfunum, að tryggt sé, að nóg fé 
liggi fyrir til þess að greiða með, cf um eign- 
arnám eða skaðabætur er að ræða. Einnig til þess 
að greiða þann árlega kostnað, sem leiðir af 
þvi að framkvæma friðunina.

f 7. gr. þess frv., sein ég flutti, er tekið fram, 
að sé hætta á, að staður verði fyrir skaða eða 
skemmdum, inegi gera bráðabirgðaráðstafanir 
þar til friðunarn. hefir gert álitsgerð og ráðh. 
staðfest með úrskurði. Finnst mér þannig geng- 
ið frá þvi frv, sem hér liggur fvrir, að óverj- 
andi sé að samþ. það. Nú er það einnig auð- 
séð, að hv. n. hefir farið að hika við, og senni- 
lega hugsað, að það væri nú kannske fulllangt 
gengið, að ráðh. þyrfti ekki annað en teija upp 
og láta setja á skrá fallvötn og fossa o. s. frv, 
og þá sé það orðið öllum óheimilt til allra 
nytja. Og mig skal ekkert undra, þó hv. n. hafi 
hikað ögn við slika ráðstöfun. f 6. gr. sama frv. 
er gert ráð fyrir, að staður, sem af einhverj- 
um ástæðum missir gildi, sé tekinn af skrá og 
leystur undan friðun, eftir till. friðunarnefndar. 
En mér skilst, að hér megi setja á skrá hvað 
sem dómsmrh. sýnist. Það var á sínum tíma 
lengi deilt um friðun sjálfra Þingvalla og sett 
um hana sérstök lög. En nú er borin fram skrifl. 
till, og þarf ekki annað en setja nafn staðar- 
ins á skrá og birta það í Stjtíð. — Ég vildi að- 
eins vekja athygli hv. þdm. á þessu; og þó að ég 
sé málinu hlvnntur, finnst mér ekki vansalaust 
fyrir þessa hv. d. að láta það fara frá sér í 
þessu formi.

Umr. frestað.
A 58. fundi í Ed., 11. des., var frv. tekið til 

frh. 3, umr.
Forseti tók málið af dagskrá, og var það ekki 

á dagskrá tekið framar.

56. Hafnarlög Siglufjarðar.
Á 39. fundi í Ed., 15. nóv., var útbýtt:
Frv. til hafnarlaga fyrir Siglufjarðarkaupstað 

(þmfrv., A. 440).

.4 41. fundi i Ed., 17. nóv, var frv. tekið til
1. umr.

Frv. of seint fram koinið. — Deildiu leyfði 
með 10 shlj. atkv., að frv. yrði tekið til með- 
ferðar.

Bernharð Stefánsson: Eins og grg. frv. ber 
ineð sér, er það flutt samkv. beiðni bæjarstj. 
Siglufjarðarkaupstaðar.

Það eru ekki mörg nýmæli í frv., en engan þarf 
að furða, þótt lagt sé fram frv. um hafnarlög 
Siglufjarðar, þvi að þau lög, sem bærinn á nú

Alþt. 1934. C. (48. lðggjafarþing).

við að búa, eru frá 1915, eða m. ö. o. frá þeim 
tima, þegar Siglufjörður var aðeins hreppur inn- 
an Evjafjarðarsýslu. Vitanlega hafa margar og 
iniklar breytingar orðið síðan á atvinnuhátt- 
um þar, og fólksfjölgun hefir orðið þar mikil 
síðan.

Ákvæðið í 1. gr. frv. um tillag ríkissjóðs til 
hafnarbóta á Siglufirði er shlj. gildandi fjárl. og 
fjárlfrv. þvi, sem nú liggur fyrir þinginu. Ég 
vildi saint skjóta þvi tii þeirrar n, sem fær 
málið til athugunar, að ná tali af vitamálaskrif- 
stofunni um þessi ákvæði, þar sem nýr samn- 
ingur mun standa til viðvikjandi þessum mann- 
virkjum, sem fvrirhuguð eru á Siglufirði, sem 
kynni að gera það nauðsvnlegt, að þessu ákvæði 
sé breytt að einhverju levti. — Ennfremur skal 
ég geta þess, að bæjarfógetinn á Siglufirði er 
annaðhvort á leiðinni hingað til borgarinnar 
eða jafnvel kominn, svo að hv. n. getur náð tali 
af honum um málið.

Það er ekki ástæða til þess að orðlengja frek- 
ar uni þetta mál við 1. umr. Ég vona, að það 
nái fram að ganga, og vil ég levfa mér að leggja 
til, að því verði visað til hv. sjútvn.

ATKVGR.
Frv. visað til 2. umr. með 10 slilj. atkv. og 

til sjútvn. með 11 shlj. atkv.

Á 49. fundi i Ed., 28. nóv., var frv. tekið til
2. umr. (A. 440, n. 591).

Frsm. (Jón Auðunn Jónsson): Eitt ákvæði í 
þessu frv. er nýmæli, að þvi er snertir liafnar- 
lög, og það er að heimila bæjarstj. að leggja 
aukavörugjald á inn- og útfluttar vörur til þarfa 
bæjarsjóðs. Þetta ákvæði ætti frekar heima i 
sérstökum lögum en í hafnarlögunum, en það er 
nauðsynlegt vegna sérstöðu Siglufjarðar að fá 
slíka heimild nú þegar, en óvist, að slík al- 
menn heimild geti, vegna þess hvað áliðið er 
þings, náð lögfestu á þessu þingi. Það má benda 
á, að nýlega hafa þarna orðið skemmdir á eign- 
um bæjarsjóðs, og þarf á næstu árum tugi þús- 
unda til að endurbæta þær. Til þess að tefja ekki 
fyrir þessari nauðsynlegu heimild, þá hefir það 
orðið að samkomulagi, a. m. k. milli tveggja nm, 
að láta þetta ákvæði haida sér i frv. með þeirri 
breyt, að það gildi aðeins i hafnarl. þangað til 
öðruvísi kann að verða ákveðið með almennum 
lögum. Það eru fleiri bæjarfélög, scm hafa farið 
fram á slíka lieimild, en Vestmannaevjar eru 
eini staðurinn, sem hefir fengið slika heimild. 
Það er svo um mörg bæjarfélög, að þau eru 
svo aðkreppt um gjaldstofna, að það er nauð- 
synlegt fyrir þau að fá eitthvað nýtt til upp- 
bótar útsvörunum, sem bregðast svo mjög á 
svona timum, og þá einkum nú, þegar tekju- og 
eignarskattur til ríkisins verður hækkaður svo 
mjög sem útlit er fyrir, að gert verði á þessu 
þingi. N. kemur því ineð þá brtt., að ákvæðið 
haldi sér i frv, en gildi aðeins þangað til öðru- 
visi verður ákveðið með almennum lögum.

Þá er ákvæðið um ríkissjóðstillag, sem á að 
greiðast á næstu 4 árum. N. hefir ekkert við það 
að athuga, en það verður að fara eftir gctu

34
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rikissjóðs i hvert skipti og hvað hafnarsjóður 
getur innt af hendi í greiðslur til framkvæmda
verkinu.

Bernharð Stefánsson: Ég jiakka hv. sjútvn. 
fvrir afgreiðslu hennar á þessu máli. — L't af 
brtt. þeirri, sem n. her fram, vil ég segja það, 
að inér finnst hún eðlileg og við flm. frv. föll- 
umst á hana. Pað er ekkert við þvi að segja, 
þó þessi heimild til hækkunar hafnargjalda sé 
timahundin og fari eftir almennum 1., ef ]>au 
verða sett um þetta atriði. I’að er auðvitað dá- 
litið hæpin braut, að leyfa hæjarsjóðum að tolla 
vöru, en eins og hv. frsm. n. gat um, hcfir 
Siglufjörður sérstöðu. Hann henti á tjónið, sein 
þar hefir orðið. I>að má lika henda á, að því 
hagar svo til, að þar er mjög lítil verzlun við 
nágrennið, eða við önnur héruð, og það er dálitið 
annað að levfa þetta liæjum, sem hafa mikla 
verzlun, því þá hafa þeir heimild til að skatt- 
leggja fleiri menn en borgara þess hæjarfélags. 
Ég vona svo, að þetta mál gangi greiðlega gegn- 
um þingið.

Sigurjón A. Olafsson: Eins og sjá niá á ]>skj. 
591, liefi ég skrifað undir nál. með fyrirvara, og 
skal ég nu skýra frá þvi, i hvcrju minn fyrir- 
vari er fólginn. I>að er vegna þessa ákvæðis í
10. gr. frv., þar sem hæjarstj. Siglufjarðar er 
lieimilað að leggja 100% aukavörugjald til þess 
að standast tekjuhalla bæjarsjóðs. Meiri hl. n. 
liefir tekið þann kost að láta þetta gilda fvrir 
eitt ár, og er ég ósamþykkur þessu ákvæði. Eg 
sé ekki, að það sé hægt að gera svona ráðstafanir 
til þess að heimila tekjustofna án þess að rann- 
saka, hvernig bæjarsjóður ætlar að tryggja sér 
þetta gjald, án þess að það komi niður á nauð- 
synjutn almennings. I>að mun nú vera i ráði hjá 
Siglufjarðarkaupstað að leggja þetta gjald sér- 
staklega á þungavöru, svo sem kol og salt, og á 
vörur, sem tilheyra aðalatvinnurekstrinuin þar, 
síldarútgerðinni. I>ó að gjald þetta sé ekki liátt 
samkv. ákvæðum reglugerðarinnar, þá skýtur þó 
liér skökku við, að um leið og verið er að létta 
sköttum af síldarútveginum, þá er tekið ineð 
annari hendinni það, sem er gefið nieð hinni. 
I>að cr á móti grundvallarskoðun minni, að bæj- 
arsjóðir afli sér tekna á þennan liátt, og sízt að 
einstök bæjarfélög séu tekin út úr. Ég sé, að i 
hv. Nd. cr frv. viðvíkjandi Akureyrarkaupstað, 
sem fer i svipaða átt, og eru þá 3 bæir komnir 
inn á þessa braut. En þá eru eftir aðrir bæir, og 
ætli Rvik teldi ekki réttmætt að fá slik fríðindi? 
En ef svo langt væri gengið, þá liygg ég, að 
raddir myndu heyrast á móti þcssari stefnu. Eg 
hefi ekki borið fram hrtt. við þessa umr, en 
mun koma með hana við 3. umr, um það, að 
fella niður þetta ákvæði. Ég tel liklegt, að þetta 
ætti frekar heima í sérstökum lögum, sem ættu 
þá að vera fyrir öll bæjarfélögin í einu. Ég tel 
ekki þörf að fara frekar út i þetta.

I>að hefir verið hent á, að Siglufjörður ætti 
liér sérstöðu, þar sem hann hefði núna nýlega 
beðið svo mikið tjón af ofviðri. I>að verður 
auðvitað að bæta á einhvern liátt, og tel ég )ík- 
legt, að rikissjóður taki á sig eitthvað af þvi. 
En viðvikjandi þeiin manuvirkjum, sem ein-

staklingar ciga, þá tel ég, að þeir verði sjálfjr 
að halda við sínum mannvirkjum. Ég er ekki 
kunnugur á Siglufirði, en ég býst við, að liann 
sé ekki það verr stæður en aðrir kaupstaðir, að 
ástæða sé til að veita honum þessi sérstöku 
friðindi.

Magnús Guðmundsson: Ég vildi spyrjast fyrir 
um það, hvort tilætlunin sé sú, að þessar 50 
þús., sem á að horga árlega í 4 ár úr rikissjóði 
samkv. frv, séu hinar sömu og ræðir um i 13. 
gr. fjárlagafrv., eða hvort hér sé um nýjar 
200000 kr. að ræða til hafnargarðs á Siglufirði. 
Eg vil henda á, ef hér er um nýja fjárveitingu 
að ræða, að það fer nokkuð mikið úr rikissjóði 
til þcssa eina staðar, og er óviðkunnanlegt að 
ákveða, að svo og svo mikið skuli horga úr 
ríkissjóði í nokkur ár, þegar vitað er, að margir 
aðrir kaupstaðir og kauptún verða alltaf að sækja 
undir fjárveitingavaldið til þess að fá slikar 
greiðslur. Mér finnst, að hér sé gert upp á 
milli, að ákveða, að rikissjóður sé skyldugur til 
þess að horga upp'næð i nokkur ár, en svo eiga 
aðrir hæir undir högg að sækja með að fá 
greiðslur til hafna á hverju þingi. Eg tek undir 
það, sem hv. frsm. sagði, að það er óvana- 
legt að sjá í hafnarlöguin hcimild til þess að 
Ivggja gjald á vörur, sem farið er með um höfn- 
ina, ekki til þess að láta það renna i liafnar- 
sjóð, heldur i bæjarsjóð. I’etta er þó ekki eins- 
dæmi, og ég skil vel, af hverju það cr komið. 
Bæjarsjóðir sjá sér ekki fært að ná í nægilegar 
tckjur með heinum sköttum, af því að ríkið er 
að seilast lengra og lengra inn á þá skatt- 
stofna, sem ætlaðir eru hæjarfélögunum, og þetta 
leiðir til þess, að það verður að leyfa bæjar- og 
sveitarfélöguin að innheimta tolla. Ef haldið cr 
lengra áfram á þessari braut, að ríkissjóður 
sölsi undir sig skattstofna bæjanna, þá verður 
hann að láta þeiin eftir nokkuð af sínum tekju- 
stofnum, t. d. tollana eða hluta af þeim. I>á 
verður skipt um tekjustofna bæjar- og sveitar- 
félaga annarsvegar og ríkissjóðs hinsvegar.

I>að hefir verið hent á þetta áður, og það er 
sýnilegt, að það munu koma fleiri og fleiri og 
liiðja um þetta sama. Eg get skýrt frá þvi, að 
ég hefi verið heðinn um að flytja slíkt frv. fyrir 
hreppa í mínu kjördæmi, en ég hefi ekki viljað 
ganga inn á þessa braut fyrr en séð er, að það 
sé óinögulegt að komast hjá því. En það skal 
sannast, að ef tekjuskattslnekkun sú, sem luestv. 
stjórn hiður um nú, verður sani]>. hér á þessu 
þingi, þá mun rigna niður á næsta þingi heiðn- 
um í þessa átt, af þvi að sveitar- og bæjarfélög 
geta ekki náð þeim tekjum, sem þau þurfa, með 
útsvörum ofan á þennan stórhækkaða tckjuskatt.

Eg mun því greiða atkv. með þessari till. n, 
þvi að ég skil vel nauðsynina á þessu, og það 
er ekki til neins að herjast á móti því að út- 
vega hæjarfélögunum nýja tekjustofna, þegar 
ríkið hefir hnuplað þeim tekjustofnum, sem þau 
áttu að liafa.

Bernharð Stefánsson: Út af fyrirspurn hv. 1. 
þm. Skagf. vil ég taka það fram, að við flm. 
þessa frv. litum svo á, að hér sé ekki um neina 
viðbót að ræða, heldur er í 1. gr. frv. það tekið
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upp, sem komið er í fjárl. Annars lield ég, að 
Jjað sé ekki einsdæmi, eins og hv. þm. virtist á- 
lita, ákvæðið i hafnarlögum um framlag rikis- 
sjóðs. (MG: Það sagði ég aldrei).

Eg skal ekki blanda mér inn i það, sem hv. 1. 
þm. Skagf. var að ræða um tekju- og eignar- 
skattshækkun i sambandi við bæjargjöld. En i 
þvi sambandi vil ég þó benda á það, að ég hygg, 
að það sé önnur orsök, sem má sín iniklu meira 
i þessu tilfelli, en það er eins og kunnugt er, 
að stærsti atvinnureksturinn á Siglufirði er 
ríkisrekstur, eins og menn vita, og allur sá rekst- 
ur er sama sem útsvarsfrjáls. Þá má einnig 
benda á þá iniklu skaða, sem hafa orðið þar 
nyrðra í haust, sem óhjákvæmilega verður að 
bæta á einhvern hátt. En það getur ekki verið 
ástæðan til þess, að Siglufjörður biður um 
þessa heimild, þó að fvrir þessu þingi liggi frv. 
um tekju- og eignarskatt, því að það er ekki far- 
ið að verka neitt enn, og ég efast um, að bæjar- 
stj. Siglufjarðar hafi verið kunnugt um Jiað, 
þegar hún bað urn, að Jiessi 1. væru sett.

Þorsteinn Briem [óyfirl.j: Eg verð að taka 
undir það með hv. 1. þm. Skagf., að mér finnst 
óviðkunnanlegt að_ setja svona ákvæði i frv. 
eins og þetta er. Eg sé ekki heldur, að það sé 
nauðsynlegt á neinn hátt. Fjárlagaákvæðið er 
komið, og mér finnst eðlilegt, að það haldi á- 
fram að vera fjárlagaatriði.

Annars var það annað atriði, sem kom mér 
til að biðja um orðið. Það er ákvæðið í niðurlagi
3. gr. Þar segir, að ekki beri að greiða prest- 
launasjóði það, sem ræðir um. Þar sein þar er 
um opinbert fé að ræða, þá sé ég ekki ástæðu 
til, að farið sé að gefa þessum kaupstað all- 
mikið fé svona alveg með beinum 1. Vitanlega 
skiptir það hér mipna máli, að hér er um 
kirkjujarðasjóð að ræða, en ekki prestlaunasjóð. 
Mér finnst Jiess vegua, að hér sé gengið inn á 
afaróviðeigandi braut með þessu ákvæði.

Jafnframt þessu vil ég minnast á það, að 
þessi 100% hækkun á hafnargjöldum, sem eigi að 
renna beint i bæjarsjóð, til þess að hægt verði að 
lækka útsvör í Siglufjarðarkaupstað, það álit ég 
varhugaverða braut.

Þá vil ég sérstaklega benda á eitt atriði, sein 
ekki hefir verið bent á áður, og það er j>að, 
að ef samþ. verður þessi heimild handa þessum 
kaupstað, þá koina fleiri kaupstaðir á eftir, og 
J)á er kaupstöðunum gefinn réttur til að skatt- 
lcggja ekki aðeins jiær vörur, sem bæjarbúar 
nota, heldur einnig að leggja nevzluskatt á í- 
búa nærliggjandi héraða, en ]>að tel ég mjög 
hættulegt. Við skulum hugsa okkur, að Rvík 
komi næst á eftir og fái slíka heimild. Þá er ]>að 
ekki litið verzlunarsvæði, sem Rvík öðlast þann- 
ig rétt til að skattleggja, því að j>að eru ekki 
aðeins sveitirnar austan fjalls, heldur einnig 
Borgarfjörður, sem verzlar ineira og ininna við 
Rvik, og þannig hefði ]>á Rvík rétt til að skatt- 
leggja nauðsvnjavörur annara landsmanna.

í þessu efni er nokkuð einstakt með einn kaup- 
stað á landinu. Það eru Vestmannaeyjar. Sá 
kaupstaður muiidi ekki nema að litlu leyti geta 
fengið aðstöðu til að skattleggja aðrar sveitir, 
en það er þá líka eina undantekningin, þvi að

þótt Siglufjörður sé nú afskckktur, ]>á líða ekki 
mörg ár þangað til verzlunarsvæði Siglufjarð- 
ar færist allmikið vestur um Skagafjörð, og ef 
þetta ákvæði verður samþ., þá fær Siglufjörður 
þar aðstöðu til að skattleggja þá, sem vcrða að 
kaupa vörur þar.

Magnús Guðmundsson: Eg hevri, að þessar 50 
þús., sem hér uin ræðir, séu þær sömu og ræð- 
ir uin i fjárlfrv., og ég er þá ánægður ineð það. 
En ég verð að segja, að mér finnst óþarfi að 
lögfesta þetta á tveimur stöðum, en ef hv. flm. 
vilja éta smjör við smjöri í þessu, þá hefi ég 
ekkert við það að athuga.

Hv. 1. þm. Eyf. hélt, að beiðnin um vörutoll 
handa bæjarsjóði Siglufjarðar væri koniin fram 
vegna þess, að rikið borgaði svo litið útsvar á 
Siglufirði. Ég held, að það sé ekki, þvi að það 
er ekki svo Iítið, sem það borgar þar. Ég hygg, 
að Siglufjörður græði talsvert á atvinnurekstri 
rikisins þar, en tapi ekki.

Hann segir, að þetta geti ekki stafað af þeiin 
tekjuskattsauka, sem nú liggur hér fvrir þing- 
inu, þvi að þeir hafi ekki einu sinni vitað uin 
hann, þegar farið var fram á þessa heimild. En 
það er ekki i fyrsta skipti, sem þessi skattur 
er hækkaður. Hann hefir einmitt verið liækk- 
aður mikið nú á undanförnum árum, fvrst um 
25 %, og siðan tvisvar sinnum um 40%, og nú er 
það meiningin að halda áfram með mikla hækk- 
un. Astæðan hvgg ég þvi, að sé sú, sem ég benti 
á, að rikið er að seilast inn á tekjusvið Siglu- 
fjarðarkaupstaðar eins og annara.

Þá segir hann, að þetta ákvæði hér um það, 
að innheimta toll af öllum vörum, sem fara um 
höfnina á Siglufirði, komi ekki við aðra, af þvi 
að aðrir verzli þar ekki. Þetta er alveg rangt, þvi 
að t. d. síldveiðendur hvaðan sem er af land- 
inu verzla þarna. Auk þess eru þó 2—3 hrepp- 
ar úr niinu kjördæmi, sem verzla þar mikið, og 
nú á að leggja skatt á þessa hreppa. En mér 
dettur samt ekki i hug að vera á móti þessu, því 
að ég skil þessa nauðsyn Siglfirðinga, en ég 
vildi bara benda á, að svona er þetta.

Annars þarf ég ekki að deila um þetta við 
liv. 1. þm. Eyf., þvi að ég ætla að fylgja frv. 
eins og það er. En ég vildi nota þetta tækifæri 
til að sýna fram á, að afleiðingin af tekjuskatts- 
hækkuninni er sú, að það verður að láta bæjar- 
og síðan sveitarfélögin fá leyfi til að taka tolla 
af vörum.

Frsm. (Jón Auðunn Jónsson): Það er rétt, sem 
hv. 10. landsk. benti á, að það er kirkjujarða- 
sjóður, sem á þessa eign, en ekki prestlauna- 
sjóður, og mun verða athugað til 3. umr. að 
breyta frv. í þvi sambandi.

llenn hafa talað um, að með þcssu sé lcyft 
að skattleggja fleiri en bæjarbúa sjálfa. Það er 
vissulega rétt, en það er gert nú með þvi að 
leggja vörugjöld á vörur, sem fluttar eru til 
hafna, jafnvel fyrir aðra en íbúa bæjanna, og sé 
ég ekki mun á þvi, hvort vörugjaldið hækkar um 
helming og það sé látið renna í hafnarsjóð eða 
hækka það um helming og sá viðauki sé látinn 
renna í bæjarsjóð. Það kemur alveg i sama stað 
niður fyrir þá, sem eiga að greiða þetta gjald.
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Bernharð Stefánsson: Það var helzt að heyra 
á hv. 10. landsk., að ákva’ðið um framlag til 
hafnarbóta á Siglufirði væri einstakt i þessu frv. 
En þetta er ekki, þvi að þetta ákvæði er þlátt 
áfrain i öllum þeiin hafnarlögum, sem seti hafa 
verið á seinni árum. Hv. 1. þm. Skagf. sagði, að 
það væri óþarfi að hafa þetta ákvæði bæði í 
fjárl. og eins i þessum 1., það væri að eta sinjiir 
við smjöri. En þetta er hara það, sem alstaðar 
cr. I>að er ákvæði i ölluin nýju hafnarlöguiiuni, 
t. d. á Akranesi, Skagaströnd, Sauðárkróki og 
Dalvik, að leggja fram vissan hluta úr ríkis- 
sjóði, þegar það er íekið upp í fjárl. Munurinn 
er aðeins sá, að hér er það komið inn í fjárl. 
áður en það kemur inn í hafnarl., en í hinuin 
tilfellunum kemur það inn í fjárl. á eftir. Ég 
sé þá ekki annað en að Skagfirðingar eti smjör 
við smjöri alveg eins og Siglfirðingar i þessu 
efni. T. d. er i hafnarl. fyrir Akranes ákvæði um 
framlag úr ríkissjóði á móti framlagi úr hafn- 
arsjóði, og síðan kom fjárveitingin inn í fjárl., 
og m. ö. o., það stendur þá i tvennum 1. Þetta, 
sem hér um ræðir, er því alveg i sainræmi við 
það, sem áður hefir verið ákveðið annarsstaðar.

Svo er það þetta um það, að hækka gjöld á 
vörum. Hv. 1. þm. Skagf. var að tala um það, að 
þótt Siglfirðingar verzluðu lítið við önnur hér- 
uð ennþá, þá mundi það hreytast, þegar sam- 
göngurnar bötnuðu, og þá kæini að þvi, að þetta 
vrði skattur á fleiri en bæjarhúa eina. I’etta kann 
að vera, en samkv. brtt. n., sem við flni. föllumst 
á, þá er lika svo ákveðið, að þetta sé aðeins 
lieimild um takmarkaðan tíma.

Hv. 1. þin. Skagf. sagði, að það væru a. m. k. 
tveir hreppar í hans kjördæmi, sein verzluðu nær 
eingöngu við Siglufjörð. Ég efast um, að það sé 
rétt, en þótt svo væri, þá er þess að gæta, að 
þessir hreppar munu líka liafa þann allra hezla 
markað fvrir innlendar afurðir, sem til er á 
þessu landi, því að a. ni. k. uni sildveiðitimann 
er hvergi hér á landi eins hátt verð á íslenzkuni 
afurðum eins og á Siglufirði, og ég hugsa, að á 
meðan þessir hreppar halda þeirrí aðstöðu að 
sitja sama seni einir að þessuin markaði á Siglu- 
firði, þá hafi þeir ekki yfir svo miklu að kvarta, 
enda var hv. þm. ekki að kvarta yfir því, heldur 
kvaðst hann mundu fylgja þessu máli. Kann ég 
lionum þakkir fyrir það, og sé ég þvi ekki á- 
stæðu til að deila meira um málið.

Magnús Guðmundsson: Ég er liissa á |>vi, að 
hv. 1. þin. Evf. skuli ekki finna muninn á því, 
að fá liafnarl., þar sem er ákveðið, livað eigi að 
horga á hverju ári. (BSt: I>að er búið að ákveða 
það í fjárl.). En er ekki munur á að fá það á- 
kveðið i hafiiarl. eða að þurfa á liverju ári að 
sækja það undir fjárveitingavald þingsins? Það 
er mikill munur á að fá þctta tryggt í 1. eða að 
verða að eiga það undir fjárveitingavaldinu á 
hverju þingi.

Ég þarf ekki niikið að ræða um verzlun Fljóta- 
manna við Siglufjörð, en það er vitað, að hún 
er mikil. Ég sagði aldrei, að þeir verzluðu ein- 
göngu við Siglufjörð, heldur að þeir verzluðu 
þar mikið. Og það eru fleiri en tveir hreppar; 
þeir eru þrir, og jafnvel hluti af þeim fjórða, 
sem verzla þar mikið.

Jónas Jónsson óyfirl.j : Eg er einn af þeiin 
mönnum, sem hér á þingi hafa oftast revnt að 
stvðja mál Siglfirðinga, vegna þcirra alþekkta 
dugnaðar og margháttaða myndarskapar. Hefi 
ég þvi revnt hér á þingi að styðja mörg góð 
mál þeim til handa. Eii þegar ég sá þetta frv., 
fannst mér þar kenna óþægilegrar stefnu, sem 
gæti verið heinlinis hættuleg. Að vísu er engin 
ástæða til að draga það i efa, að Siglfirðingar 
hafa nú orðið fvrir þeim óhöppum, að þeir verða 
að auka tekjur hæjarins til að hæta þar um. En 
þó að það sé viðurkennt, þá er það allt annað 
en að ganga inn á alveg nýja stcfnu um álagn- 
ingarinöguleika, sem gæti vel gert það að verk- 
uni, að þingið neyddist til, ekki eingöngu vegna 
Siglufjarðar, heldur vegna flestra kaupstaða, að 
ganga inn á þá braut, sem hér er farið fram á. 
En það er engin ástæða til að gera það i neinu 
augnabliksfáti. Ef á að levfa þessa nýju leið, 
þá verður að vera búið að rannsaka málið vel 
og hafa komizt að þeirri niðurstöðu, að þetta 
sé a. m. k. ekki ófær leið og mcnn vilji una 
henni til langframa.

Nú er það fullvíst, að undirbúningur hefir 
ekki farið fram í þessu skyni. I’etta frv. er bor- 
ið fram að ósk bæjarfélagsins á Siglufirði og af 
þm. héraðsins, og það er alveg víst, að þeim er 
það sjálfum Ijóst, að þessi nýjung er ekki að 
öllu leyti heppileg, og þeir hafa látið i ljós við 
Siglfirðinga, hvaða annmarkar væru á að fá 
þetta lögfest.

Ég vil cnnfremur benda á, að það er sérstök á- 
stæða til að gjalda. varhuga við þessari aðferð 
Siglfirðinga, og hún er sú, að landið allt á á 
Siglufirði verksmiðju, sem hefir verið hyggð, 
ekki fyrir Siglufjörð einan, lieldur fyrir landið 
allt. I>að er því enginn vafi, að hér er að ræða 
um skatt á alla landsmenn, og þar sem Siglfirð- 
ingar óskuðu ákaflega niikið eftir að fá þessa 
nýju verksmiðjuviðbót, sem þeir fengu, ]>á verði 
þeir að gæta hófs vegna þess, hvað þeim var 
trúað fyrir miklu. Astæðan til þcss, að ég mun 
greiða atkv. á móti þessu frv., er ])ví sú, að ég 
álit varasamt að gefa Siglufirði þessa heimild 
vegna verksniiðjunnar þar.

I’orsteinn Briem óyfirl.j: Af því að það kem- 
ur ekki injög oft fyrir, að hv. þm. S.-Þ. tekur í 
sama strenginn og ég, vil ég nú færa honuni 
þakkir fyrir hans iniklu velvild í ininn garð. 
Mér þykir vænt um að hevra, að orð min hafa 
nú fengið hljómgrunn hjá honnm, þegar ég 
benti á það, liversu varhugaverð þessi leið væri 
fyrir viðkomandi verzlunarhéruð, og þó að liann 
henti ekki á það sérstaklega, þá vænti ég, að 
svo verði hjá fleirum.

Viðvíkjandi þvi, sem hv. frsm. sagði um á- 
kvæði 1. gr., ])á liefi ég hent á, að þetta ákvæði 
væri þegar í fjárl., og vil ég þar taka umlir það, 
sem hv. 1. þm. Skagf. sagði, að þar þurfi ekki 
að eta smjör við smjöri. (BSt: Þetta var gert á 
Akranesi). Þeir fengu pappírsgagnið fyrst og 
framkvæmdirnar ekki fyrr en á eftir, öfugt við 
það, sem Siglfirðingar vilja fá. Ég áskil mér 
því rétt til þess að flytja við 3. umr. brtt. við 
siðari málsgr. 3. gr., þvi að ég tcl óviðeigandi, að 
opinber sjóður leggi fram míkið fé í þessu skyni,
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án þcss að bætur komi fyrir. Að fara slíka lcið 
scm þessa til þess að ná meiru opinbcru fé til 
hafnargcrðarinnar á Siglufirði cn lögin imvla 
fvrir, cr alvcg óvcnjulegt. Annars þarf Siglu- 
fjarðarkaupstaður ckki að kvarta yfir viðskipt- 
um sinum við Kirkjujarðasjóð, þvi að það cru 
aðeins skóbætur cinar, scm sjóðurinn hcfir fcng- 
ið fyrir allt það, scm bann hcfir látið kaup- 
staðnum i té.

ATKVGR.
1. gr. samþ. mcð 1(1:1 atkv.
2. —9. gr. samþ. mcð 11 shlj. atkv.
Brtt. 591 samþ. með 10:3 atkv.
10. gr., svo brcvtt, samþ. mcð 9:4 atkv.
11. —16. gr. samþ. mcð 11 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. visað til 3. umr. með 10 shlj. atkv.

A 51. fundi i Ed„ 30. nóv„ var frv. tckið til
3. umr. (A. 604, 605).

Frsm. (Jón Auðunn Jónsson): X. hafði ckki 
athugað, að málið inyndi koma svona fljótt á 
dagskrá, og bcr því fram tvær skrifl. brtt. við 
frv. Fyrri brtt. gcrir ráð fyrir, að framan við 
orðin „50 þús. kr.“ í 1. gr. frv. konii „allt að“. 
Þetta þvkir réttara, cf svo skvldi fara, að kaup- 
staðurinn gcti ckki lagt fram sína upphæð alla.
2. brtt. cr við 3. gr. frv., að í stað orðsins 
„Prestlaunasjóði" koini „Kirkjujarðasjóði".

ATKVGB.
Afbrigði uin skrifl. brtt. (sjá þskj. 629) lcvfð 

og samþ. mcð 11 slilj. atkv.

Þorsteinn Briem óyfirl/ : Eg á tvær brtt. við 
frv. Sú fyrri er við 3. gr„ að siðasti málsl. falli 
niður. Hann hljóðar svo i frv.:

„Prestlaunasjóði ber ckki endurgjald fyrir 
þær eignakvaðir, óhagræði eða takmörkun á af- 
notarétti, sem ræðir um i grein þcssari".

Við 2. umr. gerði ég grein fvrir þcssu. I’ctta 
er ekki annað en aukaframlag af opinbcru fé 
til liafnarinnar á Siglufirði. Kann ég illa við, að 
þvi sé laumað þarna inn í og komi ekki frain 
scm framlag beint úr ríkissjóði, hcldur úr öðr- 
um sjóðum, fráskildum rikissjóði. Vcit cnginn, 
hvc mikið framlag hér cr uin að ræða, og gctur 
það orðið mikið fé. Tel ég þctta því ástæðulaus- 
ara, sem kirkjujarðasjóður hefir ckki fengið 
nema mjög litið afgjald af þessu landi. Sjóður- 
inn hefir borið inikinn þunga af þessum eignum, 
hann hefir lagt fé til sjóvarnargarða og kostað 
þar miklu til, cn bæjarstj. hcfir hinsvegar leyft 
sandtöku undir garðinum og stórspillt þar mcð 
eigninni, enda þótt vitamálastjóri bafi kvartað 
um þetta. Ég tcl, að hér sé um aukaframlag 
að ræða, sem ckki hefir verið flutt áður, og að 
öðrum aðilum en skyldi sé gcrt að lcggja þctta 
fram.

Hin brtt. cr við 10. gr„ að aftan við 4. inálsl. 
2. málsgr. komi: „enda séu almennar ncyzlu- 
vörur ávallt undanskildar hækkuninni".

Þarna er í frv. verið að ganga braut. scm, ef 
áfrain er gengin, stefnir til þess, að kaupstöðum 
sé gefinn réttur til að skattlcggja nærliggjundi

vcrzlunarhéruð. Þó að Siglufjörður sé ekki r.iik- 
ill verzlunarstaður, liggja þar þó góðar sveitir 
að, og vcrður ]>ó mcira um það, þegar vegur 
kemur yfir Siglufjarðarskarð. Þvi vil ég ckki, 
að þctta nái til almcmira ncyzluvara.

Bernharð Stefánsson: Brtt. n. við frv. eru 
sjálfsagðar, og hcfi ég scm flm. ekkert við þær 
að athuga. Sé ég ekkert við að athuga, þó að 
hætt sé inn orðunum „allt að“. Hin brtt. cr 
sjálfsögð leiðrétting. En fvrri hrtt. hv. 10. lands- 
k. á þskj. 605 hvggist á þvi, að það sé framlag 
af opinbcru fé, cf kirkjujarðasjóði hcri ckki 
cndurgjald fvrir þær cignakvaðir, óhagræði og 
takmörkun á afnotarétti, sem um gctur í 3. gr. 
Ég hcld, að þetta sé ckki rétt. Ég hcld, að þótt 
Hvanncyrarland láti eitthvað cndurgjaldslaust 
undir mannvirki, ]>á rýri það ckki gildi eignar- 
innar, hcldur þvcrt á inóti. I’cssar framkvæmdir 
vcrða mikill gróði fvrir kirkjujarðasjóð, scm 
kemur fram í hækkuðu vcrði, og cr því sizt 
ranglátt, að þetta sé af hcndi látið endurgjalds- 
laust.

Hvað síðari hrtt. hv. þm. snertir, cr það að 
scgja, að hún cr gagnslaus, cn lika meinlaus, 
þvi að hafnargjökl eru svo á Siglufirði, að 
ncyzluvörur cru undanþegnar þeim, a. in. k. 
flestar. Eg leggst því ekki á móti því, að till. 
sé samþ., cn tel hana þýðingarlausa. Aftur cr 
frv. spillt, cf fvrri brtt. hv. þin. nær samþvkki. 
Það cr nú orðið áliðið fundartíma, cn ég vil 
þó vona, að málinu vcrði lokið á þcssum fundi.

Þorsteinn Briem: Ég skal ckki tcfja umr. 
mjög. Það cina, scm ég hcfi vcrulcga að athuga 
við siðasta málsl. 3. gr„ er það, hvc hann er ó- 
ákvcðinn. Má eftir honum ganga nær ótakmark- 
að á landið, taka afnotarétt og leggja á það 
cignakvaðir. Hér cr vcrið að ganga á sérstakan 
sjóð, og cr ekki víst, að það vcrði honuni til 
gróða. Það cr óviðcigandi, þar sem kirkjujarða- 
sjóður hefir tekið á sig allar kvaðir i þessu 
cfni, en ekkert fcngið í aðra hönd.

Viðvikjandi seinni brtt. gct ég þess, að það 
iná vera, að hafnargjöldum á Siglufirði sé nú 
svo háttað, að þctta komi ckki að sök, þegar um 
ncyzluvörur er að ræða, en ég vil, að þetta á- 
kvæði brtt. minnar sé þó sett scin fordæmi. 
Auk þcss veit ég cnga trvggingu fyrir þvi, að 
ástand það, sem nú cr, haldist framvegis.

ATKVGB.
Brtt. 629,1 samþ. með 12 shlj. atkv.
— 605,1 felld með 8:7 atkv., að viðhöfðu 

nafnakalli, og sögðu
já: MG, MJ, PM, ÞBr, ÞÞ, GL, HG.
nei: JJ, PHcrm, SÁÓ, BSt, Hcrm.I, IngP. JAJ,

EÁrna.
Einn þm. (JBald) fjarstaddur.

Brtt. 629,2 samþ. án atkvgr.
— 605,2 samþ. með 8:3 atkv.
Frv„ svo hrevtt, samþ. með 9:3 atkv. og afgr. 

til Xd.

.4 18. fundi í Sþ„ 3. des„ var frv. úthýtt frá 
Nd. cins og það var samþ. við 3. umr. í Ed. (A. 
630).
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A 51. fundi í Xd„ 5. des., var frv. tekiö til 1. 
umr.

Enginn tók til máls.
ATKVGIL
Frv. vísað til 2. umr. nieð 18 shlj. atkv. og til 

sjútvn. ineð 18 slilj. atkv.

Á 64. fundi í Xd„ lí). des„ var frv. tekið til 2. 
umr.

Forseti tók málið af dagskrá.
Á 65. fundi í Xd., 2(1. des., var frv. aftur tekið 

til 2. umr. (A. 630, n. 883, 895).

Frsm. (Bergur Jónsson): Ég get ekki séð, að 
það þurfi að tefja fyrir málinu, þó lirtt. á þskj. 
895 séu ekki teknar aftur. I>að er þatinig lagað, 
að í frv. eru — eftir því sem mér skilst — gerðar 
3 breyt. á núgildandi hafnarlögum fyrir Siglu- 
fjörð, 1., 2. og 10. gr. þeirra. í 1. gr. eru á- 
kvæði uni, að vcita skuli 50 þús. kr. úr rikis- 
sjóði næstu 4 ár. Hér er um að ræða endurveit- 
ingu, því þetta er í gildandi fjárl. Sama er um 
2. gr. frv., er í felst ábyrgðarheimild handa rik- 
issjóði á 400 þús. kr. I’ar er lika um endurveit- 
ingu að ræða.

Ég hefi ásaint hv. 6. þm. Revkv. borið fram 
brtt. við báðar þessar gr. um það, að í þær sé 
liætt til skýringar orðunum „til öldubrjóts á 
Siglufjarðareyri" i svigum. Við viljum, að þetta 
sé tekið fram til samræmis við það, sem hefir 
verið í fjárlögum, svo ekki sé um að villast, 
að fjárveitingin sé til öldubrjóts.

í 10. gr. frv. er gert ráð fyrir, að bæjarstj. 
sé heimilt að hækka núverandi vörugjald um 
100%. Við þessa gr. frv. hefi ég ásamt hv. 6. 
þm. Reykv. borið fram brtt. um það, að á eftir 
orðunuin „almennum lögum“ komi: „þó ekki 
lengur en árin 1935 og 1936“. Menn minnast 
þess, að liér á þinginu lá fvrir frv. um slík gjöld 
frá hv. þm. Ak„ en þar var farið fram á heiin- 
ild fyrir lengri tíma. Xú viljum við hv. 6. þm. 
Reykv. ganga inn á, að Siglufjarðarkaupstað sé 
heimilt að hækka vörugjaldið um 100%, þar til 
öðruvísi verður ákveðið með lögum, t. d. sett 
lög um hæfilega gjaldstofna fyrir hæjarfé- 
lögin, auk útsvara. En við viljum ekki binda 
þetta yfir Iengri tíma en árin 1935 og 1936, og 
þetta er gert alveg með sérstöku tilliti til þess, 
að Siglufjörður hefir hlotið tjón af ofsaveðri 
því, sem nýlega gekk yfir Xorðurland, braut þar 
bryggjur, evðilagði hús kaupstaðarbúa og mat- 
væli o. s. frv. Er þvi greinilegt, að gjaldstofnar 
bæjarsjóðs hafa rýrnað mjög og nauðsynlegt er 
að fá nýja tekjustofna fyrir bæinn. Við leggj- 
um því til, að frv. sé samþ. með þessum brtt. 
Eins og sést á þskj. 883, er n. öll sammála um að 
samþ. frv„ en nm. hafa óbundnar hendur um 
að bera fram brtt. En ennþá eru það aðeins 
við tveir, sem orðið höfum til þess. Ég tel brtt. 
okkar skaðlausar, en þær eru sumpart til þess 
að ákveða greinilegar og sumpart til aukins ör- 
yggis um hæfilegt vörugjald. Vona ég, að hv. 
deikl samþ. frv. með lirtt. okkar.

Guðbrandur Isberg: Út af hafnarlagafrv. þvi, 
sem hér liggur fyrir, skal ég ekki hafa niörg

orð. I>að er aðeins eitt ákvæði í 10. gr. frv„ 
sem ég ætla að gera hér að umtalsefni, að gefnu 
tilefni. Snemma á þessu þingi flutti ég frv. um 
bæjargjöld á Akureyri, þess efnis, að bæjarstj. 
væri heimilt að leggja vörugjald á þær vörur, 
sem fluttar væru að og frá Akurevri. I’etta frv. 
var drepið við 2. umr. mjög svo harkalega með 
öllum atkv. stjórnarflokkanna. I>ar var þó ekki 
farið fram á annað en litilfjörlega hækkun á 
vörugjaldinu. I þessu frv. er farið fram á það 
sama, bara i stærri stil. l't af fvrir sig er ekkert 
við þvi að segja, þó að stefnubrevt. sé orðin 
hjá þessum mönnum, að koma með þetta nú, þó 
þeir fyrir stuttu síðan væru á móti þvi, og skal 
ég ekki setja mig upp á móti því, að þetta verði 
samþ. En ég vildi aðeins benda á mismuninn i 
afstöðu þessara manna, sem er harla einkenni- 
legur. Eg benti á í sambandi við mitt frv., að 
það var flutt eftir einróma beiðni bæjarstj. á 
Akureyri. I>ar hrevfðu flokksmenn þeirra i bæj- 
arstj. ekki mótmælum, lieldur samþ. að fara 
fram á slíka heimild. Þessir hv. þni. hafa því 
gert sig að dómurum yfir flokksmönnum sin- 
um, sem hlutu að þekkja lietur til, skilja og 
vita betur, hvers þurfti. Yfir þessum flokks- 
mönnum sinum felldu þm. stjórnarflokkanna 
þann dóm, að þetta væri bjánaskapur.

Eg vil benda á, að sá maður, sem af liálfu 
jafnaðarmanna gekk fram fyrir skjöldu gegn 
þessu frv. minu, var hv. þm. ísaf., einmitt sá 
inaður, sem er form. sjútvii., sem þessu ináli 
var vísað til. Hv. n. hefir skilað áliti, og maður 
skyldi nú ætla, að hv. þm. ísaf. hefði ekki skrif- 
að undir það nál., sem lýsir sainþ. á frv„ ein- 
mitt sá hv. þm„ sem talaði af mestum móð gegn 
sliku ákvæði fyrir nokkrum dögum, og er þar að 
auki form. þessarar nefndar. (FJ: Vill ekki hv. 
þm. lesa nál.?). Þegar menn sjá nú nafn hans 
á þskj. 883, mætti halda, að hann hefði skrif- 
að undir með fyrirvara, en það er ekki lieldur 
svo, eða þá að fyrirvarinn fælist i nál. sjálfu, 
eða áskilinn réttur til að bera fram lirtt. Ég 
befi ekki heldur orðið var við það, og engin 
brtt. frá honum er komin fram. Ég vil sérstak- 
lega benda á, að engin hliðstæða er í 10. gr. 
hafnarl.frv. fyrir Siglufjörð og i frv. þvi uin 
bæjargjöld á Akureyri, sem ég bar fram. I>ar 
var gert ráð fyrir hækkuðu gjaldi á öllum vör- 
um, sem fluttar væru að eða frá Akureyri, en 
hér eru skildar undan þær vörur, sem bæjarbú- 
ar sjálfir nota. Þctta á því að dynja vfir þá 
menn, sem stunda atvinnu á Siglufirði yfir sild- 
veiðitímann, en Siglfirðingar hafa iiú ekki get- 
að undanfarið náð til með útsvarsálagningu 
vegna þrengdra ákvæða útsvarslaganna. I>á er 
enn atriði, sem ég vil ininna á sérstaklega og 
hv. þm. Isaf. gerði að umtalsefni í samhandi 
við mitt frv., og með nokkrum rétti, að ef það 
ætti að gilda fyrir Siglufjörð, kæmi Síldarverk- 
smiðja rikisins til með að borga tugi þúsunda 
i vörugjald. Taldi hann þetta mestu óhæfu, og 
í því er ég honum sammála. Taldi liaiin iiægilegt, 
að ríkið legði fram millj. kr. til að auka atvinnu 
i bænum, þó það fari ekki að borga tugi þús- 
unda i svona skatta. í þessu er ég honum líka 
sammála. Þau fáu ár, sem ég hefi setið á þingi, 
liefi ég orðið var við ýiniskonar hringsnúning.
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en ekkert í likingu við þetta. Vantar ekkert ann- 
að en að hv. 1. landsk. hefði líka átt sæti í n. 
<>g skrifað undír nál. fyrirvaralaust.

Eg get ekki gengið franihjá því, sem hv. þm. 
Barð. bar blákalt frain, að í mínu frv. hefði 
vörugjaldið verið ótímabundið, en það er ekki 
rétt, þvi i frv. var gert ráð fyrir, að lögin gildi 
aðeins til ársloka 1937. En fjhn. lagði til, að því 
yrði hreytt, þannig, að lögin giltu aðeins til árs- 
loka 1936, og gekk ég inn á þá hrtt. Og svo segir 
hv. þm., að vörugjaldið hafi verið ótimabundið. 
Hvar hefir þessi hv. þm. þskj., eða les hann þau 
ekki?

Finnur Jónsson óvfirl.’: Ég vildi aðeins 
segja nokkur orð út af aths. hv. þni. Ak. uni nál. 
Hann sagði, að það eina, sem hefði vantað, væri 
að hv. 1. landsk. liefði skrifað undir nál. fyrir- 
varalaust. Ég verð að segja, að það eiiia, sem 
vantaði i ræðu hv. þm., er, að hann liefði lesið 
nál. áður en hann talaði um það, Jjví það er 
ekki annað en fyrirvari vrð þessar þrjár gr. frv. 
Vil ég með levfi hæstv. forseta lesa hér upp úr 
nál.: „Allir nefndarmenn hafa þó áskilið sér 
rétt til þess að hera fram brtt. og fylgja brtt., 
sein fram kunna að konia. A það aðallega við 
ákvæði 1., 2. og 10. gr.“ — Þegar um það var 
að ræða að taka málið á dagskrá, lýsti ég þvi 
yfir, að ég mundi koma með brtt. sérstaklega við 
10. gr. frv., og er því óþarfi að álasa mér um 
það atriði, enda hefi ég fullan fvrirvara í nál. 
Það, að Siglfirðingar undanskilja nauðsvnja- 
vörur, en Akurevringar ekki, telur hv. þm. vera 
goðgá, og sýnir þetta bara þá stefnu, sem hann 
hefir i skattamálum.

Ég skal ekki vera meinsmaður þess, að þetta 
frv. fari til 3. umr., en lýsi þvi yfir, að ég mun 
koma með brtt. við frv. í fullu samræmi við af- 
stöðu mina til frv. hv. þm. Ak., og endurtek það, 
að nál. er ekkert annað en fyrirvari.

Ég skal geta þess, að það, sem farið er fram 
á, að Siglufjörður fái hér, er ekkert smáræði, 
samkv. skevti frá bæjarfógetanum á Siglufirði, 
eða nálega 87724,57 kr. Þessa upphót vill bæj- 
arstj. Siglufjarðar fá levfi til þess að leggja 
100% á og taka í hæjarsjóð. Mér skilst hv. frsin., 
þm. Barð., telja sérstaka nauðsyn á þessu vegna 
skaða þess, sem bæjarsjóður hafi átt að verða 
fyrir i ofviðrinu i vetur, en ég vil henda á það 
i þessu sambandi, að þetta tjón lenti aðallega á 
eignum einstaklinga, en lítið sem ekkert á eign- 
um hafnarsjóðs. Þess vegna verða eignir hafn- 
arsjóðs ekki bættar með þessu lagafyrirmæli, 
heldur með þvi að hækka vörugjaldið i hafnar- 
sjóð.

Eg vil ekki segja, að ég muni verða þvi með- 
mæltur, að slik samþykkt verði gerð, því að 
vörugjaldið til hafnarsjóðs er mjög hátt. Vöru- 
gjaldið frá ríkisverksmiðjunni eiiini mundi 
liækka um 25—30 þús. kr. á ári, samkv. upp- 
lýsingum kunnugs manns. (GÞ: Allt vörugjaldið 
er 60 þús. kr.). Það er gagnslaust fvrir hv. 8. 
landsk. að fara með ósannindi i þessu máli. Ef 
hv. þm. hefir skevti frá hæjarfógeta Siglufjarð- 
ar, þá ætti hann að lesa það í stað þess að vera 
að rengja mínar tölur. (GÞ: Vill hv. þm. lesa 
skeytið?). Ég hefi lesið það upp úr skevtinu,

að vörugjöld fyrir árið 1933 eru 87724.57 kr.. og 
ég vona, að liv. þm. fái það sama út úr sinu 
skeyti.

Ég sagði, að mér fyndist sanngjarnt. að Siglu- 
fjörður fengi tekjur af ríkisverksmiðjunni í út- 
svari, að hún horgaði eitthvað svipað i litsvar 
eins og aðrar ríkisstofnanir gera til þeirra hæja, 
sein þær eru í. Ég mundi, þegar tími væri til, 
taka slíka till. til athugunar, en ég get ekki fall- 
izt á, að lagður sé á óheinn skattur á þann hátt, 
sem gert er ráð fyrir i 10. gr.

Skal ég svo efna orð mín um að tefja ekki 
fvrir málinu við þessa umr., og vona ég, að niál- 
ið gangi til 3. umr., því að þá mun ég leggja 
fram hrtt. i samræmi við nál.

Frsm. (Bergur Jónsson): Eg vil leiðrétta mis- 
skilning, sem fram kom hjá hv. þm. Ak. við- 
vikjandi afstöðu hv. þm. ísaf. og annara sjútvn- 
m. til þessa frv. Hv. þm. undraðist það, að hv. 
þin. ísaf. skrifaði undir nál. án fyrirvara, en ef 
hv. þm. hefir lesið nál. og athugað það, þá sér 
hann, að allir nm. áskilja sér rétt til þess að 
liera fram brtt. við frv., og það er ennfremur 
tekið fram, að það séu aðallega ákvæði 1., 2. og 
10. gr., sem þeir vilji brevta. M. ö. <>., nál. segir 
ekki annað en að nm. séu sammála um að leyfa 
Siglufirði að fá staðfestingu á núv. hafnarlög- 
um, en þeir vilja hafa óbundnar hendur við- 
vikjandi hreyt., sem frv. gerir á núv. hafnar- 
lögum. I þessu liggur vitanlega sterkari fyrir- 
vari heldur en þótt hv. þm. ísaf. hefði skrifað 
undir nál. með fyrirvara. Ég veit, að hv. þm. Ak. 
er svo glöggur maður, að hann skilur þetta.

Við liv. 6. þm. Revkv. höfum horið fram 
nokkrar hrtt. við þessa umr. Þær ganga í þá 
átt, að við viljum samþ. 1., 2. og 10. gr. frv. 
næstum óhreyttar. Við vildum, að það kæmi 
greinilega fram, að lieimildin til að liækka vöru- 
gjaldið samkv. 10. gr. sé tímabundin.

Hv. þm. Ak. hneykslaðist á þvi, að ég álit. að 
hækkun hæjargjalda á Akureyri sé ekki tíma- 
hundin. Það er rétt, að hv. þm. fór fram á það. 
að þetta gilti til ársloka 1937. Mér finnst þetta 
of langur tími. Ég vona, að næsta eða næstu 
þing geti gengið frá gjaldstofnum hæjarfélaga 
yfirleitt fvrir langan tima, svo að það er óþarfi 
að binda nú á þessu þingi heimild fyrir hæjar- 
sjóði til þess að heimta tekjur með vörugjaldi 
til svo langs tima eins og til ársloka 1937.

Mín afstaða í þessu máli er sérstaklega mörk- 
uð af því, að ég álít, að Siglufjarðarkaupstaður 
liafi orðið fyrir miklu tjóni af náttúrunnar 
völduni, á hryggjum, húsum og matvælum, svo 
að gjaldþegnar kaupstaðarins séu siðan miklu 
lélegri gjaldstofn en hingað til hefir verið á 
þessu eiiia sviði, sem kaupstaðurinn hefir heim- 
ild til þess að nota þar, sein sé útsvarskröfur. 
Þess vegna tel ég fulla ástæðu til þess að mæla 
með þvi, að kaupstaðnuin sé bætt þetta tjóa upp, 
eftir því sem unnt er.

Aðeins frá þessu sjónarmiði vil ég ganga inn 
á þetta, þó ég áliti hinsvegar ekki rétt að ganga 
inn á þá leið, að ákveða nú nýjan gjaldstofn 
fyrir hæjarsjóðinn, án þess að taka tillit til 
þeirra tekjuöflunarlaga, sem nú gilda fyrir rík- 
issjóð sjálfan, svi> að hægt sé að hafa samræmi
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milli þess, hvernig ríkissjóíiur krefur þegnana 
uin gjöld, og hvernig bæjarsjóðir gera það.

Eg tel sérstaka ástæðu fyrir hendi í þessu 
tilfelli til þess að veita Siglufjarðarkaupstað 
bjálp, svo að hann geti komið áfram því nauð- 
svnjamáli sínu að ljúka við lagfæringu á öklu- 
brjót á Siglufirði.

Við tökum aftur till. okkar til 3. umr. eftir á- 
skorun.

Guðbrandur ísberg: Tveir hv. þni. hafa borið 
mér það á brýn, að ég hafi ekki lesið nái. það, 
sem fvigir þessu frv. I’etta er mesti misskiln- 
ingur. Eg hefi einmitt lesið það vel og vand- 
iega, og undraðist sumt af þvi, sem þar stend- 
ur. Þar stendur t. d. skýrt i byrjun nál, að n. 
hafi athugað málið og sé sammála um að leggja 
til, að frv. verði samþ. Mig furðar á hinum skrif- 
lega fyrirvara hv. form. n, þm. ísaf, sérstak- 
lega þegar tekið cr tillit til þeirrar afstöðu, sem 
hann liafði áður tekið til annars jafnmikils- 
verðs atriðis og hér um ræðir. Þetta er aðalumr. 
málsins, og hv. þm. Isaf. hefir ekki enn borið 
fram neina brtt, og mér er ekki kunnugt um, að 
von sé á brtt. frá honum, enda er hann nú geng- 
inn út úr deildinni. Hv. þm. lét orð falla i þá 
átt, að ég væri mótfallinn þvi, að fellt vrði nið- 
ur í 10. gr. frv. það ákvæði, sem snertir hækk- 
un vörugjalds, að fellt sé niður það ákvæði, að 
það megi leggja það á nauðsvnjavörur. Það er 
ekki rétt, að þetta beri á milli, heldur hitt, að 
samkv. minu frv, þvi sem ég hefi borið fram 
hér i hv. d. f. h. bæjarstj. Akurevrar um bæj- 
argjöld þar, var Akurcyrarkaupstað gefin heim- 
ild til þess að leggja aukin gjöld á sina eigin 
borgara. En Siglfirðingar vilja fá levfi til þess 
að reyta gjöldin af öðrum, og þá fyrst og fremst 
af sildarverksmiðjum ríkisins og sildarútgerð- 
armönnuin, er gera út frá Siglufirði, þar á meðal 
mörguni Akureyringum.

ATKVGR.
Brtt. 895 teknar aftur til 3. umr.
1. gr. sainþ. með 15:2 atkv.
2. —16. gr. samþ. með 15:2 atkv.
Fvrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. visað til 3. umr. með 19 shlj. atkv.

I-'rv. var ekki á dagskrá tekið framar.

57. Samkomudagur reglulegs 
Alþingis 1935.

A 53. fundi í Ed, 5. des, var útbýtt:
Frv. til I. um samkomudag reglulegs Alþingis 

árið 1935 (þmfrv, A. 661).

A 54. fundi í Ed, 6. des, var frv. tekið til 1. 
umr.

Frv. of seint fram komið. — Deildin leyfði 
með 12 shlj. atkv, að það vrði tekið til með- 
ferðar.

Forsrh. (Hermann Jónasson): Þessu lilla frv. 
þurfa ekki að fylgja mörg orð. Varð ekki hjá því 
komizt að setja I. um þetta efni, því að fyrir- 
sjáanlegt er, að Alþingi getur ekki komið saman 
á reglulegum tima. Hefir nokkuð verið um það 
deilt, hvenær það ætti að koma saman, og er í 
frv. gert ráð fvrir, að samkomudagurinn sé 15. 
marz. Ymsir eru e. t. v. þeirrar skoðunar, að 
þessi undirbúningstími sé of stuttur. Væri e. t. v. 
heppilegra að færa hann yfir á 20. eða 25. marz. 
Mun ég ekki láta það neinu máli skipta, þótt svo 
vrði gert.

ATKVGR.
Frv. visað til 2. umr. með 10 shlj. atkv.

Á 56. fundi í Ed, 8. des, var frv. tekið til 2. 
umr.

Enginn tók til máls.
ATKVGR.
1. gr. samþ. ineð 9 shlj. atkv.
2. gr. samþ. með 9 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 9 slilj. atkv.

Á 57. fundi í Ed, 10. des, var frv. tekið til 3. 
umr.

Magnús Jónsson: Eg vildi aðeins spyrjast 
fyrir uin það lijá hæstv. rikisstj, livers vegna 
samkomudagur Alþ. hefir verið ákveðinn svona 
seint. Eins og kunnugt er, hefir verið mikið um 
það deilt, hvaða timi væri heppilegastur fyrir 
þingtima, og hefir verið hringlað með hann und- 
anfarin ár. Annars virðist það vera nokkuð sam- 
eiginlegt álit manna, að vetrartiminn stuttu eftir 
nýár sé heppilegasti timinn. Fæstir, sem setu 
eiga á þingi, eru þá mjög bundnir við störf, en 
gallinn á þvi hefir þó þótt sá, að reynslan hefir 
verið sú, að þingið hefir jafnan dregizt langt 
fram á vor, og er það mjög óheppilegt. Það, að 
þingið hefir ekki verið ákveðið fyrr en þetta, 
býst ég við að stafi af þvi, að það hefir verið 
óskað eftir, að nokkurt yfirlit gæti fengizt yfir 
afkomu næsta árs á undan áður en fjárl. eru 
samin. En mér finnst það eðlilegt, að sem minnst 
sé að því gert að fresta samkomudegi Alþ, þó 
ekki verði komizt hjá þvi að gera það að ein- 
hverju leyti, og vil ég því spyrja þann hæstv. 
ráðh, sem hér er staddur, hvers vegna ekki var 
liægt að ákveða t. d. 1. marz, og hvort hann áliti 
ekki hættu á því, að þinghaldið dragist frain á 
vor, ef samkomudagurinn er ekki ákveðinn fvrr 
en 15. marz.

Atvmrh. (Haraldur Guðmundsson): Þetta frv. 
er að vísu fram komið vegna tilmæla hæstv. 
forsrh, en ég hygg þó, að ég geti svarað fyrir- 
spurn hv. 1. þm. Reykv, hvers vegna frestað er 
þinglialdinu. Það er að sjálfsögðu i fyrsta lagi 
vegna þess, að þessu þingi verður ekki lokið 
fyrr en öðruhvoru megin við áramót, og stj. 
litur svo á, að ekki veiti af þeim tíma til miðs 
marz til þess að undirbúa þingmál, og hygg ég, 
að hv. þd. geti fallizt á, að það sé rétt. Ég get
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sagt það persónulega fvrir mig, að ég hefði held- 
ur kosið, að þinghaldinu væri frestað öllu leng- 
ur, jaínvel fram til mánaðamóta marz og apríl. 
Mér þykir ekki ósennilegt, að ástandið geti orð- 
ið þannig á næsta ári, að menn telji ráðlegt, þó 
þingið komi saman í marz, að ljúka því ekki, 
heldur fresta afgreiðslu fjárl. Mér sýnist fullar 
liorfur vera á því, að ástandið geti orðið þann- 
ig, að slikt verði óhjákvæmilegt. Ef svo yrði, 
væri ástæða til að athuga, hvort ekki væri heppi- 
legast að taka upp haustþing, eins og komið 
hefir til tals. Að þvi er snertir fjárl. er það hezt, 
þó ég játi, að ýms vandkvæði séu á því.

Þorsteinn Þorsteinsson: Aður en frv. þetta 
verður afgr. héðan úr d., vildi ég láta mina 
skoðun i ljós með örfáum orðum. Eg er þeirrar 
skoðunar, að haustþing sé heppilegast. Það hafa 
áður komið fram raddir um það, að til þess að 
hægt sé að fá sæmilega fjárl.áætlun sé heppi- 
legast að verá sem næst áramótunum, og hvað 
snertir ástæður þm. utan af landi, þá hygg ég, 
að flestum þætti haustþingið þægilegast. En það 
hefir komið i ljós á þessu þingi, að tíminn er 
of naumur frá 1. okt. til jóla, en ef samkomu- 
dagurinn væri t. d. 20. sept., ætti að mega ljúka 
þinginu á þeim tíma. Það hefði mér þótt lang- 
æskilegasti þingsetutíminn, en úr þvi það fæst 
ekki, þá ætla ég, eins og hv. 1. þm. Revkv. 
minntist á, að heppilegast sé fyrir flesta þm., 
að þingið hefjist sem fyrst upp úr áramótum. 
Ég skil revndar, að það sé erfitt fvrir stj. að 
vera búin að undirbúa næsta þing á svo stutt- 
um tima sem er frá nýári til 15. febr. En færi 
svo, að eitt þing yrði næsta ár og því yrði lokið 
í vor, þá teldi ég alveg sjálfsagt að sjá svo um, 
ef haustþing fæst ekki, að byrja á þinghaldi sem 
fvrst eftir áramót, t. d. um 20. jan., eins- og 
stundum hefir verið. Ég fyrir mitt levti gæti að 
mörgu leyti fellt mig bezt við það, eins og nú 
horfir við, að þinginu, sem saman kemur seinni 
partinn í vetur, vrði frestað, og því svo lokið 
að hausti. Þetta hefir vitanlega sina ókosti. Það 
verður dýrara, þar sem ferðakostnaður þm. 
verður meiri. Það verður kannske ekki eins 
heppilegt að gera hlé á þingstörfum eins og að 
halda þeiin óslitið áfram. En ef Alþ. á fram- 
vegis að byrja 15. marz — (MG: Frv. er aðeins 
miðað við þetta eina ár). Fig veit það, en ég á 
við það, að ef ætti að kalla þing saman á þess- 
um tima áfram, þá væri ég mjög óánægður með 
það.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 11:1 atkv. og afgr. til Xd.

A 55. fundi í Xd., s. d., var frv. útbýft eins og 
það var samþ. við 3. umr. í Ed. (A. 661).

A 56. fundi i Xd., 11. des., var frv. tekið til 
1. umr.

Of skammt var liðið frá útbýtingu frv. — Af- 
brigði leyfð og samþ. með 20 shlj. atkv.

Forsrh. (Hermann Jónasson): Þetta frv. er 
borið fram af því, að fyrirsjáanlegt er, að ekki 
verður nógur tími fram að 15. febr. til þess að 
undirbúa þau mál, sem þarf að hera fram á Alþ.

Alþt. 1934. C. (48. löggjafarþing).

Þetta frv. er því fram horið einungis til þess 
að fá frest, en hann er hafður eins stuttur og 
mögulegt er.

Það er óþarfi að fvlgja þessu frv. úr hlaði 
mcð frekari skýringu. Ég hefi ekkert á móti þvi, 
að samkomudagurinn verði færður fram til 20. 
eða 25. marz, ef menn óska þess.

Ég óska eftir, að málinu verði vísað til 2. 
umr.

Pétur Ottesen: Eg vil í samhandi við brcyt. 
þá á samkomudegi Alþ., sem hér liggur fyrir. 
benda á það, að ég tel mjög svo óheppilegt og 
óþægilegt fvrir bændur yfirleitt, sem eiga sæti 
á þingi, að þinginu verði frestað um svo lang- 
an tima sem gert er ráð fyrir í frv, því að það 
er mjög sennilegt, að það verði næstum óhjá- 
kvæmilegt, að þingið nái þá fram á vor. En vor- 
tiininn er mjög mikill annatimi í sveitinni. Það 
er kunnugt, að bændur eiga ckki eins örðugt 
með að vera burtu frá búuin sinum á ncinum 
öðrum tima ársins, að heyannatímanum undan- 
skildum. Frá minu sjónarmiði sem bónda er 
þessi brevt. þvi mjög til hins verra, miðað við 
það sem nú er ákveðið í löguin um samkomudag 
Alþingis.

Forsrh. (Hermann Jónasson): l't af þvi, sem 
hv. þm. Borgf. sagði, vil ég taka það fram, að 
það er óinögulegt að undirbúa þinginál á 
skennnri tima en þeim, sem frv. gerir ráð fyrir. 
Eftir áramót liggur m. a. fvrir staðfesting á 
þeim lögum, sem þetta þing skilar frá sér, og 
siðan er ekki neina 1% mán. til þess að undir- 
búa málin til næsta þings.

Hvað því viðvikur að halda þing á liaustin, 
vil ég taka það fram, að eftir þeirri reynslu að 
dæma, sem fengizt hefir þetta liaust, vrði óhjá- 
kvæmilegt að byrja haustþing fyrr en gert var 
siðastl. haust. Það eru mörg mál eftir á þing- 
inu, sem ekki er húið að ljúka við, sökum þess 
hvað timinn var stuttur. Byrji þingið aftur á 
móti fyrr en í haust, þá er sá tími mjög óheppi- 
legur fvrir bændur. Þess vegna er ekki farið 
fram á annað en að gera þessa undantekningu, 
sem óhjákvæmileg er í þetta skipti.

Thor Thors: Það er svo ákveðið i 30. gr. stj- 
skr., að reglulegt Alþ. skuli koma sainan 15. 
febr. ár hvert, ef konungur hefir ekki ákveðið 
annan samkomudag fyrr á árinu. En þessu má 
breyta með lögum. Það hefir oft hevrzt, að 
heppilegra væri, að þingið kæmi sanian á liaust- 
in heldur en á þeim tíma, sem stjskr. gerir ráð 
fyrir. Á haustin eru betri skilyrði til þess að 
kynnast afkomu þjóðarinnar í heild og fjárhags- 
afkomu rikissjóðs, og þess vegna er auðveld- 
ara að ganga frá fjárl. á þeim tima hcldur en i 
ársbvrjun. Ég tel æskilegt, að það vrði ákveðið 
í eitt skipti fvrir öll, að þingið kæmi sanian á 
haustin.

Ég get fallizt á það með hæstv. forsrh, að 
það sé mjög stuttur frestur fvrir ríkisstj. til 
þess að undirbúa frv. fyrir næsta þing, ef það 
á að koma saman aftur á venjulegum ííina. 
Hæstv. forsrh. sagði, að 1. okt. væri of seint 
að hafa fvrir samkomudag þingsins, til þess að

35
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liægt væri að ganga frá niálurn þingsins. I>að 
hcfir ef til vill reynzt svo á þessu þingi, en 
það stafar af þvi, að hæstv. rikisstj. hefir leitt 
svo mikið af frv. inn í þingið, seni mörg eru 
óþörf og til óheilla.

Ef farið væri ineira eftir kröfum þjóðarinnar 
í þessum efnuin, þá er ég viss um, að tímabilið 
frá 1. okt. fram til jóla vrði kappnógur þing- 
timi. Ég mun því bera fram brtt. við þetta frv., 
uin það, að reglulegt Alþ. komi sainan að jafn- 
aði 1. okt., cf annar dagur verður ekki tiltekinn.

Hannes Jónsson: Ég vil taka það fram, að 
ég tel þennan samkomudag, sem ákveðinn er í 
frv., mjög óheppilegan. Hv. þm. Snæf. benti 
réttilega á það, að bezt væri að liafa samkomu- 
dag Alþ. i byrjun haustsins. En ég hefi hevrt, að 
það sé ákvörðun lnestv. ríkisstj., að þingið komi 
aftur sainan í inarz, standi yfir stuttan tíma í 
það skiptið, en verði svo frestað til næsta 
hausts. Ég fyrir mitt leyti tel það injög varhuga- 
vert að taka upp slika tilhögun. Eg tel, að nauð- 
svnlegt sé, að einhver áætlun liggi a. m. k. fyrir 
um tilvonandi störf þessa fyrrihlutaþings, svo 
að fullum nntum gæti komið.

Ég vil heina þeirri fyrirspurn til hæstv. rík- 
isstj., hver meiningin sé i þessu efni, og fá upp- 
lýsingar um það, hvort uni slika tilhögun geti 
verið að ræða.

Hæstv. stj. hefir fengið sér nefnd til aðstoðar, 
sem maður skyldi ætla, að létti eitthvað undir 
með undirbúning þingmála. I’essi n. hefir starf- 
að um þingtimann, svo að hún ætti að geta látið 
eitthvað eftir sig liggja.

Forsrh. (Hermann Jónasson): Þeirri fvrir- 
spurn hefir verið beint til mín, hvort fresta eigi 
næsta þingi til liausts. Það fer alveg eftir því, 
hve timinn notast vel á þinginu seinni partinii 
í vetur. Það er vitanlega ómögulegt að segja um 
það fyrirfram.

Viðvíkjandi því, sem hv. þm. Snæf. sagði um 
frv. þau, sem borin hafa verið fram á Alþ. núna, 
vil ég taka það fram, að það er jafnan svo um 
minni hl., að honum finnst málin sjaldan vera 
við sitt liæfi.

Það er ómögulegt að segja, hve mörg ágreiii- 
ingsmál verða lögð fvrir næsta þing. Þess vegna 
vil ég ekki segja annað en það, að stj. mun 
reyna að gera sitt bezta í þessu efni.

Thor Thors: Mér þætti æskilegt, að það kæmi 
fram i þessum umr., hvernig hæstv. forsrh. lit- 
ur á það, að tekin verði upp sú aðalregla, að 
þing verði kallað sainan á haustin.

Annars vil ég vekja athvgli hv. þingheims á 
því, sem hæstv. forsrh., foringi „lýðræðisflokk- 
anna“ hér á landi, lét í ljós í þessu sambandi. 
Hann sagði, að bezt væri vitanlega að reyna að 
losna við þingið. Þarna finnst mér koma frain 
liugur hæstv. ráðh. til þingsins. Ég vil undir- 
strika þcssi unnnæli hæstv. forsrh.

Forsrh. (Hermann Jónasson): Þeirri ímyndun 
hv. þm. Snæf., að ég viiji helzt losna við þingið, 
er ástæðulaust að svara. Ég sagði aðeins, að 
æskilegt væri að losna við að fresta þinghaldi

til haustsins. Þetta hljómar svo i eyrum þessa 
liv. þm., að ég vilji losna við þingið fyrir fullt 
og fast.

Viðvíkjandi þvi atriði, hvort ég álíti heppilegt 
að halda þing á haustin, vil ég laka það fram, 
að engin afstaða hefir verið tekin til þess í 
Framsfl., svo að ég get ekkert beinlinis um það 
sagt að svo stöddu.

Hannes Jónsson: Ég fekk ekki glögg svör við 
því, hvort ha-stv. stj. ætlar sér að fresta næsta 
þingi fram á haust. Hæstv. forsrli. sagði, að það 
væri komið undir liv. þni. sjálfum, scm sé hve 
greiðlega gengi að afgreiða málin. Ef þingið á að 
standa vfir i 3 inán.. eins og vant er og ekki að 
ganga lengra fram á vorið en venja er fil, þá 
er gefið mál, að þingi, sem liyrjar i marz, verð- 
ur að fresta. Vitanlega er ekki útilokað að halda 
þinginu áfram langt fram á vor, en sá timi er 
afaróhcntugur fyrir bændur.

Pétur Halldórsson: Ég tel mjög illa farið, ef 
tilgangurinn með þessu frv. er, að haldin verði 
tvö þing á næsta ári, sem hæði verða án efa 
löng, dýr, afkastalitil og gagnslítil. Ég tel hæsiv. 
stj. vorkunnarlaust að ganga þannig frá þing- 
málum, að þingið þurfi ekki að standa lengur 
yfir en á meðan fjárl. eru til meðferðar.

Hér á þessu hv. þingi verður ekkert mál eftir, 
sem er svo nauðsvnlegt, að nokkur minnsta á- 
stæða sé til þess að kalla saman þing eftir 
nokkra mánuði til þess að ganga frá þeim mál- 
um. Það hafa verið skipaðar svo margar ncfndir 
til þess að létta undir með hæstv. stj., að mér 
sýnist, að haga mætti undirbúningnum þannig, 
að þingið þvrfti ekki að taka mjög langan tima. 
Ég álit, að heppilegast væri að liafa fjárlagaþing 
að haustinu til, vegna þess að á þeim tíma fæst 
bezt yfirlit yfir fjárhag ríkissjóðs. Það gleður 
mig, að hv. þm. Snæf. skuli ætla að bera fram 
lirtt. við þetta frv. þess efiiis, að þingið verði 
kvatt saman á haustin.

Ég verð að segja það, að það s:eti sizt á núv. 
hæstv. stj. að taka upp þá regiu að láta þing 
sitja 6—8 mán. ársins, í viðbót við alla þá örð- 
ugleika, sem þjóðfélagið á nú við að búa. Langt 
og leiðinlegt þing er ekki aðeins þreytandi fyrir 
hv. þm., heldur einnig sannkölluð plága fyrir 
þjóðina. Þess vcgna á Alþ. að sitja sem stytztan 
tíma, og á þeim tíma ársins, sem beztur er fyrir 
afgreiðslu fjárl. — Eg er því mótfallinn, að liv. 
Alþ. verði gert að einskonar dýrtiðaruppbót 
fyrir okkur þm., sem erum svo ólánssamir að 
hafa verið kosnir til þess að eiga sæti á þingi, 
sérstaklega ef þinghaldið á að taka meiri hluta 
ársins.

Forsrh. (Hermann Jónasson): Eg sé ekki á- 
stæðu til þess að innleiða eldhúsumr. um þetta 
mál. Deilan snýst i raun og veru aðeins um það, 
livort rétt sé að samþ. þennan sumkomudag eða 
annan.

Ég get ekki stillt mig um að minnnst á það, að 
hv. '5. þm. Ileykv. virðist vera farinn að lialda 
eldhúsumr. yfir sjálfum sér og hv. minni hl. 
þingsins. Menn þurfa ekki annað en að fara í 
gegnum þingræðurnar til þess að sjá, að það eru
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þessir mcnn, sem ciga mcsta sökina á því, hvc 
þingið hefir staðið lengi.

Jón Sigurðsson: I’að cr þcgar búið að taka 
ýmislcgt fram af því, scm ég ætlaði að scgja. I'ó 
vil ég taka það fram, að þcgar ég kom suður til 
Hvikur í haust, þá gcrði ég í huga mínum ráð 
fyrir, að sú rcgla vrði tckin upp að halda þing á 
haustin. Mér cr kunnugt um það, að viðsvegar 
um sveitir landsins gcra menn ráð fyrir þessu. 
Eg varð þvi fvrir vonbrigðum, þcgar ég varð 
þess var, að þetta cr ekki mciningin, hcldur 
þvert á móti að fara að halda þing seinni partinn 
i vctur. Eg scm bóndi get lýst þvi yfir, að ég tcl 
haustið bczta tíma, sem völ er á til þinghalds. 
Og svo er um fjölda bænda um gervallt land.

Aftur á móti cr þcssi tíini, scm ákveðinn cr í 
frv., svo óhcppilcgur, að það gctur varla farið 
hjá því, að mcð þessum samkomudcgi standi 
þingið fram i miðjan júní. Eins og hv. þm. 
Borgf. tók réttilcga fram, þá cr þctta einhver 
allra vcrsti timi, sem til cr fyrir liændur. Mér 
liggur við að scgja, að mcð þcssu móti yrðu 
þeir bændur, sem sæti ciga á hv. Alþ., útilok- 
aðir frá þingsctu.

Ég get ekki séð, að það sé á fullum rökuin 
reist, að þingið geti ckki byrjað á haustin yfir- 
lcitt, eins og siðastl. haust. A haustin cr vafa- 
laust bezt að afgrciða fjárl. I>að er cinu sinni 
venja, sem vcnjulcga cr nokkurn vcginn fylgt, að 
þegar fjárl. hafa vcrið afgr., þá cr litið svo á, að 
aðalstarfi þingsins sé lokið og að þau mál, scm 
þá er cftir að afgr., séu yfirleitt ekki svo að- 
kallandi, a. m. k. cf komið cr að endanlcgri 
afgreiðslu þeirra, að þau mættu ckki bíða næsta 
liausts.

Viðvíkjandi þvi, scm hæstv. forsrh. sagði, að 
það væri sök okkar sjálfst.manna, hvcrsu lcngi 
þingið hcfði staðið og hvc afgrciðsla mála hefði 
gcngið illa, vil ég aðeins scgja það, að inér skilst, 
að hann kjósi hclzt að binda fyrir inunn ancl- 
stæðinganna, til þcss að þcir gcti ckki látið skoð- 
un sina í Ijós.

Sigurður Kristjánsson: Eg tcl það fullkomlcga 
tíinabært að ræða um samkomudag Alþingis. 
Ég vcrð að játa það, að mér kom það alhnjög 
á óvart, þegar ég heyrði, að 15. marz licfði vcrið 
ákveðinn sainkomudagur næsta Alþingis. Mcð 
þvi cr Alþingi flutt yfir á þann tíma ársins, scm 
ég hcld, að cngum lifandi inanni þvki æskilcgur 
cða hafi nokkurn tima þótt.

Það hcfir nú vcrið rætt töluvcrt um það áður, 
hvaða timi væri hcntugastur til þinghalds. 011- 
um hcfir auðvitað komið sanian um, að það væri 
sá tíini, cr þingmenn hcfðu niinnstuin störf- 
um að gcgna heinia fyrir. Menn ætluðu í fyrstu, 
að 15. febrúar væri hcntugur samkomudagur Al- 
þingis, cn það koni brátt í ljós, að þingið stóð 
langt fram á vorannir, eða fram í júni, suin ár- 
in. Þá hefir og vcrið stungið upp á haustþing- 
um. En á þeim tíma þurfa bændur að vcra 
bundnir við fjárförgun og sláturstörf. (TT: Er 
ckki cins hægt að standa í þeim á þingi?). Jú, cn 
þau sláturstörf eru öllu óheppilegri en hin, því 
að á þingi cr oftast slátrað því, sem er lífvæn- 
legast.

Ef incnn vilja ckki sætta sig við haustþingin, 
virðist það liggja næst að hafa vetrarþing, cins 
og verið hcfir, cn hyrja þingið nokkru fvrr, t. d. 
20. jan. Með þvi að ákvcða sainkomudag Alþ. 15. 
niarz cr auðsætt, að þingið stcndur fram í júlí- 
mánuð, ncma því vcrði frcstað til liausts og 
þingið þannig háð mestallt árið, og þá teldi 
ég farið inn á ranga braut. Þó að órói og sprikl 
sé i mörgum um þessar mundir, má sctja cin- 
livcrjar hömlur á þær hræringar, og við crum 
ckki stærri cða umsvifameiri cn það, að okkur 
ætti alveg að duga 3 mánaða þing. Lcngra þing- 
hald leiðir aðeins til þcss að rubba upp lciðin- 
lcgu og skaðlegu lagadrasli í viðbót við allt 
það, sem fyrir er.

Ég fer ckki út i þau unimæli hæstv. forsrh., 
að hv. 5. þm. Rcykv. hcfði vcrið að lialda cld- 
húsdag vfir sjálfum sér, vcgna þess, að sjálf- 
stæðismenn ættu sök á því, hve þingstörfin 
hefðu gengið scint. Við sjálfstæðismcnn lcggj- 
um það óhræddir undir dóm þjóðarinnar, þegar 
hún les Alþt. frá þcssu þingi, hvcrjir hafi 
rætt inálin af viti og þckkingu og hvcrjir ckki. 
Og þjóðin mun líka sjá það af þingskjölunum, 
hvcrnig rignt hcfir niður frá stj. og fvlgifisk- 
um hcnnar gersamlega vanhugsuðum og grcinar- 
gerðalausum frv., scm eiga að hafa endaskipti 
á núv. þjóðfélagsskipun og leggja hana i rústir. 
l'in þessi afkvæmi sin ætlar svo stj. og flokkar 
hennar að banna andstæðingum sinum að tala, 
og hcfir jafnvel gcrt tilraunir til að hefta mál- 
frelsi þeirra mcð ofbeldi. Fyrst bcra þeir þctta 
góðgæti fram fyrir þingið, banna síðan andstæð- 
ingum sínum að ræða málin og hælast svo um 
á eftir.

Ég tcl það alvcg nægilcga að vcrið af liæpn- 
um inciri hl., að drepa allar till. andstæðing- 
anna með ráðnum liug, hvcrsu skynsamlegar 
scm |)ær eru, þótt ekki bætist þar við að ictla 
að taka af andstæðingunum það inálfrclsi, scm 
mönnuin cr áskilið i stjskr. Ég vil alvarlcga 
vara liæstv. forsrh. við að ganga Icngra á þcirri 
tæpu og hálu braut, að rcyna að svipta andstæð- 
inga sina löghclguðum rétti þcirra til að láta í 
ljós skoðanir sinar um cndcmisfrv. stjórnar- 
innar á þingi.

Ólafur Thors: Hv. 6. þm. Keykv. hcfir nú að 
mcstu tckið af inér ómakið og sagt það, cr ég 
vildi mælt hafa, bæði um sjálft málið, sam- 
komutima Alþingis, og ræðu hæstv. forsrh.

Ég tcl, að tvennskonar þingtími komi til 
greina, að annaðhvort sé háð haustþing cins og 
nú, cða þá að þingið hcfjist svo sncinma vctr- 
ar, að þvi gcti jafnan verið lokið fyrir miðjan 
mai, cða 20. mai i siðasta lagi. Sjálfuni stcnd- 
ur mér pcrsónulcga á sama uni, hvor tiininn cr 
valinn.

Ég hcfði gclað látið þctta mál afskiptalaust, 
cf hæstv. forsrh. hefði ckki komið mcð þá slcttu 
til SjálfstfL, að hann ætti sök á því, hvc þing- 
störfin gengju illa. Það er annaðhvort, að hæstv. 
forsrh. gengur hér blindandi til vcrks, cða hann 
cr ósvífinn i meira cn meðallagi. Allir vita það, 
að andstöðuflokkar stj. cru í mciri hl. meðal 
þjóðarinnar, cn stjórnarflokkarnir í minni hl. 
Og uú á að banna fulltrúum þjóðarmcirihlut-
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ans að tala á þingi, og ])að þrátt fyrir það, að 
þau lagafyrjrmæli, sem stj. leggur fvrir þingið, 
eru með þeim einsdænmin, bæði að efni og frá- 
gangi, að hverjum manni hlýtur að blöskra. Ef 
hæstv. forsrli. er enn óljóst, hvað hér er að ger- 
ast, skal ég benda honum á það í fáum drátt- 
um. I>að er verið — og þegar húið að nokkru 
leyti — að draga innflutningsverzlunina að 
mestuin hluta úr höndum þeirra einstaklinga, 
sem hingað til hafa rekið hana, og svipta þann- 
ig fjölda manna atvinnu og framfærsluniögu- 
leikum, þrátt fyrir eindregin mótmæli verzl- 
unarstéttarinnar og þrátt fyrir það, að fullvist 
er, að þessi verzlun er á allan hátt verr komin 
i höndum rikisins. Og auk þessa hafa stjórn- 
arflokkarnir ráðizt inn á hin viðkvamiustu svið 
einkarekstrarins, fiskverzlunina, sem hagur 
allrar þjóðarinnar og ríkissjóðs er undir kom- 
inn. Og svo langt er gengið i niðurrifsstarfsem- 
inni, að stjórnarflokkarnir hafa látið sér sæma 
að bera fram nýtt frv. um einkasölu á síld, þrátt 
fyrir milljónatöp hinnar gömlu einkasölu, sein 
rikið er nú af veikum mætti að greiða.

Ég tel, að Sjálfstfl. sé miklu freniur ámælis- 
verður fyrir það, að liafa ekki uotað sér, mcira 
en hann hefir gert, rétt sinn til gagnrýni á af- 
glöp og ósvifni stj. Það má vel vera, að sjálf- 
stæðismenn liafi talað mest á þessu þingi, en 
þeir hafa líka talað mest af viti.

Það er annars engu líkara en að ha-stv. fors- 
rh. haldi, að þegar hann varð ráðherra, hafi for- 
sjónin komið i lians eigin gervi norðan af Horn- 
ströndum, kannske komið við í Hriflu í leiðinni, 
og sezt í stól forsætisráðherra. I’að er engu 
líkara en að hin unga stjórn ætli sér i einni 
svipan að levsa öll þau vandamál, sem liingað 
til hafa hvílt á hcrðum margra og þar til bærra 
einstaklinga. Og ef þjóðin á til lengdar að búa 
við þá ógæfu, að sá maður sé i stjórnarforsæti, 
scm þar er nú, ]>á tield ég, að ekki geti hjá þvi 
farið, að hann læri það, að það er ekki hygginna 
stjórna háttur að ætla sér að umturna í einu 
vetfangi atvinnu- og verzlunarháttum þjóðar- 
innar og trvggja framgang mála sinna með því 
að heita andstæðingana ólöglegu ofbeldi.

Garðar Þorsteinsson: Í2g vil aðeins taka það 
fram, að mér finnst engin ástæða til þess að stj. 
sé að gera sér leik að því að hafa þingtimann 
lengri en þörf er á. En það er alveg augljóst 
mál, að þing, sem kemur saman i marz, verð- 
ur frestað í vor og kemur sanian aftur að liausti, 
hlýtur að standa lengur en eitt samfellt þing 
inyndi gera.

Ég álít, að yfirleitt eigi þingtiminn að miðast 
við afgreiðslu fjárl. I’etta þing, sem nú situr, 
hefir haft uinfangsmeiri mál með höndum en 
flest önnur þing, og þó eru horfur á, að af- 
greiðslu fjárl. geti orðið lokið 17. des, eða eftir 
rúml. 2% mánuð frá þingbyrjun.

Hæstv. forsrh. kom við umr. um þetta mál með 
])á upptuggu úr Nýja dagbl, að það væri Sjálf- 
stfl, scm tefði þingstörfin. Stjórnarflokkarnir 
hafa gert talsvert til að reyna að koma þeirri 
blekkingu inn hjá kjósendum, að þeir vildu halda 
sér við inálefnin og hafa sem stvtztan umræðu- 
tima. I þessu skyni komu þeir í vetur með tilmæli

um reglur um ræðutíina og fjólda ræðumanna, 
sem þeir hafa að visu ekki minnzt á síðan.

En þegar dænia skal um umr. og uinræðutíma 
á þingi, ber ekki síður á það að líta, hverjir gcfa 
tilefni til umr. en hitt, hverjir halda þeim uppi. 
I'að er alkunnugt, að stj. hóf feril sinn með þvi 
að gefa út hver bráðabirgðalögin á fætur öðrum. 
Með þessi bráðabirgðalög kemur stj. síðan til 
þingsins til að leita samþykkis þess, og þau 
voru sannarlega svo úr garði gerð, sum þcirra, 
að það liefði verið til of niikils mælzt, að við 
þeim hefði verið þagað. Ein þessara bráðabirgða- 
laga fengu nú þá útreið, að meiri hl. þings 
lýsti vfir þvi, að forsrh. hefði hrotið stjskr. 
með því að ekki hefði verið nægilegt tilefni iil 
útgáfu laganna. Ég held, að það hefði hvergi 
getað viðgengizt i þingræðislandi, nenia hér, að 
stj. sæti að völduin, eftir að hafa fengið ániinn- 
ingu frá meiri hl. þings fyrir að hafa hrotið 
stjskr. Og sérstaklcga er þetta leiðinlegt fvrir 
stj, sem alltaf er með lýðræðið á vörunum.

Andstæðingar stj. munu ekki þola það þegj- 
aiidi, að fram séu borin einkasölufrv. i tugatali, 
sem svipta einstakiinga hundruðuin og þúsund- 
um saninn atvinnu þeirra. Enda hafa þcgar hor- 
izt mótmæli gegn þessum fyrirætlununi stj. frá 
þúsundum manna. Stj. þarf ekkert að furða sig 
á þvi, þó að sjálfstæðismenn taki hanzkann upp 
fyrir þessa nienn. (Fjmrh.: Hvað er þetta annað 
en málþóf?). Mér er sagt, að á siðasta þingi 
liafi hæstv. fjmrh. verið einhver allra mesti mál- 
þófsmaður, þótt lianii hafi liægt um sig nú, af 
því að hann finnur, að lianii er ekki starfi sinu 
vaxinn, enda inuil hann liafa fengið hendingu 
um það frá flokksbræðrum sinuni i fjhn, að 
bezt niyndi vera, að hann liefði sig ekki mik- 
ið i franimi. Þessi hæstv. ráðli. hefir borið fram 
hvert skattafrv. á fætur öðru, án þess að gera 
nokkra grein fyrir, hvaða tekjur þau inyndu 
gefa, og eitt slikt siðast i dag.

Stj. má vita, að nieðan hún ber fram frv, 
sem ganga svo injög á rétt alþýðu nianna sem 
einkasölu- og skattafrv. hennar, mun Sjálfstfl. 
ekki taka þeim með þögn og þakklæti. Hún þarf 
ekkert að furða sig á þvi, þó að þeir, sein unna 
frelsi og einstaklingsfranitaki i landinu, spvrni 
á móti kúgunartilraunum hennar. Stj, sem lof- 
aði sparnaði, en liefir lagt nýjar milljónahyrðar 
á skattþegna rikisins, getur ekki húizt við þvi, 
að andstæðingarnir huninii slíkt fram af sér 
þcgjandi.

Forsrh. (Hermann Jónasson): Ég sé ekki á- 
stæðu til að fara út i þær umr, sem lent hafa 
vítt og breitt i sanibandi við þetta niál, heldur 
ætla ég að minnast á tvö atriði í umr, sem virð- 
ast hvggð á misskilningi. Ég vil taka það skýrt 
fram, að það hefir aldrei verið sagt af hálfu stj, 
eða flm. frv, að það ætti að setja þing i vor og 
fresta siðan nokkrum hluta þess þangað til að 
hausti. Hitt atriðið er, að hér er ekki verið að 
ræða um neitt framtíðarskipulag, heldur aðcins 
hráðahirgðafyrirkoinulag. Ég tel, að þessar tvær 
skýringar frá minni hendi sé nægilegt svar við 
þvi, sem frani hefir komið í umr, af þvi ég tel á- 
stæðulaust, að farið sé að innleiða almennar 
eldhúsdagsumr. i sambandi við þetta mál.
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Jóhann Jósefsson: I>að eru sjálfsagt skiptar 
skoðanir um það meðal hv. þdm., hver timi sé 
heppilegastur til þingsetu og þinghalds. Hæstv. 
forsrh. sagði, að það hefði aldrei verið sagt, að 
það ætti að fresta þingi í vor þangað til að 
hausti, þannig að láta það hefjast 15. marz og 
standa fram á vorið, en fresta því siðan. Það 
er rétt, þetta hefir ekki verið sagt, en ég er á- 
kaflega hræddur um, að niðurstaðan verði sú, að 
fjárl. verði ekki afgr. fvrr en i haust. Eins og 
aðstaðan er nú, er það ákaflega erfitt fvrir alla, 
ekki sizt stj., að afgr. fjárl. fyrri part árs. Það 
er almcnnt viðurkennt, að heppilegast sé að afgr. 
fjárl. siðari hluta árs. Þó ég þori ekki að full- 
yrða, að svo muni fara, þá leyfi ég mér að láta 
i ljós fullkominn ótta um það, að afleiðing 
þessa frv., ef samþ. verður, verði tvö þinghöld. 
En ef á að forðast allt það, sein leitt geti til þess, 
að tvö þinghöld verði á árinu, þá er ráðið það, 
að hafa þingið að haustinu; þá er bezt aðstaða 
til þess að setja fjárl. og þá er líka aðhald með 
það, að Ijúka þingi fyrir áramót. Þinghaldið 
kostar nú kringum M millj. kr. á ári, og ef á- 
fram heldur í sömu stefnu og nú horfir, gæti 
maður búizt við, að kostnaðurinn yrði tvöfalt 
meiri, og jafnvel helmingi meiri en það. Hitt 
atriðið, sem hæstv. ráðh. kom með, er ekki á- 
stæða til að ræða meira; þvi hefir verið svarað 
af hv. 6. þm. Reykv. o. fl. Eg vildi aðeins láta í 
ljós skoðun mina um þinghaldið. Ég tel, að ekki 
megi koma fyrir, að halda þurfi nema eitt þing 
á næsta ári, og ég tel, að heppilegur timi til 
þess, að svo megi verða, sé ekki sá, sem í frv. 
er lagt til.

Jón I'álmason: Ég skal ekki tefja umr. lengi, 
en ég vil aðeins vikja að því ináli, sem fyrir ligg- 
ur, nefnilega á hvaða tima næsta þing skuli 
byrja. — Ég sé það i hendi ininni, að það mun 
horfa til nokkurra vandræða að koma þingtím- 
anuin svo fvrir að þessu sinni, að ekki verði 
nokkur árekstur af við atvinnurekstur ýmsra 
þeirra inanna, sern á þingi sitja, þvi hagsmunir 
þeirra rckast allmikið á. Kcmur þetta sérstak- 
lega fram nú vegna þess, að breytt var til ineð 
þinghaldið á þessu ári, svo að stutt líður á milli, 
ef þing kemur saman aftur á lögskipuðum tíma. 
Frá hagsmunalegu sjónarmiði minnar stéttar 
mun hentugast, að þingið komi .jafnan saman á 
þeim tima, sem stjskr. nú tiltekur, 15. febr., og 
sé ég þá enga ástæðu til, undir venjulegum 
kringumstæðum, að ekki sé hægt að Ijúka því 
fyrir miðjan maí, eða á þremur inánuðum.

Nú hefir hæstv. forsrh. lýst því yfir, að ekki* 
muni vera hægt að koma við i þetta skipti að 
byrja þing eins snemma og stjskr. tiltekur, og 
er ég ekki fær um að dæma, hvort þær ástæður, 
sem hann færði fram, eru á svo sterkum rökum 
reistar, að svo hljóti að verða. En ég hvgg, að 
ef ljúka á þinginu í einu, þá verði annaðhvort að 
byrja það fyrr en frv. gerir ráð fyrir, eða það 
reki sig herfilega á atvinnuhagsmuni a. m. k. 
þeirra þm., er landbúnað stunda. l’in þá tilhög- 
un, sem höfð var i ár, að láta þingið koma sam- 
an að haustinu, er það að segja, að það er ákaf- 
lega óhentugt fvrir marga að fara frá heimilum 
sinum, þó ekki sé fvrr en 1. okt., hvað þá ef

bvrja ætti i september. eins og sumir hafa stung- 
ið upp á. Þá verð ég að segja, þó Jeiðinlegt sé 
að ýmsu leyti og óhentugt að sitja þing fram 
vfir hátíðar, að það væri skárra lieldur en að 
gera mönnum svo erfitt fyrir sem hlyti að verða, 
ef bvrja ætti þingið í september.

Að öllu þessu atnuguðu vil ég láta eindregið 
í Ijós, að ég kysi langhelzt, ef hægt væri að 
bvrja næsta þing fyrr heldur en tiltekið er í 
þessu frv., og ljúka því svo snemma, að ekki 
horfi til vandræða fyrir mig og aðra, sem svip- 
að stendur á um hvað atvinnu snertir.

Ég þarf svo ekki að fara um þetta fleiri orð- 
um, því ég ætla ekki að fara að tala um orsak- 
irnar til þess, að þetta þing hefir orðið svo taf- 
samt sem raun ber vitni um; að þeim hafa ýrnsir 
af flokksbræðrum mínum réttilega vikið. En inér 
er fyllilega ljóst, að fyrir næsta þing hljóta að 
koma ýms tafsöm mál, sem gera það að verkum, 
að naumast er hægt að vænta, að þvi verði lok- 
ið á miklu styttri tima en þessu. Má þar til 
nefna launamálið, sem að öllu sjálfráðu hlýtur 
að vcrða eitt af aðalmálum næsta þings.

Pétur Halldórsson: Mér þótti óþarft af hæstv. 
forsrh. að láta þau orð, er ég sagði hér áðan, 
ganga svo nærri sér, að gefa þeirra vegna til- 
efni til allra þeirra umr., sem siðan hafa farið 
hér fram. En það er ekki í fyrsta sinn sem svip- 
aðar ástæður verða til að lengja hér umr. Og ég 
vil taka það fram aftur, að aðalatriðið i þessu 
efni fyrir ríkisstj. og þm. tel ég að eigi að vera 
það, að hafa þingið stutt næsta ár. Er þarflevsa 
að hafa þingið lengra en það, sem tekur til end- 
anlegrar afgreiðslu fjárl. Það hefir verið og á 
að vera reglan um þinghaldið. Það er játað af 
öllum, að heppilegasti timinn til samningar 
fjárl., þannig að líkur séu til, að áætlun stand- 
ist, sé haustið. .4 siðustu árum hefir aukizt þörf- 
in til að vita um afkomu liðandi árs við samn- 
ingu fjárl. Er því sérstök ástæða til þess nú að 
bafa þing að hausti. Er rikari nauðsvnin á að 
gæta þessa atriðis en tillit til þess, á hvaða 
timum þm. eiga auðveldast um að mæta á þingi. 
Þess vegna á aðalreglan að vera sú, að haldin 
séu haustþing. Eins og hv. 7. landsk. vil ég benda 
á það atriði, að sérstök livöt er fyrir þm. að 
ljúka af þinginu áður en jól fara i hönd. Þetta 
yrði góð og nauðsvnleg hvöt. Finnst mér ískvggi- 
legt þetta frv. um þinghald þegar i bvrjun 
næsta árs, og er engu likara cn þingi sé ,ætlað 
að standa nær helming ársins 1935. Er það og 
þvert á móti vilja þjóðarinnar, að þm. auki að 
gamni sínu kostnað við þinghald. Þingið á ekki 
að þurfa að standa miklu lengur en þann tíma, 
sem það tekur að afgreiða fjárl. En nú er það 
sérstaklega iskyggilegt, að hæstv. stj. hefir kom- 
ið upp fjölda stofnana, sem ætlazt er til, að ausi 
frv. inn á þingið að ári, sem mörg eru til þess 
likleg að verða mikil umr.efni, og kynni þá svo 
að fara, að þingtiminn vrði liarla langur, ef 
taka ætti það allt til fullrar meðferðar. Er þarf- 
laust að miða þingtímann við slík mál, heldur á 
að miða hann við afgreiðslu fjárl. og halda stutt 
þing. Hitt gæti tekið meira en helming ársins.

Mér þvkir frv. iskyggilegt, og er ég þvi and- 
vigur, að þing komi saman þegar i marz næstk.
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Liggja ekki heldur fyrir þau mál, að l>au megi 
ekki bíða til hausts, eins og fjárl. Legg ég því 
ríka áherzlu á, að þingið vcrði ekki haldið í byrj- 
un næsta árs og þingkostnaðurinn þannig tvö- 
faldaður. Er engin þörf á að lengja þingtimann 
þannig vegna þessara mála, sem rigna mun yfir 
þingið, og mega þau vel bíða lientugra tæki- 
fanis. I’etta virðist mér vera aðalatriði málsins, 
og inun ég halda inér að þvi við atkvgr.

Hannes Jónsson: bað er víst tilgangslaust að 
ræða þetta mál, þvi að það mun vera fyrirfram 
ákveðið af stj.flokkunum, hvernig því verður 
hagað, og líka það, hvort þing verður haldið aft- 
ur að hausti. Þeir hafa reyndar ekkert ákveðið 
svar gefið i þvi efni, og liefir verið látið heita 
svo, sem það færi eftir því, hvernig næsta þing 
ynnist. Eg hefi ekkert svar getað fengið þcssu 
viðvikjandi, utan það, sem lesa má út úr orð- 
um hæstv. ráðh., en ekkert hefir þó verið látið 
uppi um það, hvernig störfum þingsins skuli 
liáttað, svo að ekki valdi óþarfa timatöf. Þetta 
einræði er nú orðið svo algengt, að ekkert stoð- 
ar í móti að niæla. Bendi ég þar á sem dæmi 
]>á fádæma málsmeðferð, sem Eramsfl. liafði í 
Sþ. áðan, þar sein ósvifnin náði út vfir öll 
takinörk (Mér þætti vænt um, ef hæstv. forscti 
vildi undirstrika þetta með hringingu). Þcssi 
ásökun á þó ekki við neina uin Framsfl., því að 
Alþfl. kom drengilega fram i þessu máli og 
vildi viðurkenna rétt Bændafl. til að hafa mann 
í lögjafnaðarn. Til þess að sýna, hversu hróp- 
legt ranglæti hér er látið frain fara, bendi ég 
á það, að í Danmörku liefir það alltaf verið 
talið sjálfsagt af stærri flokkunum, að hinir 
smærri flokkar ættu fulltrúa í þessari n. Störf 
þessarar n. eru svo þýðingarniikil fyrir þjóðina. 
þegar að því rekur, að útkljá verður afstöðu 
okkar til sanibandsþjóðarinnar. Þetta dæmi, á- 
saint mörgu fleiru, sýnir þvílikt ofbeldi af hálfu 
Eramsfl. gagnvart þingi og þjóð, að búast má 
við öllu úr þeirri átt, sérstaklega þegar það er 
athugað, sem ég hefi fyrir satt, að Eramsfl. 
hefir ekki stillt upp nema einum nianni i n„ en 
einn inaður eða fáir hafa tekið sér það vald að 
útnefna annan, aðeins til þess að koma i veg 
fyrir þátttöku Bændafl., enda þótt formanus- 
ómyndin hafi þegar verið húinn að lýsa yfir þvi, 
að hann ætlaði ekki að koma að neina einuin 
manni fyrir sinn flokk.

Forseti (JörB): I’etta var dálitið utan við 
efnið hjá hv. þm.

ATKVGR.
Erv. visað til 2. unir. með 22 shlj. atkv. og iil 

allslin. með 24 shlj. atkv.

A 64., 65. og 66. fundi i Xd„ 19.. 21). og 21. des., 
var frv. tekið til 2. umr.

Eorseti tók málið af dagskrá.
A 67. fundi í Xd., 22. des„ lokafundi deildar-

innar, var frv. enu tekið til 2. uinr. lA. 661, 767, 
795, 833, n. 885, 892, 896).

Forseti (JörB): Þetta inál hefi ég hugsað inér 
að taka út af dagskrá.

Frsm. (Heðinn Valdimarsson): Eg vil spyrjast 
fvrir um það, hvort ekki lié hægt að koma mál- 
inu til 3. umr.

Forsrh. (Hermann Jónasson): Ég óska eftir. 
að hæstv. forseti taki málið fvrir. (PO: Það er 
ekki hægt, það er búið að taka mátið af dag- 
skrá).

Forseti (JörB): Það er að vísu svo, að búið 
er að taka málið af dagskrá, þar sem ég bjóst 
ekki við, að timi ynnist til málsins, sakir þess 
að margar brtt. liggja fvrir. Þótt hinsvegar sé 
búið að taka málið af dagskrá, tel ég, að ekki 
þurfi að binda sig svo einstrengingslega við þetta 
atriði þingskapaiina, og þar eð fram hefir koinið 
ósk uin, að málið yrði tekið fyrir, get ég orðið 
við þeirri ósk, og tek hér með málið fyrir til
2. umr. (PO: Þarf þá ekki að set ja nýjan fund'?). 
Þetta er leiðrétting, eins og þegar þin. hefir 
kvatt sér hljóðs og fær að tala eftir að slitið er 
umr.

Frsm. (Héðinn Valdimarsson): Það varð ekki 
sanikomulag um annað í n. en það, að æskilegt 
væri að hafa sainkoinudaginn ekki 15. febrúar, 
en nm. hafa óbundnar hendur um till. Hefi ég 
ekki sem frsm. ineira að segja um frv„ annað 
en það, að verði ekki i dag samþ. 1. um sam- 
komudaginn, verður hann að vera á venjuleg- 
um tíma i febrúarmánuði. Xú eru rétt mögulcik- 
ar á þvi, að samkoinulag gæti fengizt cnnþá milli 
flokka á þingi, og vildi ég því mælast til, að 
menn tækju brtt. sinar aftur lil 3. umr., létu frv. 
ganga áfram en leituðu þess inilli funda, livaða 
samkomulagi sé hægt að ná.

Ásgeir Ásgeirsson: Elg á þrjár brtt. við þetta 
frv. og get gjarnan orðið við þeirri ósk, að taka 
þær aftur til 3. umr. EIu ég skal þó láta l’á orð 
fvlgja þeim.

1. brtt. er um það, að samkomudagur næsta 
Alþingis vcrði eigi siðar en 2. maí næstk. Er hún 
flutt af þeirri ástæðu, að ég fæ ekki séð, að 
nokkur möguleiki sé fvrir hæstv. stj. að hafa 
séð um framkvæmd ýmissa þeirra laga og á- 
kvæða, sem afgr. eru á þessu þingi, og hafa 
jafnframt undirbúið ýmsa stóra lagabálka, sem 
sennilega koma fvrir næsta þing, á hinum stutta 
tíma til 15. marz. Mér virðist slikt útilokað. Og 
ef þingið ætti að hcfjast svo snennna, myndu 
ýmis merkileg mál ekki koma til þingsins kasta 
fvrr en 4—6 vikur eru af þingi. Sjá það allir, 

‘hvernig farið er mcð tima þingsins, ef þessu fer 
fram. Hitt kann að vera, að niaí og júní séu 
ekki sem heppilegastur tími inörgum þm. til 
hrottveru. En ég er hræddur um, að það sé eng- 
inn sá tíini til á næsta ári, sem fellur liæstv. 
stj. og þrn. öllum vel í geð.

Xú er þing háð i árslok, og ef taka á aftur upp 
þann sið að kalla það sanian 15. febr., ]>á verður 
á næsta ári að finna millitíma, þannig að bilin 
inilli þinganna jafnist eðlilega, eins og störf 
þeirra krefjast.

Hinar till. eru kannske ekki svo áriðandi, þó 
að ég Kafi flutt þær nú og geri ráð fyrir, að þær 
beri á sínum tima einhvern árangur. Öunur cr
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uin það, að utaiibæjur]>ingnienn fái hærra kaup 
cn innanbæjarþingmcnn. I’að cr óforsvaranlegt, 
hvað þciin er greitt lágt kaup, þar sem þeim 
verður veran í Rvík um þingtímann miklu dýrari 
en þeim, sem hér ciga hcima, en vcrða hinsveg- 
ar að sleppa hcndi af búi sinu cða öðrum at- 
vinnurckstri á meðan.

3. till. cr um það, að þinghald skuli vfirlcitt 
ckki standa lengur" en 60 daga. Ég gæti þó eins 
vel fvlgt till. hv. 2. þm. Skagf., um að tiltaka 
heldur, að þm. sé greitt kaup í 70 daga, eða þá 
75, ef slík till. kemur fram. I>að var yfirlýst 
af öllum flokkum, að þeir teldu, að þingtiminn 
gæti stytzt um 2—t vikur fyrir hið nýja ákvæði 
stjskr., að fjárlög séu rædd í samciuuðu þingi. 
Til þess að stuðla að því, að þcssi tilgangur 
náist, hvgg cg sc rétt að ákvcða annaðhvort cins 
og hér cr lagt til, að grciða þni. laun fyrir á- 
kveðinn starfstíma og svo ckki meira, þó að 
þing starfi lengur, cða hitt, að greiða þciin á- 
kveðið fast kaup, hvort sem þing stcndur lengur 
cða skcmur, og þá hærra til utanbæjarþing- 
manna.

Ég skal ekki ræða þessar till. nánar að þessu 
sinni. En þær mcga bera árangur síðar. Nú er 
hin mesta nauðsyn að afgrciða 1. um samkomu- 
dag næsta þings. Og það cr sama og að evðileggja 
störf þingsins, cf það kemur saman á venjuleg- 
um tíma, að óundirbúnum flestum málum. l'm 
það atriði ættu allir þingflokkar að geta vcrið 
sammála.

Frsm. (Héðinn Valdimarsson): Ég tek aftur 
til 3. umr. brtt. á þskj. 802, og skilst mér, að 
það muni fara sömu leið mcð bana og till. hv. 
þm. V.-Sk. Það mun verða reynt að ná sam- 
komulagi við hv. þm. Snæf. um það sama.

Jón Pálmason: Það þýðir náttúrlega ekki að 
ræða þetta mál mikið nú; cn ég vildi rétt láta 
þess getið, að ég cr talsvert á annari skoðuil 
en hv. þm. V.-ísf. um það, að bczt muni vcra að 
hafa þing að vorinu. Þetta kcmur cðlilega til 
af því, að hagsmunir okkar utanbæjarmanna rck- 
ast allalvarlega á þá tilhögun, raunar ckki síður 
cn ef horfið yrði á þá braut að sctja þing 
sncmina cða scint í septembcr, scm má hcita 
sama og að útiloka, að þeir fáu bændur, scm 
sitja á þingi, geti þar mætt, nema ganga ger- 
samlcga á snið við alla sina atvinnulegu hags- 
muni.

Eins og komið cr málum, sýnist mér réttast, að 
Jjetta frv. dagi uppi og þingið komi saman sem 
næst því, sem ákveðið cr i sfjskr., þvi að þótt 
raunar sé stuttur timi fyrir hæstv. stjórn til 
að undirbúa mál, þá sýnist mér það ckki myndi 
gera stórt til, þó að ekki yrði hrúgað inn öðrum 
cins ósköpum cins og á þcssu þingi. Og cf það 
cr ætlun manna að breyta þingtímanum aftur 
i hið gainla horf, scm ég tcl hcntugast, verður 
ekki hjá þvi komizt, að sú breyting komi ó- 
notalega niður i eitt skipti. En það cr ekki heldur 
nema um eitt skipti að ræða.

Asgeir Asgeirsson: Það er misskilningur hjá 
síðasta ræðumanni, að það fclist í minni till., að 
vortiminn og sumarið sé beppilcgastur þing-

timí yfirleitt. Mín till. miðar cinungis við þctta 
ár, og það vcgna þess, að nú er þing i árslok. og 
í stað þess að lieyja reglulcgt þing aftur i árs- 
bvrjun, vcrðum við að fara einhverja inillileið 
á næsta ári. Þctta kann að vcrða cinhverjum 
til óþæginda, en það má ckki miða við óþægindi 
einstakra þinginanna, hcldur fvrst og fremst 
við það, hvenær þinghald kemur að fullu gagni. 
Og það verður ekki, ef þing vcrður látið hefjast 
fvrr en mcð mai. Það mætti hcfjast síðar; cn 
þvi síðar sem cr, því minni mögulciki cr fvrir 
þingi á reglulegum tíina árið eftir.

Min till. er þvi bundin við þetta sérstaka til- 
felli á næsta ári.

Pétur Ottesen: ?dér hefir skilizt á bæstv. for- 
scta, að mál þetta mundi vcra úr sögunni og 
ekki cvðandi tima í það, sakir hinna mjög sund- 
urleitu skoðana manna á málinu i öllum flokk- 
um. Fvrir liggur fjöldi till., og þar sem komið cr 
alveg fast að þingslitum, cr vitanlega tilgangs- 
laust og ástæðulaust að taka málið fvrir. Enda 
vildi hæstv. forseti taka málið út af dagskrá, scm 
cr mjög í samræmi við það, sem hann sagði mér 
og öðrum fyrir fundinn.

L’t af því, sem fram hcfir komið nú, vil cg 
taka það fram, að þcssi færsla þingtimans, eins 
og gert er ráð fvrir í frv., cr ákaflega óþægileg 
fyrir bændur. Ég tala ekki um þá till., sem koin 
frá hv. þm. V.-Isf., þvi að verði hún ofan á, cr 
það hreint og beint sama scm að bvggja bænd- 
um algcrlcga út úr þinginu og færa þingvaldið 
gcrsamlega í hendur kaupstaðanna. Ég veit ekki, 
hvort hv. þm. mcinar þctta mcð sinni till. Í2g 
ætla, að hann skorti heldur skilning á þvi, 
bversu ákaflega erfið og ómöguleg bændum cr 
brottvist frá heimilum sinum um háannatímann.

Ég held, að eins og málum cr komið, sé bezt 
að láta sitja við það, scm cr, að þing komi sam- 
an á lögmæltum tíma, og sé ekki verið að grauta 
meir i þcssu máli. Það er sýnilcgt, að það fæst 
ekki samkomulag. Og þó að tækist með hörku að 
knýja málið fram á siðustu stundu, þegar ckki 
cr tækifæri til að viðhafa neina cðlilega mcð- 
ferð málsins, þá myndu úrslitin árciðanlega 
verða á móti vilja mikils nieiri hl. Alþingis.

Ásgeir Asgeirsson: Minn tilgangur er ckki sá, 
að ofsækja bændur og flæma þá úr Alþingi. 
Enda er það vitað, að bændur sátu á sumarþing- 
um meðan þau voru, og rétt eins margir eins 
og cftir að þingtíminn fluttist á veturinn. Hitt 
vcit ég líka, að það er bezt fyrir bændur cins 
og fyrir aðrar stcttir og þjóðina í heild sinni, 
að næsta þing geti orðið starfsliæft vcgna und- 
irbúnings þingmála og frv. En að stcfna þing- 
inu sainan nú eftir hálfan annan mánuð cr sama 
og að fella niður að töluverðu lcyti þinghald á 
næsta ári cða lcngja þingtímann um hclming 
frá þvi, sem þyrfti. Og ég bygg, að hvorugt af 
þessu gefi bczta útkomu fyrir bændastéttina.

Pétur Ottesen: í sambandi við þau umniæli 
liv. þm. V.-ísf., að áður fyrr bafi verið baldin 
sumarþing og bændur setið þar ekki f;erri en 
nú, vil ég bcnda á það, að það er nú orðin ærin 
breyting á fyrir bændastétt þessa lands og örð-
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ugra að komast frá heimilum sinuni en þá var. 
Og þó að hv. þm. V.-ísf. þekki ekki vel til i 
sveituni landsins, þá ætti hann að geta farið 
nærri um þetta breytta viðhorf bænda, ef þeim 
er valinn sá allra óhentugasti tími til að yfir- 
gefa heimili sín, eins og gert vrði samkv. hans 
till.

Þá kvað hv. þm. ekki vera nægan tima fvrir 
hendi til undirbúnings þingmálum. Hvar eru þá 
öll þessi „ráð“ og allir þessir dráttarklárar, 
sem hv. 2. landsk. talaði um, að hæstv. stj. 
heitti fvrir plóginn hjá sér? Hvar er þá allt 
þetta mikla afl og mannvit, sem hæstv. stj. hrúg- 
ar í kringum sig til að leysa vandamál þjóðar- 
innar, ef það getur ekki komið fram í undir- 
búningi þingmála? (MT: Segjum tveir!). Já, 
segjum tveir!

Asgeir Ásgeirsson: Ég ætla aðeins að benda 
hv. þm. Borgf. á það, að það er með störf í 
nefndum eins og þegar menn verða samferða, að 
fimm menn eru ekki fimm sinnuin fljótari en 
einn maður. Fimm menn vinna ekki fimm sinn- 
um fljótar að tekjuskattsmálum en einn mað- 
ur eða heldur en stjórnin. Menn þurfa rétt sinn 
tima til að koma málunum áfram, þó að fleiri 
séu, og kannske lengri tíma.

Ég veit, að það er mannfæð i sveitunum lijá 
þvi, sem áður var. En ég hefi lagt til i niinni 
till, að þeim, sem búa utan Rvíkur, sé goldið 
hærra kaup. Og ég hygg, að vfir vortíniann sé 
kannske kostur á að fá mann fvrir allt að 16

Tilraunastarfsemi í þágu iandbúnaðarins.

kr. á dag. Og flestir bændur segja mér, að þessi 
timi sé ekki óheppilegri en október, seni kannske 
er allra óheppilegastur tími fvrir bændur lands- 
ins.

Pétur Ottesen: Ég vil aðeins benda á, að það 
er skrítið við þessar nefndarskipanir, ef þær 
eiga nú aðeins að tefja undirbúning mála. Þó 
að hændur og aðrir utanbæjarþm. eigi hér að 
njóta einliverra sérstakra vildarkjara, eins og 
hv. þin. V.-ísf. þykist hafa gert till. um, þá lield 
ég, að ávinningurinn vrði hæpinn, miðað við 
þann þingtima, sem verið hefir að undanförnu, 
því að eftir því ættu þessir þm. að vinna þriðj- 
ung þingtímans fvrir ekkert, og þá hækkar nú 
fvrst hagurinn fvrir bændurna að kaupa sér 
menn í sinn stað á meðan þeir eru á þingi.

l'mr. varð ekki lokið, og tók forseti málið af 
dagskrá.

58. Tilraunastarfsemi í þágu 
landbúnaðarins.

A 61. fundi i Ed., 14. des., var útliýtt:
Frv. til 1. um tilraunastarfsemi í þágu landbún-

aðarins (þnifrv., A. 791).

Frv. var aldrei tekið á dagskrá.
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