
4. Frumvarp

til fjáraukalaga fyrir árið 1930.

(Lagt fyrir Alþingi 1931 —  44. löggjafarþing).

1. gr.
Til viðbótar við gjöld þau, sem veitt eru á f  járlögum fyrir 1930, eru veittar 

samkvæmt 2.— 10. gr. hér á eftir kr. 978017.19.

2. gr.
Kr. Kr.

Til viðbótar við gjöldin í 10. gr. er veitt:
1. Til aðgerðar á ráðherrabústaðnum ...........................................  35000.00

3. gr.
Til viðbótar við gjöldin í 11. gr. er veitt:

1. Kostnaður við tollmerkingu og söfnun innflutnings-
skýrslna ............................................................................................... 33057.27

4. gr.
Til viðbótar við gjöldin í 12. gr. er veitt:

1. Húsgögn handa skrifstofu landlæknis ....................... 800.00
2. Til aðgerðar á gamla spítalanum á Kleppi .................  35000.00
3. Til nýja spítalans á Kleppi, til byggingar ................  7000.00
4. Kostnaður vegna mænusóttar .......................................  1000.00

-----------------------  43800.00

5. gr.
Til viðbótar við gjöldin í 13. gr. er veitt:

1. Póst- og símahús á Selfossi ........................................ 30000.00
2. Innanstokksmunir handa póst- og símahúsi í Nes-

kaupstað................................................................................  1173.50
3. Kostnaður til póstmálanefndar ...................................  3500.00
4. Flugfélagið, til rekstrarkostnaðar ...............................  20000.00
5. Til flutningaferða til Öræfa .........................................  500.00
6. Til sjóvarnargarðs á Sauðárkróki ................................  16421.77
7. Aðgerð á bátabryggju á B lön d u ósi...............................  2000.00
8. Til sjóvarnargarðs á Siglufirði ...................................  2089.47

75684.74



Kr. Kr.
6. gr.

Til viðbótar á gjöldum í 14. gr. er veitt:
1. Uppfjlling á kirkjugarði í Reykjavík ....................  8296.65
2. Undirbúningur undir nýjan kirkjugarð í R v ík   18444.00
3. Kostnaður til kirkjumálanefndar ................................  4799.85
4. Ferðakostnaður banda biskupi á Ólafshátíð i 

Þrándheimi .......................................................................... 1200.00
5. Aðgerð og breyting á menntaskólanum í Revkjavík 10000.00
6. Til aðgerðar á húsinu nr. 12 í K irkjustræ ti  2000.00 _
7. Aðgerð á Kennaraskólanum .........................................  7466.07
8. Til byggingar á skólahúsinu á H ó lu m ..........................  3905.62
9. Finnbogi R. Yaldimarsson: Viðbótarstvrkur til þjóð-

réttarnáms í Genéve .........................................................  1000.00
10. Til Jóns Ófeigssonar yfirkennara, til að sækja náms-

skeið í sambandi við heilbrigðismálasýningu í Dresden 1200.00
-------------------   58312.19

7. gr.
Til viðbótar við gjöldin í 15. gr. er veitt:

1. Kostnaður við girðingu um listasafnshús Einar Jóns-
sonar ....................................................................................  2845.70

2. Styrkur til dr. Rjargar Þorláksdóttur........................... 1175.54
3. Hreingerning og málning á Landsbókasafnshúsinu . . 2000.00
4. Vilhjálmur Þ. Gíslason, aðstoð á Landsbókasafninu

í fjarveru Arna Pálssonar bókav...................................  2333.30
■--------------------  8354.54

8. gr.
Til viðbótar við gjöldin í 16. gr. er veitt;

1. Skrifstofukostnaður húsameistara ríkisins ..............  7347.44
2. Til Björns Pálssonar fvrir kjöteftirlit ....................... 1929.70
3. Skrifstofukostnaður skipaskoðunarstjóra ..................  1000.00
4. Til Skeiðaáveitunnar........................................................  3000.00
5. Til sjómæhnga og rannsókna ........................................ 32379.65
6. Kostnaður til nefnda til að athuga veiði í vötnum

og ám ....................................................................................  2700.00
7. Kostnaður til undirhúnings tryggingarstarfsemi . . . .  6800.00
8. Kostnaður við rannsókn og lækningar á fjárpest . . . .  9386.09
9. Kostnaður við kaup og innflutning sauðnauta  8460.75

73003.63



9. gr.
Til viðbótar við gjöldin í 18. gr. er veitt: 

í. Séra Páll Stephensen, fyrrv. prestur, frá 1. júní 1929
til 31. des. 1930 .................................................................  786.91

2. Þórður Ólafsson, fyrrv. prestur, frá 1. júní 1929 til
31. des. 1930 .     .............................................................  820.20

3. Helgi P. Hjáhnarsson, fyrrv. prestur, frá 1. júni . . . .  387.91
4. Kjartan Helgason, fvrrv. prestur, frá 1. jú n i .............. 2450.00

•5. Frú Kristín Jónsdóttir, ekkja séra Bjarna Simonar-
sonar, frá 1. jú n í .................................................................  245.00

6. Þóroddur Bjarnason, fyrrv. bréfberi, frá 1. ágúst . . 350.00
7. Guðmundur Kamban, rithöfundur, frá 1. jú n i   1633.33
8. Ögmundur Sigurðsson, fyrrv. skólastjóri, frá 1. okt. 700.00
9. Frú Asta Magnúsdóttir, kennaraekkja ......................  280.00

10. Gunnlaugur Indriðason, veðurfræðingur, frá 1. júni 571.66
-----------------—  8225.01

10. gr.
1. Greiðslur til hátíðan. Alþingis vegna hátíðarinnar . . 462930.35
2. Greiðslur til húsameistara vegna Alþingishátíðarinnar 130000.00
3. Aukinn lögreglukostnaður vegna Alþingishátíðarinnar 16069.00
4. Kostnaður vegna sænska ullarmálsins (greitt erlendis) 10000.00
5. Greitt Páli Torfasyni, uppbót fyrir aðstoð við töku

enska lánsins 1921 .............................................................  10000.00
6. Greitt fyrir reikningsvélar handa gjaldheimtum. . . 1845.15
7. Greitt fyrir peningaskápa handa embættismönnum. . 1230.00
8. Kostnaður við landskjörið 1930 ...................................  3681.01
9. Kostnaður við rannsókn á íslandsbanka og útbúum

hans ......................................................................................  6824.30
--------------------  642579.81

Kr. 978017.19

A t h u g a s e m d i r  v i ð  l a g a f r u m v a r p  þ e t t a .

Um 2. gr. •
1. Báðherrabústaðurinn fékk nú höfuðaðgerð, sem lengi mun mega við una 

og varð ekki hjá þvi komist vegna hinna mörgu gesta landsins, sem þar 
varð að taka á móti í sambandi við afmælishátíð Alþingis.

Um 4. gr.
1. Landlæknir hefir aldrei haft eiginlega skrifstofu fvrir heilbrigðismálin 

fyrr en nú, að liann fékk herbergi í Arnarlivali. Varð hann þá eins og ná-



lega allar skrifstofur er þangað fluttu, að fá nokkuð af skrifstofumumun 
í herbergi þessi.

2. Frá því spítali var fyrst reistur á Kleppi liafði nálega ekkert verið gert við 
gamla húsið fyrr en sumarið 1930. Var liúsið orðið algerlega óviðunandi, 
bæði fyrir sjúklinga og starfsfólk. •

3. Eftir að nýi spítalinn liafði verið fullgerður með svo miklum tilkostnaði 
varð munurinn á útbúnaði spítaladeildanna enn meira áberandi. 1 að- 
gerð þessari er m. a. fólgið smíði á 6— 7 vinnu og íbúðarherbergjum, sem 
aldei hafði verið lokið við í gamla húsinu. Auk þess var á þessu ári lokið 
við síðustu greiðslur fyrir nýja liúsið á Kleppi.

4. Fram að þessu liafa stöðugt komið fyrir ný tilfelli um mænusóttarsjúkl- 
inga, sem hafa reynt að leyta sér bata. Hefir þeim því enn sem kom ið er 
verið veittur lítilsháttar styrkur, þegar um efnalitla menn hefir verið 
að ræða.

Um 5. gr.
1. Hentugt húsnæði fvrir póst- og simaafgreiðslu var ekki fáanlegt á Sel- 

fossi og því afráðið að byggja póst- og símahús. Sandvíkurhreppur hefir 
gefið ríkinu lóð undir húsið.

2. Xauðsyn bar til þess að kaupa nauðsvnlegustu innanstokksmuni í póst- og 
simahúsið í Neskaupstað og varð að verja til þess þessari upphæð.

3. í nóvembermánuði kvaddi atvinnumálaráðherra póst- og símamálanefnd- 
ina, sem skipuð var árið 1928, til framhaldsnefndarstarfa og var þessi upphæð 
greidd henni árið 1930, en á árinu 1931 hafa auk þessa verið greiddar kr. 
1559.20, sem réttast virðist að kæmu með á árið 1930.

4. Flugfélagi Islands var veittur styrkur þessi til flugferða. Stvrkurinn var 
bundinn ýmsum skilyrðum svo sem að hlutafé Flugfélagsins væri aukið og 
ríkisstjórninni væri tryggður réttur til þess að skipa fulltrúa í stjórn Flug- 
félagsins.

5. Hreppsnefnd Hofshrepps var veittur 500 kr. styrkur til flutningaferða til 
Öræfa árið 1929. Styrkbeiðni þessi kom svo seint fram, að ekki var hægt að á- 
vísa upphæðinni á fjárlögum 1929, þar sem hún var ákveðin. —

6. 1000 kr. voru veittar til aðgerða á ölduhrjótnum á Sauðárkróki, sem 
skenmist hafði af stórlirimum. 15421,77 voru veittar úr ríkissjóði til sjó- 
varnargarðs á Sauðárkróki og er það hálfur kostnaður. Þótti óhjákvæmi- 
legt að verja þessu fé til þess að ekki eyðileggðust mikil verðmæti og vrði 
síðan meira og dýrara verk, að gera við skemmdirnar.

7. Síðastliðið sumar urðu skennndir á bátabryggjunni á Blönduósi, svo að 
liún varð ónotbæf. Bráðabirgðaviðgerð kostaði 6000 kr. og var Ys hluti 
kostnaðarins greiddur úr ríkissjóði, sem þótti rétt og sanngjarnt að gera.

Um 6. gr.
1. og 2. Lokið hefir verið við uppfylling kirkjugarðs í Revkjavík, og var hann 

svo að segja um leið fullnotaður. Varð þá að sjá fyrir nýjum grafreit. 
Komst að lokum á samkomulag við Revkjavíkubæ um að grafreit skyldi 
gera í landi bæjarins í Fossvogi. Er það girtur staður, djúpur jarðvegur í



hlíð er ballar móti suðri. En mikla vinnu hefir þurft að leggja i framræslu 
á landi þessu, og hefir henni nú verið lokið, svo að við mun mega una í 
mörg ár.

3. Kirkjumálanefnd lauk störfum sínum á siðustu mánuðum ársins, og er 
þetta lokagreiðsla fyrir störf hennar.

4. Biskupi landsins var boðið að mæta sem fulltrúa landsins á hinni miklu 
Olafshátíð í Xoregi síðastliðið sumar, og er þessi upphæð ferðakostnaður 
lians.

5. Lokið var nú í sumar við megin aðgerð þá, sem fram þurfti að fara á 
menntaskólanum, að frátöldum hátíðasalnum. Var gert við mikið af 
kennslustofum á 2. og 3. lofti, gerður nýr og fullkominn bekkur fyrir eðlis- 
fræðikennslu. í stað þess, að áður og líka í viðgerð á neðstu hæð, sum- 
arið 1929 voru veggir fóðraðir með striga, pappaklæddir og málaðir, voru í 
viðgerðinni síðastliðið sumar, veggir á göngum klæddir með krossviði. Er 
sú viðgerð litlu eða engu dýrári, en virðist vera ákaflega haldgóð.

6. Stjórn Háskólans kvartaði um, að íbúð ritarans væri með öllu óvið- 
unandi og er þetta lokagreiðsla fyrir þá aðgerð.

7. Sama var að segja um Kennaraskólann eins og gamla timburhúsið á Kleppi, 
að þar hafði svo að segja engin umbót eða viðgerð farið fram síðan húsið 
var smíðað fyrir 20 árum. Sumurin 1929 og 1930 fór fram gagngerð að- 
gerð á húsinu, liæði íbúð skólastjóra, öllum kennslustofum og göngum. 
Húsið var upprunalega bvggt úr fremur lélegum við, og orðið bæði gisið og 
kalt. Xú voru liæði kennslustofur og skólagangurinn fóðrað með krossviði, 
og margar aðrar endurbætur gerðar á lnisinu, svo að það mun þurfa lít- 
illar viðgerðar við enn langa stund.

8. Upphæð þessi er eftirstöðvar að byggingarkostnaði skólahúss á Hólum 
árið 1929.

10. Jóni Ófeigssyni vfirkennara var veittur utanfararstvrkur til að sækja sýn- 
ingu í Þýzkalandi.

Um 7. gr.
1. Ófært þótti að listasafn Einars Jónssonar væri með ógirta og óviðgerða lóð 

um Alþingishátíðina. Hefir verið gerð ódýr en góð girðing um lóðina og er 
þetta lokagreiðsla.

2. Vegna veikinda Dr. Bjárgar Þorláksdóttur, er stödd var erlendis, virtist 
eigi verða hjá komizt að veita lienni um fram styrk þann, er um getur í 
þessari grein.

4. Forustumenn íslendinga i Vesturheimi báðu að sendur jTði vestur til 
þeirra maður iiéðan að lieiman, sem haldi fyrirlestra um Island meðal 
enskumælandi manna. Varð Arni Pálsson bókavörður fyrir valinu. Hon- 
um hefði verið ókleyft að fara þessa ferð, ef liann hefði þurft að borga 
kostnað við starf sitt meðan hann var burtu, og þótti sanngjarnt, að landið 
borgaði þá vinnu, þar sem hann var að vinna fvrri þjóðina alla.



1. Arið 1930 hafði húsameistari umsjón með fleiri og meiri bvggingarfram- 
kvæmdum en nokkru sinni áður, auk bins mikla starfs, er hann hafði við 
undirbúning Alþingishátíðar. þessi umframgreiðsla sprottin af þeim al- 
veg sérstöku framkvæmdum.

2. Upphæð þessi er laun og ferðakostnaður Björns Pálssonar kjöteftirlits- 
manns árið 1930, en liann hafði eftirlit með frágangi, m eðferð og út- 
flutningi á frvstu kjöti.

3. I fjárlögum  1930 var engin sérstök upphæð ætluð til skrifstofukostnaðar 
skipaskoðunarstjóra, og var því þessu fé varið i því skvni, þar sem ekki 
varð Iijá því komizt að greiða skrifstofukostnaðinn.

4. Fé þetta var veitt í viðbót við 6000 kr., sem greiddar höfðu verið árið 1929 
til þess að veita vatni að flóðgátt Skeiðaáveitunnar, en aðrás vatnsins var 
orðin með öllu ófullnægjandi og varð því að gera þetta mannvirki til þess 
að not vrðu að áveitunni. Kostnaður við það hefir þannig verið greiddur 
með 9000 kr. alls úr rikissjóði.

5. A síðastliðnu sumri fóru fram sjómælingar á Húnaflóa. Mestur hluti upp- 
hæðarinnar hefir farið til þessara mælinga, en auk þessa er námskostn- 
aður Friðriks skipstjóra Ólafssonar við sjómælingar í Kaupmannahöfn tal- 
inn í upphæðinni.

6. I nóvembermánuði 1929 var þriggja manna nefnd skipuð til þess að end- 
urskoða löggjöf landsins um veiði i ám og vötnum. Form. nefndarinnar, 
Jörundi Brynjólfssyni, liafa verið greiddar 2700 kr., en auk þessa hafa pró- 
fessor Ólafi Lárussyni verið greiddar 300 kr. og er þeirri uppliæð ávisað af 
19. gr. fjárlaga 1930, en í rauninni liefði hún átt að koma með á nefndar- 
kostnaðinn. —

7. Árna Björnssyni eand. act. hafi verið greiddar 400 kr. á mánuði allt síðast- 
liðið ár, eða 4800 kr., til undirbúnings tryggingarstarfsemi. I júlímánuði f. á. 
skipaði atvinnumálaráðh. þriggja manna nefnd til þess að undirbúa og 
semja frumvarp til laga um alþýðutrvggingar, samkvæmt þingsályktun 
Alþingis 1930. Nefnd þessari hafa verið greiddar 2000 kr. á árinu 1930.

8. Svo sem kunnugt er, geysaði fjárpest í Borgarfirði síðastliðið ár. Níels 
Dungal docent var fenginn til þess að standa fvrir rannsóknum og lækn- 
ingartilraunum á fjárpest þessari og stafar kostnaður þessi af þeim til- 
raunum, sérstaklega kaupum á tilraunafé og greiðslu á kaupi Dungals, sem 
var m jög hátt.

9. A f upphæð þessari hefir atvinnu- og samgöngumálaráðunevtið greitt Bún- 
aðarfélagi Islands 2600 kr. vegna sauðnautahaldsins. Afganginn kr. 
5860,75 liefir fjármálaráðuneytið greitt fvrir andvirði og flutning á sauð- 
nautum, sem keypt voru í stað hinna fyrri sauðnauta, sem sótt voru til 
Grænlands, en drápust öll úr bráðapest nema eitt. —


