
Nd. 104. Frumvarp til laga
um einkaleyfi til að flytja ú t hrafntinnu og selja hana á erlendum markaði.

Frá iðnaðarnefnd.

1. gr.
F rá  gildistöku laga þessara til ársloka 1943 veitist herra Agli Árnasyni kaup- 

manni og herra Daníel ólafssyni kaupmanni, báðum til heimilis i Reykjavik, einka- 
leyfi til þess að flytja út ú r landinu og selja á erlendum markaði hrafntinnu, sem 
notuð er til þess að húða með steinbyggingar.

2. gr.
Einkaleyfishöfum ber að greiða til ríkissjóðs fimm krónur í útflutningsgjald af 

hverri smálest ofannefndrar bergtegundar, er þeir kunna að flytja út.

3. gr.
Meðan leyfistiminn stendur, er öllum öðrum en sérleyfishöfum óheimilt að flytja 

ú t vöru þá, er einkaleyfið nær til. Brot gegn því ákvæði varðar sektum frá 500— 
5000 kr.

4. gr.
Verði útflutningur sérleyfishafa, að liðnum hálfum  sérleyfistímanum, minni en 

100 smálestir á ári, er atvinnum álaráðherra heimilt að svipta þá sérleyfinu.

5. gr.
Heimilt er atvinnum álaráðherra að undanskilja algerlega útflutningi beztu teg- 

und hrafntinnu.'ef það, að undangenginni athugun, þykir nauðsynlegt.

6. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

G r e i n a r g e r  ð.
Frv. þettá er flutt samkv. beiðni sérleyfisbeiðenda.
Eins og fram er tekið í sérleyfisumsókn þeirra, hefir áður verið flutt frv. um 

samskonar sérleyfi til handa öðrum þeirra. Náði það eigi fram að ganga, og mun að-



alástæðan fyrir þeim inálalokum hafa verið sú, að óvist var talið, að hér á landi væri 
til það magn hrafntinnu, að rétt væri að veita slíkt sérleyfi, að því atriði óathuguðu. 
Nú telur nefndin hinsvegar liggja fyrir fullnægjandi sannanir fyrir því, að bergteg- 
und þessi finnist hér í svo ríkum inæli, að engin hætta sé á því, að hún gangi til 
þurrðar, þótt verulegur útflutningur tækist um nokkurt árabil.

Nefndin lítur hinsvegar svo á, að það sé til hagsbóta fyrir landið, að aukið sé við 
útflutninginn nýjum  vörutegundum, og verðmæti útflutningsins þar með aukið, ef 
það ekki veldur þurrð efnisins né torveldar það, að innlendu þörfinni fyrir þetta efni 
verði fullnægt.

Ef hér skyldi verða um arðvænlega vinnslu til útflutnings að ræða, er rétt að 
styðja fram tak þeirra, sem á það vilja hælta að brjóta leiðina.

Sérlevfistiminn er ákveðinn hér svo skammur, að varla er gerandi ráð fyrir, að 
skemmri tími muni nægja til þess að kvnna þessa vöru erlendis og vinna henni veru- 
legan markað. Er eðlilegt, að þeir, sem það spor stíga fyrstir, og að sjálfsögðu verða 
að leggja í það talsvert fé og nokkra fyrirhöfn, fái svigrúm til að vinna það upp í 
viðskiptum, áður en aðrir, sem engu hafa kostað til á tilraunastiginu, koma á hæla 
þeim, eftir þeim Ieiðum, sem brautryðjendurnir hafa rutt.

Má frekar búast við, að þessi tími verði of stuttur. En þá má framlengja hann, 
að þessum 5 árum liðnum, ef það sýnist þá sanngjarnt og haganlegt.

Ef þetta reynist arðvænlegt og mikill útflutningur tekst, virðist eðlilegt, að ríkið 
hafi af því tekjur, sem heppilegast mundi, að það tæki með útflutningsgjaldi. En 
meðan þetta er á tilraunastigi, telur nefndin varla fært að ákveða það hærra en kr. 
5.00 á smálest.

Fylgiskjal.
Reykjavik, 1. marz 1938.

Við undirritaðir, Egill Arnason og Daníel Ólafsson, leyfum oss hér með að fara 
þess á leit við hið háa Aljiingi, að það veiti okkur einkaleyfi í 5 ár til útflutnings á 
hrafntinnu, til sölu á erlendum markaði.

l Tm slíkt einkalej'fi hefir EgiII Arnason áður sótt til hins háa Alþingis, en það 
hefir ekki náð fram að ganga, og niun aðalástæðan hafa verið sú, að eigi þótti full- 
víst, hve mikið magn af hrafntinnu væri til í landinu, en það mun stafa af því, að 
hingað til hefir nær eingöngu aðeins verið notuð fegursta tegund af hreinni hrafn- 
tinnu til húðunar á húsum, en hinsvegar er fullvíst, að úr henni mætti vinna ýmsa 
skrautmuni, flísar o. fl. En það mun hafa verið álit flestra húsameistara hér, að ekki 
væri hægt að nota til húðunar aðra hrafntinnu en þá, sem eigi er blönduð öðrum 
steintegundum, en þar sem hrafntinna til húðunar venjulega er blönduð ljósari stein- 
tegundum, er ástæðulaust að nota beztu tegundina til húshúðunar, en af hrafntinnu, 
blandaðri, mun vera því nær óþrjótandi magn, og hefir hr. alþm. Pálmi Hannesson 
áætlað svo, eins og sjá má af eftirfarandi vottorði hans:

„Samkvæmt Iauslegu mati á inagni hrafntinnu á Lrjndmannaafrétti, þ. e. 1 hraun- 
unum H rafntinnuhrauni, Dómadalshrauni, Námshrauni og Laugahrauni, auk nokk- 
u rra  staða annara, þar sem hrafntinna finnst á þessum slóðum, telst mér svo til, að 
bergtegund þessi muni nema eigi öllu minna en 80000000 tonna. Þess skal þó getið, að 
aðeins lítill hluti af inagni þessu getur talizt gallalaus^hrafntinna, fvrir þá sök mest, 
að í henni eru dílar (kristallar) af öðrum efnum, en auk þess hefir hún ekki jafn- 
skæran gljáa og bezta hrafntinna. Tel ég þó líklegt, að nota mætti hana til húðunar 
á hús.

Reykjavik, 13. febrúar 1937.

Pálmi Hannesson (sign)“.



Sú ágizkun hr. alþm. Pálma Hannessonar, að nota megi til húðunar á hús hrafn- 
tinnu blandaða kristöllum, mun óefað rétt.

Um magn hrafntinnu hefir hr. menntaskólakennari Steinþór Sigurðsson látið 
þau orð falla, að hún mundi nær óþrjótandi, en hann m un ásam t hr. alþm. Pálma 
Hannessyni vera þessu máli m anna kunnugastur.

Það mun vera einnig mikið af hrafntinnu í svokölluðum Hrafntinnuhrygg í Mý- 
vatnssveit, og hefir hr. Jón Gauti Pétursson, Gautlöndum, lofað okkur nákvæmum 
upplýsingum um það, ef hið háa Alþingi óskar þess.

Það, að umsókn þessi nú kem ur fram á ný til hins háa Alþingis, er vegna þess, 
að í haust hefir Daníel Ólafsson farið með nokkur hliðstæð sýnishorn því, er við lát- 
um fylgja umsókn þessari, til Englands, og eru m iklar líkur til, að hægt sé að selja 
hrafntinnu á enskum markaði, ekki sizt þar sem Englendingar flytja inn talsvert af 
erlendum steintegundum til húðunar á húsum sínum, svo sem eins og granit frá Nor- 
egi, sem þó er hvergi nærri eins falleg og hrafntinna.

Egill Árnason hefir einnig átt tal um hrafntinnuhúðun við danska húsameist- 
ara og fengið góðar undirtektir, og virðist því hér um nýja leið að ræða til öflunar á 
erlendum gjaldeyri.

Með hrafntinnuvinnslu í stórum stíl er engum vafa bundið, að keppa má við þær 
steintegundir, er nú eru notaðar til húðunar erlendis.

Til þess að hægt sé að reka þetta í stórum stíl, er nauðsynlegt að leggja í það 
verulegt fjármagn, bæði til vinnslunnar innanlands og kynningar erlendis, og er þetta 
ekki gerlegt nema með vernd ríkisvaldsins á meðan unnið er að öllum undirbúningi 
og byrjun á sölu fer fram, og er það vegna þessa, að við förum fram á áður getið 
einkaleyfi.

Við viljum taka það fram, að þar sem öll vinnsla fer fram  hér á landi, mun það 
skapa allverulega atvinnu við mölun o. f 1., en þó sérstaklega atvinnuaukningu fyrir 
vörubifreiðastjóra.

í  trausti þess, að hið háa Alþingi gefi máli þessu gaum og verði við þessari mála- 
leitun okkar.

Með sérstakri virðingu,

Egill Árnason. . Daníel Ólafsson.
Til Alþingis.


