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F rá  fjárveitinganefnd.

Óvissan um útflutningsverzlun og afkomu atvinnuveganna veldur þvi, að fjár- 
veitinganefnd hefir dregið eins lengi og unnt var að taka lokaákvarðanir um ýms 
þýðingarm ikil atriði fjárlaganna, þó að viðhorf nefndarinnar hafi verið óbreytt 
um  meginstefnuna. Þegar Alþingi kom sam an í haust, lágu mörg af skipum  Eim- 
skipafélagsins í höfnum  hér við land, og suin komu nálega vörulaus heim frá 
Englandi eftir langa bið eftir leyfi fyrir útflutningsvörum. Utan þings, og að nokkru 
leyti innan þings, voru menn farn ir að gera ráð fyrir alveg óvenjulegum og mjög 
tilfinnanlegum samdrætti í útflutningsverzluninni, og þá um leið á tekjum  ríkis- 
sjóðs. Mönnum var þá þegar ljóst, að siglingateppa myndi undir ölluin kringum - 
stæðum gera byggingarefni svo dýrt meðan stríðið stæði, að hin venjulega atvinna 
\ ið  húsabyggingar í landinu, og þá alveg sérstaklega í Reykja\ik, myndi falla að 
mestu leyti niður og fjöldi m anna missa sum aratvinnu, sein þeir hafa haft á und- 
anförnum  árum .

Fjárveitinganefnd leitaðist við að m arka í þessu efni hina eðlilegu leið. og 
gerði það í nánu samráði við rík isstjórnina. Það var leitazt við að finna leiðir til 
að draga úr útgjöldum, þar sem því varð við komið undir hinum  breyttu kring- 
umstæðum. Erlendir togarar verða sýnilega lítið við landið, meðan stríðið varir. 
Nefndin benti á leið til nýskipunar í því efni, þar sem gert er ráð fyrir 400 þús. 
kr. sparnaði frá  útgjöldum  yfirstandandi árs. Aðra álíka upphæð á að spara á 
framlögum til fiskimálasjóðs. Það var jafnvel lagt til og samþykkt að fella niður 
að miklu leyti hið árlega fram lag til byggingar- og landnám ssjóðs í byggðum 
landsins, og um leið og lokið er við verkamannabústaði i Reykjavík, sem nú eru í 
smíðum, hlýtur sama regla að gilda um þær byggingar.

Nefndin leitaðist fyrir á ým san há tt um  skilyrði til að draga ú r tilkostnaði 
við ríkisreksturinn, m. a. með því að gera ráð fyrir lengri vinnudegi, í á tt við það, 
sem tíðkast við dagleg fram leiðslustörf. En það kom í ljós, að engin veruleg 
samúð var með slíkum breytingum  að svo kom nu máli. Miklu frem ur tóku að 
heyrast raddir um nýjar kröfur, um hækkuð útgjöld á hendur framleiðslunni. 
Utan af landi, úr byggðum og bæjum, komu háværar óskir um stórfelld framlög 
til m argskonar þarfa, svo að skipti m illjónum  króna. F rá  sumum stöðum kom u í 
einu m argar og stórar fjárbeiðnir um ný framlög úr ríkissjóði. Þjóðin var sýni- 
lega ekki farin að gera sér grein fvrir nokkrum  verulegum afkomuerfiðleikum. 
Þessar háværu kröfur til ríkissjóðs hafa byggzt á því, að þegar nokkuð leið fram  
á þingtímann, breyttist a. m. k. í bili viðhorfið um útflutningsverzlunina. Það 
tókst að fá leyfi til að flytja nokkuð af vöruin til Þýzkalands og selja þær með 
góðu verði. Sama má segja um  sum ar þær vörur, sem seldar hafa verið til Eng- 
lands. Tekjuaukinn fvrir framleiðsluna af þessari verzlun var þó á borði minni 
en í orði, vegna þess hve farm gjöld og striðsvátrygging höfðu hækkað eftir að 
styrjöldin hófst. Dýrtíðin fór að hafa sýnileg áhrif á útgjöld \ið  ríkisreksturinn. 
Gjöld til sjúkrahúsanna einna saman virðast nú verða 200 þúsund kr. meiri en i 
fvrra, og ef til vill hærri. Þessar vonir um betri afkomu hafa komið fram á margan 
hátt. Þannig hefir önnur deildin sam þykkt um ræðulítið frv. um  nýtt prófessors- 
embætti við háskólann, án þess bráð þörf sé á starfinu, en hin deildin tekið mjög 
vinsamlega í að bæta óákveðinni upphæð úr ríkisjóði ofan á 700 þús. kr. til jöfn- 
unarsjóðs, til að greiða vanskil milli sveitarfélaga fyrir þurfalinga.

Það getur vel verið, að næsta á r  verði sæmilegt, eða jafnvel mjög gott fyrir at- 
vinnuvegina. En það getur líka orðið mjög erfitt ár, með óvenjulegum örðugleik- 
um, ef stórlega dregur ú r útflutningsverzluninni. En það getur lika orðið allgott



fyrir suma landsmenn og mjög slæmt fyrir aðra, og þetta er ekki ósennilegasta 
tilgátan. Þá verður það alveg sérstaklega hlutverk þings og stjó rnar að jafna 
m etin um afkom una innanlands.

Fjárveitinganefnd hefir fyrir sitt leyti leitazt við að benda á þær leiðir til 
sparnaðar, sem telja m átti framkvæmanlegar, eins og viðhorf þings og þjóðar er 
um þessar m undir. Nú er ráðgert að nota hið mikla vinnuafl m anna, sem eru á 
opinberu fram færi, en ekki hafa viðfangsefni heim a fyrir, með því að veita þeim 
vinnuskilyrði annarstaðar. Jafnfram t er gert ráð fyrir að leggja niður svokall- 
aða atvinnubót við óarðbæra vinnu, en auka að sam a skapi fram leiðsluvinnuna.

Nefndin hefir ritað rík isstjórninni bréf um að gera nú þegar þá breytingu á 
ríkisbúunum  á Vífilsstöðum og Kleppi, að þau verði framvegis rekin sem kennslu- 
bú, þar sem ungir menn nemi fyrirm yndar vinnubrögð við ræ ktun og skepnu- 
hirðingu.

Fjárveitinganefnd byggir tillögur sinar á því, að þjóðin muni beina sem mestu 
af vinnuorku sinni að sjálfri fram leiðslunni, hvar sem því verður við komið. Til 
að styðja þá stefnu hefir nefndin mælt með, að sett yrðu kælitæki í Súðina og 
hún  notuð að allmiklu leyti til flutninga með ný jar fram leiðsluvörur til útlanda. 
Á sama h á tt hefir nefndin gert ráðstafanir til að Þór og Skaftfellingur hverfi að 
fram leiðslustörfum , en vitaskipið Hermóður annist flutninga til Skaftfellinga 
ásam t flutningi fyrir vitam álastjórnina. En að því leyti sem fram leiðslan ekki 
tekur á móti vinnuaflinu, leggur nefndin til, að því sé alveg sérstaklega beitt við 
framkvæmdir þar, sem m innst erlent efni þarf við verkin, svo sem við vegagerð, 
lendingarbætur og fram ræ slu lands. Nefndin hyggur, að með þessari stefnu hafi 
hún bent á þá leið, sem mest er í samræmi við skoðun ábyrgra m anna í landinu.

En ef svo fer, að útlitið breytist til verulegra m una til hins verra, m un Al- 
þingi væntanlega gefa rík isstjórninni heimild til að draga ú r ráðgerðum  vinnu- 
fram kvæm dum  eftir ákveðnu hlutfalli, sem gangi ja fn t yfir alla. En ef meira þrengir 
að, verður rík isstjórnin  hvort sem er að kalla þingið saman, til að starfa að þeim 
bjargráðum, sem upp yrði að taka, ef stórlega dregur úr útflutningi á næstunni. 
Það er ekki hægt að gera fjárlög fvrir hallærisástand, nema þing og þjóð finni, 
að hallæri sé komið i landinu.

Undanfarnar vikur hafa þeir sjómenn, sem starfa að því að veiða fisk, sem 
flu ttu r er til útlanda ísvarinn eða frystur, haft sæmilega afkomu. Aftur á móti 
lítur mjög illa út með framleiðslu á Spánarfiski. í Hafnarfirði t. d. að taka kemur 
glögglega fram  m ism unurinn í þessu efni. Á undanförnum  árum  hafa togararnir, 
sem til eru í bænum, flu tt afla sinn þangað, fiskurinn hefir verið verkaður fyrir 
Suðurlandam arkað, og Hafnfirðingar fengið í sinn h lut fyrir fiskverkun í landi 
allt að hálfa m illjón króna árlega. Nú er búizt við, að togararnir flytji afla sinn 
nýjan til útlanda, ef þess er nokkur kostur. Við það m yndast í þessum bæ stórfellt 
atvinnuleysi um bjargræðistímann. í þessum eina bæ hafa auk þess 70 fjölskyldu- 
feður haft vinnu við húsabyggingar heima og annarstaðar á undanförnum  árum. 
Sú vinna hlýtur, eins og áður er sagt, að mestu leyti að falla niður meðan stendur 
á styrjöldinni. Þó að H afnarfjörður hafi nokkuð sérstaka aðstöðu í þessum efnum, 
þarf ekki að leiða neinum  getum að því, hver áhrif það hefir á afkom u m anna 
víða um land, í kaupstöðum  og kauptúnum , ef neyðarástand rík ir um  m arkaðinn 
í Suðurlöndum. Það verður ekki komizt h.iá að láta þessar staðreyndir móta með- 
ferð fjárlaganna undir núverandi kringum stæðum .

Það er samkomulag ríkisstjórnar og fjárveitinganefndar, að símalagningar og 
brúargerðir m uni svo að segja verða að hæ tta um stund, vegna dýrleika hins er- 
lenda efnis, aðeins greidd fyrirfram  gerð verk, og lokið við smáframkvæmdir 
frá  fyrra ári. Sama er að segja um stóra vita, þó að lögð verði áherzla á að reisa 
nokkra smávita, sem smíða má að mestu leyti innanlands. Húsabyggingar bæði 
í kaupstöðum og sveitum falla að mestu leyti niður. Þá eru eftir, sem viðfangsefni



fyrir það vinnuafl, sem ekki kem st að sjálfri fram leiðslunni, eins og fyrr er sagt, 
nýbygging vega, vegaviðhaldið, lendingabætur og fram ræsla.

Vegagerðirnar eru þrennskonar: Vegaviðhaldið, h in ir dreifðu smávegir úti 
um land, þar sem fólkið á staðnum  hefir fengið \dnnu og nokkra tekjubót vor 
og haust. Að því leyti, sem sveitamenn starfa að þessum síðarnefndu vegum, 
verður að fram kvæm a þá vinnu fyrir og eftir slátt, til að dreifa ekki áhuga inanna 
frá fram leiðslunni. Þá koma í þriðja lagi h in ir stæ rri vegir og meiri h á tta r fram- 
kvæmdir, sem nú verða að vera verkefni þeirra m anna ú r bæjunum, sem áður hafa 
unnið að slikum  störfum  eða tapa möguleikum við hin venjulegu fram leiðslustörf 
sín sökum afleiðinga striðsins. Þessari vinnu, sem ætluð er bæjarinönnum  og 
skólapiltum, verður að haga á þá leið, að hún nái yfir vor- og sumarmánuðina.

Nefndin leggur áherzlu á, að ríkisstjórnin láti beita ákvæðisvinnuskipulaginu 
alstaðar þar, sem því verður við komið við alm ennar fram kvæm dir, og að til 
grundvallar við ákvörðun dagsverksins sé byggt á afkasti dugandi m eðalmanna 
við vinnu. Til að sanna, svo að ekki verði um deilt, þýðingu ákvæðisvinnunnar, 
læ tur nefndin fylgja þessu áliti skýrslu um m argra ára  reynslu húsam eistara 
rikisins. Sýnir hún, að ákvæðisvinnan við ým iskonar byggingar hefir sparað rík- 
issjóði stórm iklar fjárhæðir.

Nefndin hefir tekið það ráð, að rým ka i tillögum sínum  nokkuð um fram- 
kvæmdir í vegamálum, að mestu i samræm i við tillögur vegam álastjóra. Hún 
hefir auk þess talið ré tt að vinna skipulega að því að fylla í tilfinnanlegar ev'ður 
í þjóðvegakerfinu á aðalvegum milli landshluta. Á þann há tt má á nokkrum  árum  
fullgera aðalleiðir, leiðina fram an við H afnarfjall, yfir Kerlingarskarð, í Suður- 
dölum, milli Lækjamóts og Sveinsstaða, í öxnadal, við Eyjafjörð og Austurlands- 
leiðina milli Grímsstaða og Jökuldals.

Sú venja hefir haldizt á undanförnum  árum, að mun hæ rra kaup hefir verið 
goldið verkamönnum, sem störfuðu að vegagerð suður hjá Krisuvík, heldur en 
við aðra vegi. Nefndin er mótfallin því, að nokkurt slíkt ósamræmi eigi sér stað við 
landsjóðsvinnu úti um byggðir landsins.

Þá hefir sá siður verið upp tekinn á nokkrum  stöðum við opinbera vinnu í 
sveitum, að vinna ekki nema nokkurn h lu ta  laugardagsins, þó að greitt sé fullt 
kaup fyrir þann dag, og auk þess að flytja verkamennina í bifreiðum á landsins 
kostnað, án þess að þau ferðalög væru viðkomandi vinnunni. Fólk í sveit, sem 
vinnur fullkom na erfiðisvinnu laugardagana, eins og aðra daga, finnur enga 
eðlilega skýringu á þessum hlunnindum  hjá ríkissjóði, og þessi nýbreytni á þátt 
i að skapa óánægju h já  mörgu fólki, sem annars vill og getur unnið að fram- 
leiðslu í sveit. Ef haldið er áfram  flutningum í bifreiðum á landsins kostnað 
um helgar á sumu þvi fólki, sem starfar að nauðsynlegri vinnu, eru ekki mörg 
skref yfir i það ástand, að sjómenn vilji, að fiskiflotanum sé siglt í höfn siðari 
h lu ta  laugardags, svo að yfirm enn og hásetar geti tekið sér hvíld í kaupstöðunum  
yfir sunnudaginn. Dýrleiki á benzíni m un væntanlega, með fleiri orsökum, leiða 
til þess, að sunnudagsflutningar á landsins kostnað falli niður.

Nefndin hefir gert nokkrar ný jar tillögur um  vegamálin. Á allmörgum  stöðum 
hefir hún  hækkað Htilsháttar frá frv. stjó rnarinnar, og þá oftast i samræm i við 
tillögur vegamálastjóra. Sum staðar höfðu vegir, sem unnið hefir verið að á und- 
anförnum árum , verið felldir niður, og bætti nefndin nokkrum  við, þar sem hún 
sá sér það fært.

Fé það, sem komið hefir inn vegna henzínskattsins, hefir verið að nokkru 
leyti lagt i asfalt- og steinsteypuvegi nærri Reykjavík. Þessi vegagerð verður nú 
óframkvæmanleg í bili vegna dýrleika hins erlenda efnis. Auk þess verður Reykja- 
vík allvel sett með atvinnu í sumar vegna hitaveiturtnar, þar sem búizt er við, að 
500 menn eða jafnvel fleiri vinni að staðaldri að því verki. Um H afnarfjörð má 
aftur búast við meiri erfiðleikum, eins og fyrr er fram  tekið. Nefndin \ i l l  þess



vegna leggja til, að 100 þús. kr. verði teknar af þeirri hálfu milljón, sem verja á 
til alm ennrar atvinnuaukningar í landinu, og það fé notað í veginn frá  Hafnarfirði 
til Krísuvíkur. Gert er ráð fyrir, að rikisstjórnin láti menn úr Hafnarfirði, einkum 
þá, sem verið hafa við byggingar eða fiskverkun, n jó ta  að m innsta kosti helmings 
af þessari vinnu, en Reykvíkinga, sem líkt stendur á fyrir, hafa hinn hlutann. 
E r þá séð fvrir, að ekki m innkar þessi vinna fyrir Reykvíkinga og Hafnfirðinga, 
þó að malbikun hætti um sinn.

Fjárveitinganefnd mun ekki gera tillögur um að ráðstafa umræddri fjár- 
hæð, nema að þessu eina leyti, og af ástæðum, sem að fram an eru greindar. 
Bjargráðanefndin hefir því óbundnar hendur að öðru leyti að því er snertir 
um ræ tt fram lag ríkissjóðs, að ráðstafa því til hagsbóta og atvinnuaukningar, 
hvar sem er á landinu.

H afnfirðingar telja sér mikla nauðsyn, ekki einungis að geta unnið til veru- 
legra muna að vegagerð þeirri, sem hér ræðir um, heldur alveg sérstaklega, að vegur- 
inn komist til Krísuvíkur, svo að bæjarbúar geti tekið þar lönd til fram ræslu og rækt- 
unar, þar sem þessi kaupstaður hefir lítið annað viðunanlegt land, svo að fólk í bæn- 
um geti hafið þá ræktun, sem því er nauðsynleg til stuðnings og uppfvllingar annari 
atvinnu.

Vegamálastjóri leggur áherzlu á að bæta veginn milli Sogsfossanna og Þingvalla, 
og verður tillagið til hans með framlagi Reykjavikur um 20 þús. kr.

Ferðir ineð bifreiðum eru nú sum arlangt, bæði eftir föstum áætlunum  og 
á annan hátt, vestur um  land, norður og til Austurlands. Á þeim vegum eru 
víða tilfinnanlegar eyður, sem litið hefir verið hægt að sinna á undanförnum  
árum. Nefndin leggur til, að nú sé hafizt handa að fylla í þessar eyður. Hin 
fyrsta er milli Akraness og B orgarfjarðarbrautar á aðalleið norður og vestur. 
Önnur evðan er á Kerlingarskarði. Hin þriðja í Suðurdölum. Hin fjórða í miðri 
Húnavatnssýslu milli Lækjam óts og Sveinsstaða. í Öxnadal er oft nálega ófært 
eftir eyrum meðfram ánni, og er þá stundum helzta úrræðið að aka yfir tún að 
Varmavaðshólum. Út frá Akureyri liggur höfuðvegur í Svarfaðardal meðfram 
firðinum  að vestan og frá Akureyri báðuni megin E yjafjarðarár, en austan fjarð- 
arins, milli Akurevrar og Grenivikur, er eyða alveg á nokkrum  km., og má það teljast 
óviðunandi í svo fjölbyggðu héraði, þar sem verzlun öll og viðskipti hníga til 
Akureyrar. Þá leggja Austfirðingar mikla áherzlu á að búa undir að sty tta  leiðina 
milli Reyðarfjarðar og Akureyrar um ca. 90 km. með því að fá brú á Jökulsá 
austur frá Reykjahlíð. Hafa forráðam enn Austfirðinga með m ikilli frainsýni 
beitt sér fyrir að bæta veginn frá Reykjahlíð austur að Jökulsá, að væntanlegu 
brúarstæði. Nú er gert ráð fyrir af hálfu nefndarinnar að auka nokkuð framlagið 
til að bæta akveginn frá Hólsfjöllum að Skjöldólfsstöðum.

Eins og sjá  má af þessu yfirliti, er hér lögð stund á að nota vinnuafl, sem 
ekki verður bundið í framleiðslunni, til að trvggja vegasambandið á langlin- 
unni frá Reykjavik, til Vesturlands og alla leið austu r á Fljótsdalshérað.

Eftir að lokið var vegi yfir Holtavörðuheiði ákvað rik isstjó rn in  að leggja 
megináherzluna á veginn yfir Vatnsskarð. Með fram laginu, sein unnið verður 
fyrir í sumar, verður lokið við akveg upp vfir brekkuna ofan við Bólstaðarhlíð. 
Þó að fjárhæðin í þann veg sé allhá, mun taka mörg ár að fullgera veginn austur 
að Víðimýri.

Fjárveitinganefnd hefir fengið eindregnar áskoranir um að reyna að flýta því, 
að hinar mannmörgu sildarverksm iðjur rikisins á Siglufirði og Raufarhöfn fái 
akvegasamband við önnur héruð. E r þetta ómótmælanleg nauðsyn til að geta dag- 
lega flutt nauðsynlegar vörur til almennra nota á þessum stöðum, og ennfremur 
til að halda ekki hinum mikla m annfjölda meiri hluta sumars einangruðum 
frá grasi og gróðri. E r þetta því tilfinnanlegra, þar sem mikið af þ\á fólki, sem 
starfar að sildariðjunni, eru unglingar á m ótunaraldrinum . Ef notað er það fram- 
lag, sem nú er á fjárlögum, þyrfti ekki að bæta við nema 20 þús. kr. til að tengja



akvegasambandið milli R aufarhafnar yfir M elrakkasléttu norðanverða við þétt- 
býlið í Presthólahreppi vestanverðum, Axarfjörð og Kelduhverfi. Munu þessar 
sveitir þá geta birgt síldarfólk í landi og hina mörgu sjómenn, sem flvtja síldina 
til Raufarhafnar, að nauðsynlegum landbúnaðarvörum, en eins og nú er komið 
málum, er ekki sýnilegt, ef veglaust er að verksm iðjunni, hversu tekst að flytja 
þangað nauðsynleg matvæli handa svo miklum fjölda aðkom um anna sem þar 
m un dvelja sum arlangt.

A Siglufirði er talið, að alls dvelji uin 12 þúsund manns um síldveiðitímann. Er 
bæði Siglfirðingum og Skagfirðingum hið mesta áhugamál að geta lokið við veginn 
yfir Siglufjarðarskarð og bætt veginn yfir láglendið í Fljótum  vestan við skarðið, 
svo að þar verði örugg bifreiðaleið meðan iðjan er mest á Siglufirði að sumrinu til. 
Þá myndi vera hægt að draga að allskonar landbúnaðarvörur ú r öllum Skagafirði 
daglega og oft á dag allt sumarið. Færi óneitanlega vel á því að brjóta niður þann 
skilvegg, sem aðskilur mannflestu iðnaðarstöð landsins, eins og Siglufjörður er á 
sumrin, og eitt hið frjósamasta ræktarland, láglendið í Skagafirði.

Á undanförnum  árum hefir verið unnið að því, að leggja akveg yfir Siglufjarðar- 
skarð. Hafa Siglfirðingar lagt fram allmikla sjálfboðavinnu í því skyni, auk nokk- 
urs framlags ú r ríkissjóði. Er akvegurinn nú kominn nokkuð hátt upp eftir hlíðinni 
ofan við Siglufjarðarkaupstað. Fyrir hina miklu síldariðju á Siglufirði og Raufar- 
höfn er hin mesta nauðsvn að koma báðum þessum mannmörgu stöðum sumarlangt 
í öruggt akvegasamband við nærliggjandi ræktunarhéruð og vegakerfi landsins alls. 
Ef síldarverksm iðjurnar legðu fram vaxtalaust lán 200 þús. kr. til tíu ára, væri hægt 
að opna leiðina til beggja þessara staða. Til að koma á akvegasambandi við Raufar- 
höfn þarf 20 þús. kr., og eftir því, sem vegamálastióri hefir tjáð nefndinni, mvndi 
fyrir 180 þús. kr. vera hægt að fullgera akveginn frá Siglufirði yfir Siglufjarðarskarð 
og niður hliðina að vestan yfir erfiðustu kaflana.

Ef hnigið væri að þessu ráði, mvndi nefndin inæla með að nota um 25 þús. kr. 
af benzínskatti og öðrum framlögum til að bæta veginn yfir Fljótin í á tt að Siglu- 
fjarðarskarði. Væri flutt í þann veg 15 þús. kr., sem nú eru á fjárlagafrv. til Siglu- 
fjarðarskarðs, og 10 þús. kr. aukið við. En ef ekki er fallizt á, að verksm iðjurnar greiði 
fvrir, að Siglufjörður fái akvegasamband, adlast nefndin til. að unnið verði á Siglu- 
fjarðarskarði fvrir 15 þús. kr., en í Fljótum fvrir 10 þús. kr. Auk þess vill nefndin 
leggja til að heimila vegamálastjórninni að flvtja þær 4000 kr., sem ráðgert er að nota 
í sumar í veginn hjá Silfrastöðum í Blönduhlíð, í Fljótaveginn, ef það þykir henta 
betur.

Nefndin mælir með við atvinnumálaráðuneytið að koma því til vegar, að fast- 
ráðnir verkamenn við ríkisverksm iðjurnar á Siglufirði og Raufarhöfn verði látnir 
vinna að umræddri vegagerð, þegar dagar falla úr, einn eða fleiri, svo að ekki er síld 
til að vinna í verksmiðjunum.

Nefndin liggur til, að Súgandafirði verði veittar 8 þús. kr. til að ljúka við 
það, sem nú hefir verið bvrjað á af hafnargarðinum, og telur \útamálastjóri, að sú 
fjárhæð muni nægja til þess, með framlagi Súgfirðinga. Á Dalvík var í fyrrasum ar lagt 
í undirbúningskostnað og bvriun á hafnarm annvirkjum  rtimlega 100 þús. kr. Ríkið 
er fyrir sitt levti í nokkurri skuld og ábvrgð fvrir lánum vegna Dalvíkur. Nefndin 
leggur til, að ríkið veiti 18 þús. kr. til þessa verks i ár. En um slík m annvirki mun 
ríkisstjórn og Alþingi vafalaust athuga á næsta ári, hversu ráða má fram úr þeim 
málum.

Nefndin leggur til, að áfram  verði haldið á nokkrum  stöðum ýmsum kostnaðar- 
litlum lendingarbótum, og gerir auk þess ráð fvrir, að hinn nýi bjargráðasjóður muni 
verða þar til verulegs stuðnings. Á tveim stöðum hefir nefndin viljað mæla með 
ákveðnum lendingarbótum, þar sem um er að ræða tvær þýðingarm iklar vélbáta- 
stöðvar. Annarsvegar stvrk til brvggju í Keflavik, sem verði eign hreppsins, hins- 
vegar til að lengja skjólgarðinn og bryggju í Þorlákshöfn.

Keflavík er ein af hinum stóru veiðistöðvum á landinu, sem fengið hafa lítinn



stuðning til að bæta lendingarskilyrði sín. Er þar þó einn hinn mesti vélbáta- 
floti á landinu og mikil sjósókn. Nú biðja Keflvíkingar um nokkum  styrk til að koma 
upp afgreiðslubryggja í varinu innan við þann skjólgarð, sem kominn er. Myndi slík 
bryggja flýta stórlega fyrir uppskipun ú r bátum í Keflavík og á þann hátt efla og 
greiða fyrir framleiðslunni.

Þorlákshöfn er eini staðurinn á allri suðurströnd íslands frá  Hornafirði og 
vestur að Reykjanesi, þar sem unnt er að gera lendingarbót, sem kemur að vemlegu 
gagni. Þorlákshöfn er nú héraðseign m anna á suðurláglendinu. Hefir kaupfélag 
Arnesinga staðið þar fyrir framkvæmdum. Á undanförnum  árum  hefir verið unnið 
að því með styrk ú r ríkissjóði, að hæta þessa lendingu og gera þar byrjun að skjól- 
garði. Hefir verið komið þar upp góðum heimavistum fyrir sjómenn, lýsisbræðslu, 
og nú er verið að ljúka þar beinamjölsverksmiðju. Árnessýsla leggur fram  árlega fé 
ú r sýslusjóði í veginn af Suðurlandsbraut 5 km. niður að Þorlákshöfn. Bátum fjölgar 
stöðugt í Þorlákshöfn, og þangað munu leita bátar frá Eyrarbakka, Stokkseyri og 
frá býlunum austan við þessi kauptún, ef skyndilega brim ar. Þorlákshöfn hefir verið 
þrautalending Sunnlendinga frá ómunatíð, og hún verður það meir og meir eftir því 
sem unnt er að bæta skilvrðin. Nú liggja þiljubátarnir á höfninni, en meðan eng- 
inn skjólgarður er kominn hafa þeir örðuga aðstöðu. Einhver mesti annm arkinn þar 
er að geta ekki landað fiskinn, nema með því að setja aflann í smábáta úti á höfn. 
Tilgangurinn með þeirri umbót, sem Sunnlendingar vilja gera í Þorlákshöfn í sumar, 
er að lengja skjólgarðinn ca. 30 metra og fá afgreiðslubryggju fyrir bátaflotann innan 
við. Vex þvi í einu öryggi á legunni og greiðist fyrir framleiðslunni.

Það, sem einkennir lendingarbæturnar í Þorlákshöfn, er, að þar er verið að skapa 
atvinnu og framleiðsluaukningu fyrir menn úr öllum byggðum Suðurlands, á þeim 
tíma, sem ekki er unnt að sinna jarðræktinni. Jafnfram t verður öryggi sjómannanna 
stórlega aukið. Áhuginn fyrir umbót Þorlákshafnar er alm ennur um allt Suðurland. 
Það er ef til vill sökum hins almenna áhuga í héraðinu að fram lag héraðsbúa i þess- 
um lendingarbótum er stöðugt greitt af framleiðslunni sjálfri, án þess að stofna til 
skulda, eins og tíðkast þvi m iður víða annarstaðar.

Bryggjugerðin í Keflavik og lendingarbæturnar í Þorlákshöfn eru hliðstæð fyrir- 
tæki. Hvorttveggja má kallast ódýrt og miðar beint að aukningu á framleiðslunni 
við þá tegund útvegs, sem virðist henta þjóðinni vel undir núverandi atvinnuskil- 
yrðum.

Fyrirhleðsla við M arkarfljót er nú á góðum vegi. Stjórnin hafði hið sama fram- 
lag og áður, 50 þús. kr. Er það langmest vinnp, og kemur þess vegna að góðu haldi, 
þegar ekki er unnið að bvggingum. Vegamálastjóri telur mikla nauðsyn, að öryggi 
sé i fjárveitingunum  og hefði þótt máli skipta, að fjárveitingin hefði verið bundin 
til nokkurra ára, eins og tíðkast við hafnargerðir. En þó að það sé ekki gert, er 
nefndin á þeirri skoðun, að vegamálastjóri og ríkisstjórnin verði að geta hagað verk- 
inu á þann hátt, að gert sé ráð fyrir stöðugu áframhaldi. Getur á þeim stað verið 
hættulegt að verða að stöðva vinnu skvndilega af því fjárveiting er þrotin það ár. Kom 
að því nú í haust sem leið, að rikisstjórnin lét, með samþykki fjárveitinganefndar, 
vinna lítið eitt fram yfir fjárveitingu, til þess að áin gæti ekki grandað síðustu fyrir- 
hleðslunni, sem annars hefði endað í miðjum farvegi.

Eins og aftur er vikið að í þessu nefndaráliti, verður að gera ráð fyrir atvinnu- 
aukningu í allstórum stíl, vegna þess að svo mjög hlýtur að draga úr byggingarvinnu, 
símalagningum, brúargerðum, vitabyggingum og einstökum greinum framleiðslunnar. 
Úr þessu verður að bæta með ým iskonar vinnu, sem nú má framkvæma, þrátt fyrir 
styrjaldarástandið. Hitaveitan í Reykjavík er stærst af þessum framkvæmdum. Þá 
kemur vegurinn hjá Krísuvík, Vatnsskarðsvegur, fyrirhleðsla hjá M arkarfljóti og 
lendingarbætur í Þorlákshöfn, auk vegaviðhaldsins. Nefndin gerir ráð fyrir, að við öll 
þessi m annvirki muni menn úr kaupstöðum og kauptúnum  fá verulega vinnuaukn- 
ingu. Þar sem framleiðslan er í viðunandi lagi i sveitunum, m un mega teljast sann- 
gjarnt, að þeir menn, sem hafa aðstöðu til ræ ktunar og heimaframleiðslu, víki að



einhverju leyti úr vegi, meir en tíðkazt hefir, fyrir mönnum í bæjum, sem misst hafa 
atvinnu sína af völdum styrjaldarinnar. E r þess vænzt, að ríkisstjórninni takist að 
jafna metin í þeim efnum, og að allri sanngjarnri málamiðlun verði því vel tekið.

Ef til þess kemur, að gert vrði sérstakt átak til að koma síldarverksmiðjum rík- 
isins í vegasamband á þann hátt, sem bent er hér á, mvndi vel við eiga, að vinnunni 
væri skipt jafnt milli verkfærra m anna á Siglufirði, ef þeir hafa þess þörf, en annars 
sætu fjölskyldufeður ú r öðrum kaupstöðum og kauptúnum  að þeirri vinnu, en hinn 
helmingur vinnunnar gengi til duglegra og reglusamra námsmanna, sem vantar vinnu 
yfir sumarmánuðina. Á þennan hátt mætti nú í sumar greiða götu m argra náms- 
manna, sem annars eiga örðugt með að halda áfram námi sínu. •

Nefndin hefir ráðgert nokkra nýbrevtni að því er snertir útvarpið. Má þar fyrst 
telja tillögu þá, sem nefndin hefir borið fram í frumvarpi vegna styrjaldarinnar, þar 
sem reynt er að búa svo um hnútana, að koina megi upp öflugri íslenzkri fréttastofu, 
þar sem blöðin geti verið aðilar, en fvrirtækið þó undir yfirum sjón útvarpsráðs.

Þá hefir nefndin lagt allmikla vinnu í að styðja útvarpið og tónlistarskáld vor 
með því að gera tillögu til rikisstjórnarinnar um að Iáta hljóm listarsjóð Guðjóns Sig- 
urðssonar úrsmiðs taka til starfa. Hafði gefandinn hugsað sér, að fyrir vexti af sjóði 
hans yrði komið á fót hljómsveit, er spilaði á vissum tíma fyrir almenning á gilda- 
skála eða á annan hátt í Reykjavik. Nú er vitaskuld fjarstæða að láta þennan sjóð 
starfa öðruvísi en í útvarpinu, og mætti teljast eðlilegt, að sérfræðingar tónlistar- 
skólans störfuðu þar fyrir alla landsmenn. Hefir rikisstjórnin og trúnaðarm enn gef- 
anda mál þetta með höndum, og má vænta, að sjóðurinn taki til starfa á næsta ári.

Nefndin leggur til, að 15 þús. kr. megi verja næsta ár til hljóm listar í útvarpinu, 
og kæmi auk þess stuðningur frá sjóði Guðjóns Sigurðssonar, ef hann tæki til starfa 
á þann hátt, að láta alla landsmenn verða aðnjótandi þeirrar hljóm listar, er hann 
kostar. 1 útvarpsefni telur nefndin hæfilegt að verja 60 þús. kr. Vill nefndin benda á, 
auk sparnaðar í mannahaldi, sem vel mun geta komið til greina, að rétt þykir að 
felld sé niður hljómlist eftir kl. 10 að kvöldi um helgar og fyrir hádegi á sunnudög- 
urn. Er því meiri ástæða til að spara í þessu efni, þar sem sumir lampar útvarpsins 
kosta um 50 þús. kr. hver og lítið um varahluti. Þvkir rétt að reyna ekki, meðan
styrjöldin stendur, um of á svo dýrmæt tæki.

Nefndin leggur til, að kennslum álaráðherra hafi, í sambandi við útvarpið, leyfi til 
að veita litla fjárhæð til m álfegrunar. Er tilætlun nefndarinnar, að kennslumálaráð- 
herra velji hæfan mann eða menn til að velja úr hinum fegursta fram burði á Islandi, 
og skapa ú r því fullkomið fram burðarkerfi, sem landsmenn læra síðan með kennslu 
i útvarpinu. í stórum og ríkum  Iöndum eru þjóðleikhúsin sá staður, þar sem tung- 
an á að vera töluð bezt og með mestum hreinleik. Hér mun útvarpið hinn rétti stað- 
ur til að kenna góða meðferð málsins. Hefir útvarpið lítt haft aðstöðu til umbóta í
þeim efnum, en hér er ráðgerð lítil bvrjun að miklu verki.

Það hefir orðið að samkomulagi milli sóknarnefndarinnar á Akureyri og ríkis- 
stjórnarinnar, að rikið skyldi afhenda Akureyringum kirkjuna og greiða söfnuðinum 
sem nokkurskonar álag 30 þús. kr. Gamla kirkjan, sem ríkið átti, stóð á óhentugum 
stað í bænum. Hún var langtum of lítil, gömul og svo köld, að söfnuðurinn taldi sig 
alls ekki geta unað við hana lengur. Hefir söfnuðurinn nú byrjað á kirkjubyggingu 
á hæðinni ofan við miðjan bæinn, og er húsið orðið fokhelt. Kirkjubyggingarmálið er 
almennt áhugamál allra flokka á Akureyri. Við nákvæma lögfræðilega athugun kom í 
ljós, að ekki varð komizt hjá fyrir ríkið að stvðja Akureyri til að koma upp nýrri 
kirkju. En á hinn bóginn er aðstaða A kureyrarkirkju gagnvart ríkinu svo sérstæð, 
að þessi lausn m yndar ekki fordæmi viðvíkjandi öðrum kirkjum  á Iandinu.

Nefndin hefir á fyrri hluta þingsins ritað stjórninni bréf um  Litla-H raun og 
rekstur þess. Hefir rík isstjórnin  síðan látið gera ým sar um bætur á skipulagi 
vinnuhælisins. E itt af því, sem mjög hefir gert erfitt fyrir um rekstrarafkom una, 
er sú venja, að menn, sem fengið hafa dóma, hafa leitazt við að ljúka veru sinni af 
á Litla-Hrauni að vetrinum. Hefir hælið þá verið yfirfvllt, en litið um verkefni, en



á sunirin hafa fangarnir verið tiltölulega fáir. Forstöðum aður hælisins leggur nú 
mikla stund á að koma svo fyrir búskap stofnunarinnar, að fram leiðslan af ís- 
lenzkum vörum nægi sem allra mest fyrir hælið og þarfir þess. Nefndin mælir 
eindregið með, að rík isstjórn in  láti fullnægja dómum jafnsk jó tt og þeir eru dæmd- 
ir, og hætti undanþágum  eins og þeim, sem nú hafa verið nefndar. Nefndin telur 
það höfuðatriði, að föngunum  sé haldið að nýtilegri vinnu heim a fyrir eða fjæ r 
hælinu, ef þar er vinnuþörf og aðstaða til að nýta vinnu fanganna með góðum 
árangri. Sú fjárhæð, sem í fjárlögunum  er tilgreind við kostnað til að vinna 
fyrir rikið, er til að standast útgjöld við verk, sem eru unnin til almenningsgagns 
annarstaðar en í landi vinnuhælisins.

Forstöðum aðurinn á Litla-Hrauni hefir tjáð nefndinni, að hælinu væri mikil 
þörf á að eignast helming jarðarinnar Stóra-Hrauns. Hælið á nú helming þeirrar 
jarðar, en landi hennar er skipt i sm áskákir, og leigir núverandi ábúandi þær út 
ým sum  m önnum, þar á meðal úr öðrum sveitum. Það er mjög óheppilegt fyrir 
vinnuhælið, að fangarnir eigi að vinna sín daglegu störf í svo miklu nábýli við 
óviðkomandi menn, eins og hlý tur að eiga sér stað, meðan hælið hefir ekki um- 
ráð yfir öllu landi Stóra-Hrauns. Þessi hluti jarðarinnar m un vera til sölu, og er 
þess vænzt, að ríkisstjórnin láti rannsaka möguleika fyrir þeim kaupum og leggi 
tillögu í því efni fyrir næsta Alþingi.

Um flesta útgjaldaliði fjárlaganna m un fram söguinaður skýra nánar við- 
horf nefndarinnar. Aætlun um tekjubálkinn mun nefndin leggja fram  nokkru fyrir 
3. umræðu. Enn eru nokkur frumvörp, sem hafa mikla þýðingu fyrir tek ju r ríkis- 
ins, svo sem tollskráin, og vaxtaskatturinn ekki enn orðinn að lögum. Engu að 
síður eru þær útgjaldahæ kkanir, sem nefndin leggur til, byggðar bæði á þeirri 
niðurfærslu, sem gerð var við 2. umr., og á mati nefndarinnar á tekjuvonum  ríkis- 
sjóðs, miðað við núverandi verzlunarástand.

Útgjöldin vegna fjársýkinnar og nokkrir aðrir liðir eru ekki enn teknir með í 
áætlun fjárlaganna. Verður þeim liðum og nokkrum  fleiri bætt við fyrir 3. um- 
ræðu. En nefndin hefir viljað koma þessu áliti ú t fyrir jól, til þess að aðrir þing- 
m enn geti haft tím a til að athuga breytingartillögurnar fyrir 3. umræðu.

Tveir nefndarm enn taka fram, að þeir hafi sérstöðu í vissum málum. Emil 
Jónsson viðvíkjandi Suðurlandsveginum, og Pétur Ottesen viðvíkjandi fjáröflun til 
vegarins yfir Siglufjarðarskarð.

Alþingi, 22. des. 1939.
Jónas Jónsson, B jarni Bjarnason, Emil Jónsson, 

form. frsm. fundaskr.
Sig. E. Hlíðar. Helgi Jónasson. Pétur Ottesen.

Bernh. Stefánsson. Þorst. Þorsteinsson. Jón Pálmason,

Fylgiskjal.
með fyrirvara.

Skrá yfir tilboð í ýms verk nokkurra bygginga, er teiknistofa 
húsameistara ríkisins hefir gert útboð um undanfarin ár.

í fyrsta dálki er árið, sem útboðið var gert, í öðrum dálki er tilboðafjöldi í hvert 
einstakt verk, í þriðja dálki er lægsta tilboðsupphæð, i fjórða dálki er hæsta tilboðs- 
upphæð og í fim mta dálki það, sem útboðið ræðir um.

Yfirleitt hefir lægsta tilboði verið tekið.
„Byggingin“ í fimmta dálki m erkir venjulegast húsið sjálft án allra röralagna.

Breyting á Landssímastöðinni í Rvík.
1921 6 tilboð 29500 til 32280 kr. Brevting.

6 — 4031 — 4115 — Hitalögn.



6 — 596 — 659 — Skolplögn.
6 — 550 — 568 — Raflögn.
3 — 1250 — 1367 — Útidvr.
5 — 1400 — 1797 — Girðing.

Símastöð í Hafnarfirði.
5 tilboð 41600 til 57000 kr. Byggingin.

1925 2 — 2850 — 3450 — Hitalögn.
1931 5 — 7900 — 11600 — Viðbygging.

Eiðaskóli.
1921 4 tilboð 4.00 til 4.20 kr. Sandur pr. tdr.

5 — 2.00 — 3.00 — Möl pr. tdr.
1925 3 — 2374 — 4136 — Tiinbur.
1926 2 — 0.02% — 0.04 — Flutningur pr. kg.

3 — 12400 — 13584 — Hiti og hreinl.t.

Hvanneyrarskóli.
1922 3 tilboð 11100 til 13228 kr. Rafstöð.
1924 3 — 785 — 1180 — Ytrigluggar.
1927 3 — 5580 — 7800 — Hitalögn.

Gagnfræðaskólinn á Akureyri.
1922 3 tilboð 11.75 til 12.05 kr. Línóleum pr. m-

3 — 0.60 0.67 — B áru jám  pr. kg.
3 — 0.78 — 1.17 — Þakpappi pr. m2.

Dómkirkjani í Reykjavík.
5 tilboð 2900 til 3775 kr. Raflögn.

1924 3 --- 1050 — 1250 — Utanmálun.
1929 4 ------- 5480 — 8700 — Innanmálun.
1932 3 -- 1200 — 1596 — Bekkjamálun.
1933 7 -- 2570 — 3400 — Girðing.
1934 2 — 1200 — 1480 — Utanmálun.

Landsbankinn í Reykjavík.
1922 2 tilboð 165000 til 255000 kr. Skrokkurinn.
1923 3 — 1450 — 3800 — Teakhurðir.

9 — 9.75 — 12.78 — Línóleum pr. m2.
4 — 2737 — 6600 — Járnhandrið.
3 — 3900 — 5500 — Girðingar o. fl.
5 — 7455 — 18800 — Málun.

11 — 1015 — 2350 — Trésmíði.
1924 3 — 4900 — 6700 — Diskmilligerð..

Sjúkrahús á Isafirði.
6 tilboð 140350 til 201426 kr. Byggingin.
4 — 7745 — 11850 — Hurðir og gluggar.
4 — 5688 — 7340 — Hellur.
2 — 11495 — 12650 — Timbur.
3 — 14.25 — 15.45 — Sement pr. tdr.

Geðveikrahælið á Kleppi.
1925 2 tilboð 2550 til 2950 kr. Ofnhlífar.
1926 5 — 87300 — 210000 — Steypa ofan kjall.



1926

1927

1928

1929

1930 

1933

1925

1926

1927

1928

1929

6 tilboð 5280 lil 7568 kr. Gluggar og dyr.
3 — 70500 — 83800 — Innanhúðun.
2 — 6500 ■— 6750 — Raflögn.
4 — 29550 — 42900 — Hitalögn.
4 — 1649 — 2100 Karmar
1 — 1180 — 1675 — Skammbitaloft
3 — 6485 — 6550 — Rafmagnslyfta
6 — 8316 — 10436 — Línóleum
9 — 2150 — 3470 — Línóleumlím
5 — 13800 — 27240 — Málun
5 — 4850 — 7690 — H urðir og listar
5 — 18900 — 25594 — Húsgögn
3 — 970 — 1178 — Járnhandrið
5 — 17350 — 20860 — Hreinlætistæki
2 — 3800 — 5000 — Járna  hurðir o. fl.
3 — 600 — 1200 — Tréhandrið
5 — 1484 — 2157 — Gufusuðuáhöld
2 — 0.28% — 0.30 — Filtpappi pr. m.2
6 — 48500 — 78700 — Fjós og hlaða
3 — 400 — 580 — Málun
9 — 500 — 1280 — Málun

Landspítalinn.
tilboð 4.00 til 15.00 kr. Kurla grjót pr. m.3

— 4.75 — 7.00 — Gröftur pr. m.3
— 850 — 2750 — Grjótflutningur
— 20 — 34 — Sprenging pr. m.3
— 1.50 — 4.00 — Harpa sand pr. m.;
— 194700 — 265700 — Steypuverk
— 2500 — 3650 — Skolpveita
— 11500 —■ 17500 — Raflögn
— 8 — 9 — Sandbíll
— 0.30 — 0.32 — Sementsakstur tdr.

15860 — 17950 — Þakskífa
— 10500 — 17370 — Gluggar og dyr
— 1680 — 2700 — Gler
— 7250 — 11500 — Setja í glugga
— 28000 — 29500 — Utanhúðun
— 680 — 1175 — Þakrennur
— 119000 — 158000 — Innanhúðun

9450 — 14500 — Hurðakarm ar
— 76540 — 98800 — Hiti og hreinlæti
— 8500 — 43680 — Lóðarlögun
— 10290 — 11800 — Hellulögn
— 12475 — 14000 — Hellur
— 11760 — 17723 — Eldhúsvélar
— 760 — 1118 — Hurðalistar
— 11742 — 11773 — Hurðaefni

11400 — 14300 — Innanstokksm unir
— 2795 — 2900 — Gangadyr
— 340 — 360 — Hliðgrindur

0.34% — 0.52 — Flókapappi pr. m.2
— 5.23 — 5.60 — Línóleum A.
— 6.26 — 6.85 — Linóleura Extra



1929 3 tilboð 3500 til 3590 kr. Kælivélar.
6 — 850 — 1475 — Járnhandrið
7 — 450 — 1430 — Setja í dyr
7 — 1.50 — 4.00 — Setja i sólbekki
7 — 0.40 — 1.10 — Setja í gólflista m.
2 — 2090 — 2267 — Innigler

1930 6 — •35800 — 70915 — Málun
3 — 1.90 — 1.95 — Dúklagning m.2
4 — 3940 — 6591 — Lampar

11 •— 57000 — 72500 — Þvottahúsið
2 — 4100 — 5500 — Raflögn
5 — 3593 — 3955 — Hiti og hreinl.

Kristneshæli.
1926 6 tilboð 234600 til 285000 kr. Byggingin

2 — 9000 — 12320 — Gluggar og dyr
1927 2 — 2800 — 2995 — Raflögn

4 — 15600 — 20500 — Rafstöð
3 — 7500 — 11200 — Húsgögn
2 — 7890 — 14300 — Þvottavélar
5 -- 57 — 65 — Rúmstæði

1937 5 — 26000 — 32850 — Starfsfólkshús

Daufdumbraskólinn í Reykjavík.
1926 11 tilboð 39000 til 68300 kr. Byggingin
1927 5 — 2900 — 4500 — Girðing

4 — 1250 — 2200 — Lóðarlögun
4 — 6360 — 7458 — Hitalögn
4 — 1987 — 2850 — Gluggar og dyr
9 — 320 — 1555 — Húsgögn

Hólaskóli.
4 tilboð 8.75 til 12.00 kr. Sement tdr.
4 — 3381 — 3816 — Timbur
4 — 23500 — 37800 — Vinna
3 — 3080 — 3380 — Dyr og gluggar
4 — 4890 — 5950 — Hitalögn
3 — 1549 — 2640 — Marmari

Sigiufjarðarspítali.
10 tilboð 45800 til 89000 kr. Byggingin.
4 — 7800 — 11600 — Hitalögn

Menntaskólinn I Reykjavík.
2 tilboð 10100 til 11645 kr. Hitalögn

1928 4 — 5.90 — 6.50 — Dúkar pr. m.2
3 — 2230 — 2440 — Málun
6 — 2540 — 4250 — Utanmálun
3 — 4070 — 4440 — Hiti í Ithaka

1930 4 — 19.50 — 27.50 — Stólar í íthaka

LaugarvatnsskólL
1928 6 tilboð 40500 til 79700 kr. Byggingin.

3 — 9650 — 10868 — Hiti og hreinl.
1929 2 — 4800 — 5581 — Gluggar og dyr.



Brúarlandsskóli.
1928 2 tilboð 33500 til 40800 kr. Byggingin öll.

12 tilboð
Þjóðleikhúsið. 
1.20 til 6.00 kr. Gröftur m3.

1930 9 — 148000 — 268000 — Kjallarasteypa.
2 — 1200 — 3000 — Raflögn i kjallara.
2 — 7860 — 13890 — Járnbitar í k jallara

1931 4 —. 231000 — 338000 — Steypa ofan kjallara.
5 — 2996 — 4407 — Járnb itar í 2. h.

1932 35 — 7435 — 47284 — Gluggar.
6 — 1508 — 2390 — Gler.
6 — 6800 — 7500 — Járnbitar í 3. h.
4 — 6900 — 19800 — Járnsperrur.

1934 8 — 6300 — 8950 — Útidyr.

Norðfjarðarskóli.
1929 7 tilboð 98000 til 181500 kr. Byggingin.
1930 5 ' — 2000 — 3800 — Gluggar.

5 — 13500 — 16950 — Hiti og hreinlætistæki

Arnarhváll.
1929 12 tilfeoð 129500 til 199000 kr. Byggingin.

4 — 20400 — 23750 — Hiti og hreinlætistæki.
1930 7 — 3480 — 11500 — Tréverk.

3 — 6.25 — 6.40 — Linóleum m2.
2 — 0.41 — 0.56 — Flókapappi m2.
2 — 24700 — 31500 — Lausaþil.

Útvarpsstöð á Vatnsendahæð.
1929 7 tilboð 63900 til 147000 kr. Byggingin.

4 — 5740 — 6050 — Hiti og hreinlætistæki.
3 — 3636 — 4600 — Gluggar og dyr.

Reykholtsskóli.
1930 3 tilboð 480 til 512 kr. Karmar.

2 — 450 — 590 — Útidyr.
6 — 14200 — 18600 — Hiti og

1931 3 — 3400 — 4735 — Gluggar.
3 — 1326 — 1615 — Gúmmí.

hreinlætistæki.

Reykjatangaskóli.
1930 2 tilboð 2570 til 2900 kr. Gluggar.

Sjúkraskýli í Búðardal.
7 tilboð 7000 til 18500 kr. Vinna
4 — 1350 — 1460 — Gluggar og dyr.

Landssímastöðin í Reykjavík.
7 tilboð 257000 til 340000 kr. Skrokkurinn.
4 — 5250 — 6499 — Gluggar.
6 — 30230 — 36150 — Hiti og hreinlætistæki
5 — 2.45 — 4.95 — M oldarakstur ms.
2 — 8.21 — 9.20 — Línóleum m2



3 —
1931 4 —

11 —

4 —
3 —
8 —

1932 3 —

1931 11 tilboð
3 —

1932 4 —

0.41 — 0.51 — Filtpappi mL>.
9000 — 16000 — Innveggir
1600 — 2880 — Málun
570 — 835 — Áfellur

2367 — 3007 — Hurðir
10045 — 21380 — Skilrúm
3650 — 4500 — Húsagarður

kr. Vinna.
— Gluggar og dyr.
— Skólaborð.

Núpsskóli.
7800 til 19200

525 — 700
424 — 516

Rannsóknarstofa háskólans.
1933 15 tilboð 63800 til 87000 kr. Byggingin.
1934 4 — 10450 — 12440 — • Hiti og hreinl.t.

10 — 8920 — 15800 — Innanstokksm unir.
3 — 2180 — 3225 — Húsgögn, laus.

Viðtökustöð í Gufunesi.
12 tilboð 20900 til 54500 kr. Byggingin.
6 — 4160 — 5980 — Hiti og hreinl.t.

Sendistöð á Vatnsendahæð.
8 tilboð 42800 til 81500 kr. Byggingin.

Laugalandsskóli.
1935 3 tilboð 8300 til 11530 kr. Hiti og hreinl.t.

Flensborgarskóli.
7 tilboð 159000 til 210000 kr. Byggingin.

Atvinnudeild háskólans.
1936 25 tilboð 105000 til 170000 kr. Byggingin.

8 — 20000 — 27250 — Hiti og hreinl.t.
9 — 3050 — 6370 — Raflögn.

17 — 8239 — 9300 — Málun.
8 — 13300 — 30500 — Innanstokksm unir.
3 — 19.75 — 26.20 — Gluggajárn, sett.

Háskólinn.
2 tilboð 1111 til 1174 kr. Skolprör.
2 — 880 — 975 — Leggja skolprör.

21 — 54000 — 122000 — Kjallarasteypa.
1937 3 — 3000 — 4200 — Raflögn í kj.

3 — 9945 — 14600 — Raflögn ofan kj.
10 — 180000 — 274000 — Steypa ofan kj.
4 — 31370 — 43250 — Trégluggar.

29 — 60335 — 586610 — Málmgluggar.
11 — 3500 — 8500 — Setja í glugga.
9 — 2431 — 5538 — Gler.
4 — 12600 — 19500 — Þak.
2 — 3800 — 7500 — Gluggarammar.
6 — 35580 — 38855 — Utanhúðun.
3 — 3.20 — 4.30 — Vikurplötur m2.

1938 6 — 65300 — 67751 — Hitalögn.



3 tilboð 13.50 til 27.50 kr. Gluggaventlar st.
3 — 1025 — 1596 — Hornjárn.
2 — 5.55 — 6.75 — Veggventlar st.
3 — 28120 — 39050 — Innanstokksmunir.
2 — 63000 — 85000 — Hátíðasalsþiljur
3 — 10478 — 12700 — Lestrarsalsþiljur
4 — 10775 — 16200 — Lestrarsalshúsgögn
5 — 2945 — 4400 — Húsgögn
3 — 3370 — 3640 — Húsgögn
4 — 11250 — 29200 — Húsgögn.
4 — 3100 — 3650 — Húsgögn
3 — 170 — 180 — Stólar i hátíðas.st.

Siglufjarðarprestssetur.
6 tilboð 22900 til 29500 kr. Bvggingin öll

Ráðherrahúsgögn.
7 tilboð 6050 til 7250 kr. Húsgögn

Saurbæjarprestssetur.
7 tilboð 19500 til 25500 kr. Bvggingin

Reykjavík, 30. nóv. 1939. 

Guðjón Samúelsson.

Til form anns fjárveitinganefndar Alþingis.


