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Aljiingi á lyk tar  að k jósa  átta menn í nefnd til að gera, í sam ráði við r ík isstjórn- 
ina og húsam eistara rikisins, til lögur um notkun rik is lóðanna við Lækjartorg' og 
Læ kjargötu  fy r ir  opinberar byggingar. Nefndin k ý s  sér s já lf  formann, starfar launa- 
laust og skal leg'gja tillögur sinar fy r ir  A lþingi 1944 .

G r e i n a r g e r ð .

Um langan tíma hefur alm enningi verið ljóst, að ekki væri við hlítandi til lengdar 
þann húsakost, sem stjórn íslands á við að búa. Nú sem stendur m un stjórnarráðið 
starfa í fim m  aðskildum  byggingum , auk fjö lm arg ra  a f  þeim skrifstofum , sem ættu 
í raun réttri að starfa í st jórnarráðshúsinu. Um sjá lfa  stjórn arráðsbygginguna er 
það að segja, að hún er að vonum  m jög  óhentug fy r ir  m itím astarfrækslu. Danir 
reistu húsið í upphafi sem fangelsi. Síðan hefur því oft verið breytt, án þess að 
no k k u rn  tíma hafi verið hægt að láta það fu lln æ gja  kröfum , sern gera verður til 
húsakynna handa æðstu stjórn landsins. Dæmi, er sýn a  þetta, eru fjö lm örg. Eitt  af 
þeim er það, að biðgestir h já  sk rifsto fustjórun um  hafa  stundum n o k k rir  saman 
orðið að standa innan um sk rifsto fufó lk , sem var önnum  k afið  að starfa í herbergi, 
sem lá næst vinnuherbergi skrifstofustjórans. Þó að stjórnarráðshúsið s já lft  sé 
steinhús, þá eru gólf öll úr timbri. Mikið af sk ja lasafn i  stjórnarráðsins er á loft- 
hæðinni undir  tim burþaki. E f  eldur kæmi upp í húsinu, gætu öll skjöl, sem gevmd 
cru þar, brunnið á svipstundu. Væ ri það óbætanlegt tjón fy r ir  landið.



Rildð keypti auk þess f y r ir  n o kkru m  árum Ióðir þær, sem liggja að Læ kjar-  
götu austanverðri, milli  stjórnarráðshússins og menntaskólans, fy r ir  nálega hálfa  
m illjón  króna. Verðlít il  hús eru á þessari eign, enda var  lmn keypt eingöngu í þvi 
skyni að tryggja  rík inu o lnbogarúm  á þessum stað i bænum  fv r ir  fram tiðarbygg- 
ingar til a lm enningsþarfa.

Þegar A rn arh voll  var  byggður, var  það gert til að bæta úr aðkallandi þörf. 
Þangað voru fluttar  m jög  m argar skrifstofur, sem áður voru dreifðar víða  uin bæ- 
inn, en áttu flestar að vera  í stjórnarráðshyggingunni. Með því að reisa Arnar- 
hvol i nánd við stjórnarráðið, en að öðru leyíi sem venjulegt skrifstofuhús, var 
hægt að bæta úr aðkallandi þörf til bráðabirgða og til úrbóta í framtiðinni, án þess 
að grípa á n okkurn hátt inn í þau- aðgerðir, sem fram kvanna þ arf í sambandi við 
varanlegt ineginaðsetur íslenzku rík isstjórnarinnar. T i l  slíkrar  byggingar þ arf m jög 
að vanda, bæði um útlit og jiá ekki síður um allt, er lýtur að skipulagi og hentugri 
starfraikslu. Þess vegna er eðlilegt, að fu lltrúar þ in g flokk an n a  vinni að undirbún- 
ingi málsins ineð r ík isstjórnin ni og húsaineistara landsins.

R íkiss jóður m un væ ntanlega innan skam m s hafa  lagt fram  nálega eina milljón 
króna til að gera Bessastaði að hæfilegu nútímaaðsetri fy r ir  r ik isstjóra  og væntan- 
legan forseta, og er þó allm ikið ógert, sem síðar verður bætt úr. En ef svo miklu 
hefur þui'lt að fórna til að gera Bessastaði hæ fa til þeirra nota, sem þeim er ætlað, 
þá er augljóst, að eigi þ u rf i  síður að vanda til þeirra bvgginga, þar sem ríkisstjórnin 
vinnur með f jö lm örgu  starfsliði. Ivemur þar ekki eingöngu til greina, að slíkai 
byggingar séu hentugar til daglegra starfa, heldur að þær hafi  það svipmót, seni 
segir til, án allra yfirskrif ta ,  að þar sé starfsheim ili fv r ir  fram kvæ m dastjórn  ríkisins.

Það er eftirtektarvert í þingsögu íslendinga, að ekki liðu nema n o k k u r  missiri 
frá  því A lþingi fék k  vald y f ir  f járm álu in  landsins og þar til ákveðið var að reisa 
þinghúsið. Engin bein nauðsyn  knúði þingið til að stíga þetta spor. Latínuskóla- 
húsið stóð autt á þeim tíma árs, þegar þing sk yldi  háð, og það gat farið m jög vel 
um þingið i því  húsrúmi, sem þar stóð til boða. En þingm enn þeirra tíma höfðu 
þann metnoð, að þeir vildu, að hið n ý ja  þ jóðþing hefði bústað, sem væri í sam- 
ræmi við hið nýfengna frelsi. Þinghúsið var reist með þeim skörungsskap, sem 
raun ber vitni um, a f  því að það er varanlegt tákn  11111 m ikin n þjóðarsigur.

íslenzka þjóðin hefur ástaiðu til að gera ráð fyrir ,  að henni auðnist innan 
fárra  ára að stíga síðasta sporið í hinu pólitíska frelsism áli sínu. Þá hæ fir  þjóð- 
inni að hafa  nú þann metnað að reisa nýtt og veglegt heim kyn ni fy r ir  stjórn lands- 
ins, til að tákna einnig á þann hátt endurreisn hins forna þjóðveldis.


