
Sþ. 511. Lög
um breyting á lögum nr. 110 9. okt. 1941, um fiskveiðasjóð íslands.

(Afgreidd frá  Sþ. 10. marz.)
Samhljóða þskj. 456.



Nd. 514. Frumvarp til laga
um Kennaraskóla Islands.

F rá  menntamálanefnd.

1. gr.
Kennaraskóli Islands starfar  í f jórum  ársdeildum, eigi skem ur en 7 mánuði á ári.

2. gr.
Tilgangur skólans er að búa nem endur undir kennarastarf  í barnaskólum.

3. gr.
Skólinn er jafn t  fyrir  konur sem karla. Kennslan veitist ókeypis.

4. gr.
í skólanum skal kenna þessar nám sg re in a r :
Islenzku og íslenzkar bókmenntir, eitt Norðurlandamál, ensku eða þýzku, stærð- 

fræði, eðlisfræði, efnafræði, náttúrufræði, heilsufræði, landafræði, sögu og félags- 
fræði, kristin  fræði og siðfræði, uppeldisfræði, kennslufræði, kennsluæfingar, teikn- 
ingu, söng, handavinnu, skrift, íþróttir.

Heimilt skal að halda námskeið við skólann í ýmsum fram an neíndum  greinum, 
enn frem ur i garðyrk ju  og trjáræ kt,  þegar kostur er.

I kennslunni skal hafa sérstakt tillit til þess, að nemendur eigi sjálfir að kenna 
þessar námsgreinar og verða siðar leiðtogar barna og unglinga.

5. gr.
Þessi eru almenn inntökuskilyrði í skólann:

1. Að nemandi, sem tekinn er í fyrsta  bekk, sé fullra seytján ára um  næstu áram ót
og ári eldri fyr ir  hverja aðra ársdeiid. Þó getur fræðslum álastjórn veitt undan-
þágu frá þessu ákvæði, ef sérstakar ástæður eru fyr ir  hendi.

2. Að nemandi hafi engan næman kvilla eða önnur lýti, er geri h ann  óhæfan til
kennarastarfa.

3. Að nemandi sé óspilltur að siðferði.

6. gr.
Til þess að vera tekinn í fyrstu ársdeild, þarf neniandi að hafa staðizt próf, er 

sýni, að hann  hafi lokið sem svarar tveggja vetra gagnfræðanámi. Nánari ákvæði um 
próf þetta setur ráðuneytið með reglugerð.

7. gr.
I hverjum  bekk skal halda próf i lok skólaárs, og er próf fjórða bekk jar  kennara- 

próf. L júka má námi í einstökum gagnfræðagreinum í öðrum eða þriðja bekk, enda 
skulu einkunnir  í þeim greinum taldar á kennaraprófskírteini.

8. gr.
Um inntöku stúdenta og annarra  u tanskólam anna fer eftir ákvæðum í reglugerð, 

sem ráðuneytið setur.
9. gr.

Stofna skal, svo fljótt sem því verður við koinið, æfingaskóla í sambandi við 
kennaraskólann með öllum ársdeildum venjulegra barnaskóla.

10. gr.
Við kennaraskólann og æfingaskólann skulu vera sex fastir kennarar auk  skóla- 

stjóra og aukakennarar eftir þörfum, og séu þeir ráðn ir  í samráði við fræðslumála- 
stjóra.



11. gr.
F ræ ðslum álastjórnin  hefur á hendi y f irum sjón  skólans og setur honum  reglu- 

gerð. Kostnaður við rekstu r skólans greiðist ú r  ríkissjóði.

12. gr.
Með lögum þessum eru ú r  gildi num in  lög nr. 63 22. nóv. 1907, um  kennaraskóla 

i Reykjavík, enn frem ur 1. nr. 10 4. júní 1924, um  breyting á þeim lögum.

G r  e i n a r  g e r  ð .
M enntam álanefnd fiytur frv. þetta sam kvæ m t ósk fræðslum álastjóra , og 

fylgdu því frá  h o num  svo h ljóðandi athugase indir  og skýringar:
„ F rá  því er kennaraskó linn  var stofnaður, ha fa  tvær aðalbreytingar orðið á 

honum . Hin fyrri  var gerð með lagabreytingu árið 1924. Var þá tekin  upp ensku-
kennsla  og náinstím i lengdur um  einn m ánuð á vetri. Hin síðari fór fram  með
reglugerðarbreytingu árið 1933. Voru þá inn tökuskilyrð i þyngd að m ik lum  mun 
og auk in  kennsla  í uppeldisfræði, kennsluæ fingum  fjölgað og m ik lum  tím a varið 
til æfinga í sm ábarnakennslu .

Síðan þessi breyting kom st á, hel'ur enn verið aukið við í ým sum  greinum, 
svo sem handavinnu , söngur gerður að prófskyldugrein, og k rö fu r  eru fram  komn- 
ar  um  aukið íþró ttanám .

Af þessu leiðir, að nálega reynist ókleift að koinast yfir allt, sém til er ætlazt, 
á þeim tíma, sem til nám sins  er æ tlaður, enda þótt nem endur séu svo störfuin 
h laðnir, að slíkt er ekki við hóf.

Til þess að bæta ú r  þessu hefur  skólastjóri á sam t k en n u ru m  skólans þegar
fyrir  þ rem  árum  sent y f irs t jó rn  skólans erindi þess efnis, að nám stím i skólans 
yrði lengdur um  einn vetur. Erind i þetta var ítrekað í fyrravetur, en áran g u r hef- 
u r  ekki orðið, enda telur ráðuneytið ekki rétt að gera slika breytingu án lag'a- 
breytinga.

Á undan fö rn u m  á ru m  hafa ínargar radd ir  heyrzt um  það, að nauðsyn  sé að 
auka k en n a ram en n tu n  í landinu. F run ivarp  hefur  verið borið fram  á Alþingi, til- 
lögur á kenna raþ ing inu  og ýmislegt uin málið ritað og ræ tt.

E ftir  tillögum þeim að dæma, sem fram  hafa komið, virðist aðallega vera um 
tvær leiðir að velja til uinbóta frá  því, sem nú er. Ö n n u r  er sú, að nám ið í kenn- 
araskólanum  verði aukið og skólinn taki eðlilegum þroska samkvæmt kröfum  tím- 
ans og' þörfum. Hin er sú, að k en n a ram en n tu n  verði b reytt í annað horf, kennara- 
skólinn lagður n iður og s tú d en tsm en n tu n ar  og háskó lanám s krafizt af kennara- 
efnum.

E nda þótt sum ir kunn i  að telja, að það sé fram tíðarlausn  þessara mála, að 
k en n a ra r  hljó ti  s túdents- og háskó lam enntun , er hæpið, að slikt sé t im abæ rt enn 
sem komið er. Má í því sainbandi benda á þá reynslu, sem fengin er. S túdentar og 
k and ída ta r  hafa  á tt  kost á að ná k en n a ra ré t t in d u m  íneð eins vetrar nám i í kenn- 
araskólanum . Síðustu 20 árin  ha fa  uin 40 s túden ta r  Iokið þar kennaraprófi,  eða til 
ja fnaðar  2 á ári. E n  af þessum  fjö ru tíu  m un ekki vera nem a tæplega fjórði hver 
m aður s ta rfand i við barnakennslu .  Virðist þe tta  benda til þess, að erfitt  mundi 
reynast að fá svo m arga s túden ta  úr m enntaskólunuin , að fu llnægja m undi kenn- 
araþörfinni. V afalaust yrði örðugt að fá k en n ara  með s túden tsm enn tun  og’ há- 
skólanámi í fa rkennaras töður  úti um sveitir landsins.

Benda m á einnig á, hvernig á mál þetta er litið á Norðurlöndum. A árunum  
um og eftir  1930 fóru þ ar  fram  a thugan ir  á endurbó tum  ken n aram en n tu n a r in n ar ,  
og ný  lög og reglur voru se tta r  um  þau mál. í Noregi, Svíþjóð, F inn land i og Dan- 
m örku  héldu m enn fast við það, að kennaraefn i  hefðu sína sérstöku kennslu- 
stofnun, kennaraskólana . Á fjö lm ennum  fundi kennaraskó lastjó ra , sem hald inn  
var á Hindsgavl sum arið  1936, var mál þetta  til um ræ ðu  og greidd um  það atkvæði,



hvort heppilegt þætti að leggja n iður kennaraskó lana  og taka uj>p alm ennt stú- 
dentsnám  og' háskólanám  í staðinn. Allir greiddu atkvæði á móti þeirri breytingu.

Hætt er við, að s túden tsm enn tun  og háskólanám  m undi útiloka allflest þess 
h á t ta r  fólk, sem sótt hefu r  og sækir nú kennaraskó lann , fá tæ kt en áhugasam t 
fólk víðsvegar að ú r  sveitum og sjávarþorpum  landsins, e inm itt fólkið, sem fáan- 
leg't er til þess að dreifa sér a f tu r  út um sveitir iandsins að loknu námi.

Á það m á líka benda, að allt náin í kennaraskóla  þarf  að fa ra  fram  með það 
fyrir auguin að skila fólkinu ekki aðeins sem lærðustu  í hverri grein, heldur og 
ekki síður sem le iknustu  i því að kenna sjálft  það, sem lært er. Svo að segja hver 
kennslustund  í kennaraskó la  á að vera leiðbeining til nem enda um  það, hvernig 
þeir eigi s jálfir að kenna.

Sú leið, sem frv. fer fram  á, að fa rin  verði, að lengja kennaraskó lann  um 
einn vetur og þyngja inn tökuskilyrðin  eftir því, sem aðstæ ður ieyfa, hefu r  verið 
rædd og' sam þykkt af k ennuru in  skólans, fræ ðslum álastjóri hefu r  t jáð  sig henni 
sam þykkan  og mjög í sömu á tt  gengur sam þykkt sú, sem gerð var á síðasta full- 
trúaþingi kennara  (1942). H ún er svo hljóðandi:

„7. fu lltrúaþing S. í. B. felur s t jó rn  S. I. B. að beita sér fyrir því við fræðslu- 
m álastjórnina, að endurbæ tu r  verði gerðar á und irbún ingsm enn tun  ísl. barna- 
kennaraefna. Verði þær endurbætur, á þessu stigi málsins, aðallega fólgnar í þessu:

1. a. Að kennaranám ið verði lengt um einn vetur, upp í f jó ra  vetur.
b. Að inntökuskilyrðin  A'erði þyngd þannig, að þau verði samsvarandi gagnfræða- 

prófi h inu  m inna (tveggja vetra gagnfræðanám).
2. Að komið verði upp kennarastóli og rannsóknarstofum  í uppeldisvísindum við

Háskóla íslands, þar sem ú tskrifaðir kennarar geti stundað nám, og enn frem ur
annist deildin rannsókn ir  og leiðbeiningar í þágu barnafræðslunnar."
Sú hugmynd, að kennaraskólinn haldi áfram  og taki eðlilegri þ róun  og nauðsyn- 

legum umbótum, útilokar vitanlega ekki fram haldsnám  í háskóla. Einm itt þá fyrst, 
eftir rækilegt nám  í kennaraskóla, má telja, að kennaraefni séu und ir  það búin að 
s tunda uppeldisfræðilegt háskólanám, sem nefna má því nafni með réttu. Kostur á 
slíku fram haldsnám i er hér vitanlega æskilegur og nauðsynlegur, enda þótt ekki sé 
farið ú t  i það í frv. þessu, sem miðað er eingöngu við kennaraskólann.

Kostnaður sá, sem af breytingu þessari leiddi, er fyrst og fremst fólginn í aukinni 
launagreiðslu. Sú aukning mundi samsvara rúmlega einum  kennaralaunum .

Um einstakar greinar frv. er óþarfi að fjölyrða.
1. gr. felur í sér aðalbreytinguna, að nám stíminn verði f jó rir  vetur, í stað þriggja 

nú. Rétt þykir að hafa opna leið til þess, að lengja megi nám stíma á vetri án lagabreyt- 
ingar.

2. og 3. gr. þurfa  engra skýringa við.
4. gr. er yfirlit um nám sgreinar þær, sem kenna skal í skólanum. E r þar engum 

nýjum  greinum við bætt það, sem nú er, en vitanlega mundi kennsla aukast í ýmsum 
greinum við lenginguna, fyrsl og fremst i kennsluæfingum, uppeldisfræði, iþróttum 
og íslenzku. Nánari ákvæði um það vrðu sett í reglugerð.

5. gr. Almennu inntökuskilyrðin eru hin  sömu og' verið hafa  að öðru leyti en því, 
að aldursm arkið er lækkað um eitt ár, og sam svarar jiað lengingu námstímans.

6. gr. Á m eðan ekki er til samræmt gagnfræðapróf, sem gera mætti að inntöku- 
skilyrði í framhaldsskóla yfirleitt, verður kennaraskólinn að hafa inn tökupróf fyrir 
þá, sem skólann sækja. E r  hér gert ráð fyrir, að tveggja vetra gag'nfræðanám þurfi til 
að standast það. E ru  það svipaðar k rö fu r  og nú eru gerðar inn í skólann og miðaðar 
við það, að slikt nám megi stunda í héraðs- og gagnfræðaskólum. Þjmgja mætti inn- 
tökuskilyrði þessi ineð ákvæðum reglugerðar, og æskilegt væri þá um leið að geta haft 
undirbúningsnámskeið í skólanum. Reynsla undanfarinna ára hefur sýnt, að fólki 
veitist fullerfitt að fullnægja núverandi inntökuskilyrðum.

7. gr. breytir  engu frá því, sem verið hefur, og þarf  ekki skýringa við.
8. gr. Um inntöku stúdenta hefur verið reglugerðarákvæði og svo til ætlazt, að



eins verði enn. Sama er að segja um inntöku annarra  u tanskólam anna i aðra bekki en 
fyrsta bekk.

9. gr. Hér er gert ráð fyrir, að kennaraskólinn fái til afnota fullkominn æfinga- 
skóla svo fljótt, sem auðið er, og ætti það að vera höfuðkrafa til umbóta frá því, sem 
nú  er. Nú eru aðeins tvær deildir eldri barna, og er það vitanlega alls kostar ófullnægj- 
andi, en húsnæði skortir til þess, að ú r  verði bætt. Hitt hefur bætt mikið um, að skól- 
inn  á aðgang' að einum stærsta sm ábarnaskóla hér í bæ, og fara þar fram  æfingar dag- 
lega í byrjunarkennslu . Æskilegt virðist vera, að samvinna gæti orðið milli kennara- 
skólans og bæjarins, þannig að kennaraskólinn tæki að sér kennslu ákveðins barna- 
fjölda gegn framlagi frá bænum eftir sömu regluin og gilda um laun fastra kennara 
við barnaskóla bæjarins.

10. gr. Tala fas tra  kennara  er hér miðuð við það, hve m arg ir k en n a ra r  eru nú 
á föstuin launum  við skólann, en þeir eru fimm auk skólastjóra. Vitanlega verður 
kennaraþörfin  breytileg eftir því, hvað æfingaskóli s ta rfar  í mörgum  deildum.

11. og 12. gr. Þ u rfa  engra skýringa við.

Fylgiskjal.

FRÆÐSLUMÁLASTJÓRINN
Reykjavík, 24. febr. 1943.

A síðastliðnu sum ri sendi ég kennslum álaráðuney tinu  lillögur um breyting á 
reglugerð kennaraskólans, sem aðallega var í því fólgin, að undirbúningsdeild  yrði 
bætt Við skólann til þess að hægt yrði að haga þannig nám i í h in u m  3 ársdeildum 
skólans, að jafngilti  fjögra ára náini eftir Iveggja vetra gagnfræ ðanám  eða jafn- 
gildi þess. Tillögur þessar voru gerðar af skólastjóra i sam ráði við fræðslumála- 
skrifstofuna.

Þ a r  eð hér var raunverulega uin 1 árs lengingu skólanám sins að ræða, þá 
taldi þáverandi kennslum álaráðherra  ré ttara, að lögunum um kennaraskóla  ís- 
lands yrði breytt í sam ræini við reglugerðabreytingu ])á, sem farið var fram á. 
Núverandi kennslum álaráðherra  leit einnig þannig á málið.

Nú hefur skólastjóri kennaraskó lans samið frum varp  tii laga um kennara- 
skóla íslands. Eg hef athugað frum varp ið  og mæli eindregið með því, að það fái 
sam þykki sem lög frá Alþingi. Leyfi ég mér hér með að fara þess á leit við hátt-  
virta m enntainálanefnd  neðri deildar, að h ún  taki fru invarp  þetta til flutnings i 
deildinni og geri sitt til þess, að það verði afgreitt sem lög á yfirs tandand i Alþingi, 
því að æskilegt væri, að kennaraskó lanum  yrði breylt i samramii við það, sem ráð 
er fyrir  gert í frum varp inu , þegar á næsta hausti.

Jakob Kristinsson.

Nd. 515. Frumvarp til laga
um veiting r ík isborgararé tta r.

F rá  a llsherjarnefnd.

1. gr.
R ík isborgararétt  skal öðlast:
F rú  Ágústa Pétursdóttir ,  til heimilis i Reykjavík, fauid i Reykjavík 9. febrúar 

1915.
2. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.



G r e i n a r g e r ð .
F rum varp  þetta er flutt að ti lh lu tun  dóm sm álaráðuneytisins,  og mælir það 

með því, að það verði sam þykkt. U m sæ kjandi er fæ ddur á ís landi af íslenzkuin 
foreldrum  og hefu r  alltaf dvalið hér á landi neina eitt ár, er h ún  bjó í D anm örku 
með m anni sínum, Hans Henrik Pay  Larsen.

Eins og segir í áliti meiri hl n., dags. 6. þ. 1 1 1 ., gat nefndin  ekki orðið sammáia 
um  afgreiðslu þessa máls. Vill meiri hl. n. sam þykkja  frv. óbreytt, en við viljum 
láta fella það.

Það skal þó tekið fram, að nefndin  var sam m ála 11111 að reyna, hvort ekki 
væri u n n t  að ná sainkoinulagi við Nesbóndann, sem var s taddur hér í bænum, um 
að unnið yrði að því, að r ík iss jóður bætti  honum , enn  frekar en orðið er, þann 
fjárhagslega skaða, sem h an n  teldi sig hafa  orðið fyrir  við missi landsins árið 
1935, eftir því sem um  kynni að sem jast við hann . Var nefndin  á einu máli 1 1 1 1 1 , að 
þetta  væri h in  æskilegasta lausn m álsins og eðlilegasta.

Var tveinr n efndarm önnum  falið að tala við bóndann 11111 þetta, en samkomu- 
lag m u n  ekki hafa  náðst, að okkur skilst vegna þess, að bóndinn  í Nesi vildi ekki 
fara þessa leið, heldur eingöngu halda sig við þá leið, sem frv. gerir ráð fyrir.

Ástæðan til þess, að við viljum  ekki sam þykk ja  frv., er sú, að það hefur 
greinilega sýnt sig, meðal anna rs  u n d an fa rn a  vetur, að sandfokshæ ttan  er svo ná- 
lægt b æ ja rdy rum  Selvogsbúa allra, að m ikluin sandi verður nú á h ver ju  vori að 
moka af túnum , ef g róðurinn á ekki að kafna þar að miklu  leyti. Við teljuin, að 
það m uni auka verulega á þessa hæ ttu  að taka það svæði, sem hér er deilt um, úr 
sandgræðslugirðingunni og beita það. Reynslan hefur skorið úr um það, að ekkert 
dugir til að græða upp á ný blásin sandsvæði, nem a fullkom in fr iðun  landsins, 
sérstaklega fyrir  allri beit. Það er því n o k k u rn  veginn víst, að ef þetta uin rædda 
landsvæði væri nú  tekið til beitar, inundi sandfokshæ ttan  í Selvogi s tóraukast.  Þar 
við bætist svo, að sandgræðslustjóri telur, að færsla sandgræðslugirð ingarinnar 
geri vörzlu þess svæðis, sem eftir verður, ófullkomnari og ótryggari. Loks leggjum við 
svo mikið upp úr umsögn sandgræðslustjórans um  þetta mál, að við teljum ófor- 
svaranlegt að sam þykkja  frv. gegn eindregnum  m ótniæ lum  hans. Að öðru leyti 
leyfuin við okkur að visa til áðu r  b ir tra  gagna í máli þessu, bæði frá  sandgræðslu- 
stjóra, h reppsnefnd  og fleiri íbúum  Selvogshrepps, á lyk tun  Búnaðarsam bands 
Suðurlands, búnaðarþings 1943 o. fl., sem óþarft þykir að taka hér upp á ný.

Nd. 516. Nefndarálit
um frv. til I. um sölu á spildu úr Neslandi í Selvogi.

F rá  m inni h lu ta  landbúnaðarnefndar.

Alþingi, 11. marz 1943.

B jarn i Ásgeirsson, 
form.

Emil Jónsson, 
frsm.



Nd. 517. Frumvarp til laga
um breyting á vegalögum, nr. 101 10. jún í 1933.

(Eftir  2. umr. í Nd.).
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2. gr. vegalaganna orðisl þannig:
Þjóðvegir eru þessir:

A. Um Suðurland.
1. Suðiirlandsuegur:  F rá  Reykjavik uin Ölfus, Flóa, Holt, Rangárvelli, Landeyj- 

ar, Eyjafjöll, Sólheimasand og Mýrdal til Vikur. Um Höfðabrekkuheiði, Mýr- 
dalssand, Skaftártungu, yfir E ldhraun , um Síðu, Fljótshverfi,  Skeiðarársand, 
Öræfi, Breiðamerkursand, Suðursveit, uin Flaley á Mýrum til Melatanga, um 
Höfn í Hornafirði, Nes, A lm annaskarð  og um væntanlega brú  á Jökulsá  i Lóni 
innan  við Stafafell, að Lónsheiði.

2. Reyk janesbrau t : F rá  Reykjavík um H afnarf jörð  og Keflavik til Sandgerðis.
3. Grindavtkurvegur:  Af Reykjanesbraut á Vogastapa til Grindavíkur.
4. Garðskagavegur:  Af Reykjanesbraut nálægt Ú tskálum  að Garðskag'avita.
5. Álf tanesvegur:  Af H afnarfjarðarvegi til Bessastaða.
6. Vífilsstaðavegur:  Af H afnarf ja rðarvegi til Vífilsstaða.
7. Útvarpsstöðvarvegur:  Af Suðurlandsvegi skam m t innan  við Reykjavík að Út- 

varpsstöð á Vatnsendahæð.
<S. Krísuvikur-  og Selvogsvegur: Af R eykjanesbraut sunnan  við H afnarf jörð  um 

Krísuvik, Selvog og Ölfus að Suðurlandsvegi nálægt Hveragerði.
9. B iskups tung nab rau t : Af Suðurlandsvegi und ir  Ingólt'sfjalli um Grímsnes og 

Biskupstungur, h já  Vatnsleysu til Geysis.
10. Sogsvegur:  Af B iskupstungnabrau t skam m t fyrir  austan  Sogsbrú, h já  Ljósa- 

fossi og austan  við Þingvallavatn til Þingvalla.
11. Þingvallabraut: Af Vesturlandsvegi nálægt Köldukvísl til Þingvalla.
12. Grafningsvegnr:  Af Þ ingvallabraut nálægt Heiðarbæ, sunnan Þingvallavatns 

og h já  Úlfljótsvatni að Sogsvegi nála 'gt Ljósafossi.
13. Laugardalsvegur:  Af Sogsvegi nála 'gt Þingvallavatni, um Laugardal h já  Laug- 

arvatni að B iskupstungnabrau t h já  Múla.
14. Laugarvatnsvegnr:  Af B iskupstungnabrau t h já  Svínavatni að Laugardalsvegi 

h já  Laugarvatni.
15. Skeiða- og Hreppavegur:  Af Suðurlandsvegi í Flóa upp Skeið og H runam anna- 

hrepp  að Gullfossvegi vestan við Hvitárbrú  á Brúarhlöðum .
16. GuUfossvegur:  Af B iskupstungabrau t h já  Tungufljó ti  til Gullfoss.
17. Gnúpverjavegur:  Af Skeiðavegi sunnan  Laxár, h já  Ásum og norðan Miðfells 

upp Þ jó rsárda l að Asólfsstöðum.
18. Skálhol tsvegur: Af Skeiðavegi nálægl Reykjum, yfir Hvítá h já  Iðu, um Skál- 

holt að B iskupstungnabrau t aus tan  B rúarár.
19. Villingaholtsvegur:  Af Suðurlandsvegi í Flóa uni Villingaholl suður með Þ jórsá 

um Parta  og Fljótshóla. að Gaulverjabæjarvegi.
20. Gaulverjarbæjar- og Stokksegrarvegur : Áf Suðurlandsvegi i Flóa uin Gaulverja- 

bæ og Stokkseyri að Eyrarbakkavegi.
21. Egrarbakkavegur: F rá  Selfossi að Eyrarbakka .
22. Landvegur:  Af Suðurlandsvegi í Holluin upp Land h já  Múla að Galtalæk.
23. Hagabraut: Af Landvegi fyrir ofan Lýtingsstaði um Haga, Stúfholt, Skamm- 

beinsstaði að Landvegi neðan við Ivöldukinn.
24. Þgkkvabæjarvegur:  Af Suðurlandsvegi vestan Ægissíðu að Hábæ í Þykkvabæ.
25. Landegjavegur  syðri: Af Suðurlandsvegi h já  Hemlu, h já  Akurey, Bergþórs- 

hvoli, Lágafelli og Miðey að Suðurlandsvegi nálægt Ossabæ.



26. Fljötshliðarvegur: Af Suðurlandsvegi á HvolsvelJi inn Fljótshlíð  að Múlakoti.
27. Dijrhólavegur:  Af Suðurlandsvégi h já  Litla-Hvamini í Mýrdal um  Loftsali að 

Dyrhólaey.
28. Álftaversvegar:  Af Suðurlandsvegi við Skálm árhrú  á M ýrdalssandi að Þykkva- 

bæ jark laus tr i  í Álftaveri.
29. Meðallands-  og Landbrotsvegur:  Af Suðurlandsvegi í S kaftá r tungu  um Asabrú, 

Leiðvöll og Langholt í Meðallandi. Um væntanlega brú  á E ldvatn h já  F ljó tum  
og upp Landbrot austanvert  á Suðurlandsveg við Skaftárbrú .

30. Inn-Nesja-  og Mgravegur: Af Suðurlandsvegi h já  Hólum í Hornafirð i vestur 
yfir F ljót innra, nálægt Hoffelli, út Mýrar að Suðurlandsvegi h já  Flatev. Yfir 
H ornafjarðarfl jó t  vtra, undan  Bjarnanesi.

B. Um Yesturland.
1. Vesturlandsvegnr:  Af Suðurlandsvegi innan  við Elliðaár um Mosfellssveit og 

Ivjalarnes, k r ingum  Hvalfjörð, um Leirársveit, Hafnarskóg  og Andakíl. Yfir 
Hvítárbrú h já  Hvítárvöllum og á vegamót B orgarnesbrau ta r  norðan  við Gufá. 
Um Norðurárdal, B jarnadal, Miðdali, Búðardal, Svínadal, k r ingum  Gilsfjörð, 
yfir Geiradal, um Kollabúðarheiði, Þ o rskafja rðarhe ið i og Langadal til Arn- 
gerðareyrar.

2. Dragháls-  og Skorradalsvegur: Af Vesturlandsvegi h já  F ers tik lu  á H valfjarðar- 
s trönd um Ferstik luháls , Svínadal, vestan Skorradalsvatns, um Hestháls yfir 
Andakíl að Vesturlandsvegi h já  Hvítárvöllum.

8. Akranesvegur:  F rá  Akranesi að Vesturlandsvegi h já  Lambhaga.
4. Akraf jal tsvcgur:  Af Akranesvegi lijá Litlu-Fellsöxl, fy r ir  Akrafjall, h já  Klafa- 

stöðum og Innra-Hólm i á þjóðveginn ofan við A kraneskaupstað .
5. Lundarreykjadalsvegur:  Af Skorradalsvegi á Götuási inn  L undarreyk jada l  á 

Uxahryggjaveg gegnt Gilstreymi.
6. Ksejarsveitarvegnr:  Af Vesturlandsvegi nálægt Hesti, um  Bæjarsveit, um 

Reykjadalsárbrú  h já  K lepp járnsreyk jum  að Reykholtsdalsvegi.
7. Borgarnesbraut: F rá  Borgarnesi að Vesturlandsvegi norðan  Gufár.
8. Borgarfjarðarbraut: Af Vesturlandsvegi h já  H augum  u m  Stafholts tungur yfir 

Hvítárbrú á Ivláffossi, um Reykholtsdal og Hálsasveit að Lambá.
9. Kleifavegur:  Af B orgarfja rðarbrau t h já  Kláffossbrú um Kleifar að Norðtungu.

10. Hvítársíðuvegur:  Af Kleifavegi inn Hvítársiðu um væntanlega brú á Hvitá h já  
B jarnastöðum  og á Hálsasveitarveg h já  Stóra Asi.

11. Álf taneshreppsvegur:  F rá  Stykkishólmsvegi vestan L angár um Álftaneshrepp 
sunnanverðan, sunnan  Hólsvatns að Vogalæk.

12. Hrannhreppsvegur:  Af Stykkishólmsvegi h já  A rnarstapa, um  Hrafnkelsstaði 
og' Laxárholt  að Vogi.

13. Stykk ishö lmsvegur :  Af Borgarnesbraut fyrir  ofan Borgarnes um  Mýrar, um 
Kerlingarskarð  og Helgafellssveit til Stykkishólms.

14. Ólafsvíkurvegur:  Af Stykkishólmsvegi aus tan  við S trau m fja rð ará  um Staðar- 
sveit og Fróðárheiði til Ólafsvíkur.

15. Útnesvegur:  Af Ólafsvíkurvegi, aus tan  Fróðárheiðar,  uin Breiðuvik að Sandi.
16. Hellusandsvegur: F rá  Ólafsvík um  Ennisdal til Hellusands.
17. Eyrarsveitar- og Fróðárhreppsvegur:  Af Stykkishólmsvegi í Helgafellssveit um 

Eyrarsveit til Grafarness. U tan i Búlandshöfða og um  Fróðársveit  á Ólafs- 
vikurveg.

18. Skógarstrandarvegnr:  Af Stykkishólmsvegi í Helgafellssveit um Skógarströnd, 
yfir Hörðudal og á Vesturlandsveg í Miðdölum.

19. Laxárdalsvegur: Af Vesturlandsvegi sunnan  L axár i Dölum, um Laxárdal og
I.axárdalsheiði að Strandavegi u tan  Borðeyrar.



20. Klofnings-  og Skarðsstrnndarnegur:  Ai’ Vesturlandsvegi h já  Ásgarði uni Staðar- 
i'ell og Skarðsstöð á Vesturlandsveg í Saurbæ.

21. Sal thólniavíkurvegur:  Af Skarðsstrandarvegi h já  T jaldanesi í Saurbæ til verzl- 
unars taðarins  í Saithóimavik.

22. Króks f jarðarnesvegur: Af Vesturlandsvegi í Geiradal að verzlunars taðnum  í 
Króksf jarðarnesi.

22. Reijkhólasveitarveour:  Af Vesturlandsvegi við Berufja rðarbotn , um  Reykhóla 
aðS tað .

24. Gufudalsvegur: Af Vesturlandsvegi í Þorskafirð i að Gufudal.
25. Steinadalsvegur:  Af Vesturlandsvegi h já  Brekku í Gilsfirði, um Steinadals- 

heiði og á Strandaveg í Kollafirði.
26. Strandavegur:  Af Norðurlandsvegi vestan H rú ta f ja rð a rá r  um  Borðeyri, ú t  með 

H rútafirði, um  Stikuháls, m eðfram  Bitrufirði, um  Bitruháls, Kollafjörð og til 
Hólmavíkur. Um Staðardal og að Veslurlandsvegi á Kollabúðarheiði.

27. Reykjar f jarðarvegur : Af Strandavegi í Staðardal, iim B jarnarf jö rð ,  Bala, Ivald- 
bak  og Veiðileysu, um Kúvíkur í R eykjarfirð i að Árnesi.

28. Sels trandarvegur: Af Reykjarf jarðarvegi norðan Selár xit Selströnd að Drangs- 
nesi.

29. Ármiilavegur:  Af Vesturiandsvegi h já  L angadalsárbrú  innan  við Arngerðareyri 
út Langadalss trönd  að Árinúla.

80. Laugabólsvegur:  F rá  A rngerðareyri að Laugabóli.
31. Aðalv íkurvegur:  F rá  Heklu við Hesteyri um Hesteyrardal og Stakkadalsheiði 

til L á tra  í Aðalvík.
32. Hnífsdeds- og Bolungavikurvegur:  F rá  ísafirði um  Hnífsdal til Bolungavíkur.
33. í safjarðarvegur:  F rá  ísafirði unx Breiðadalsheiði, inn fyrir  Ö nundarfjörð , um 

Gemlufallsheiði að Gemlufalli við Dýrafjörð.
34. Súðavíkurvegur:  Af ísafjarðarvegi nálægt Seljalandsá í Skutulsfirði um Arnar- 

dal til Súðavíkur.
35. Suðureyrarvegur:  Af ísafjarðarvegi á Breiðadalsheiði um Botnsheiði út með 

Sxigandafirði til Suðureyrar.
36. Flateijrarvegur:  Af ísafjarðarvegi h já  Breiðadal til F la teyrar.
37. Hjarðardalsvegur:  Af ísafjarðarvegi h já  Mosvöllum í Ö nundarfirð i  til Hjarð- 

ardals.
38. Núpsvegur:  Af ísafjarðarvegi h já  Gemlufalli að Núpi.
39. Þingegrarvegur:  F rá  Þingeyri um Brekkudal og Rafnseyrarheiði að Rafnseyri.
40. Haukadalsvegnr:  F rá  Þingeyri til Haukadals.
41. Bildndals- og Patreksf jarðarvegur: F rá  Bíldudal um Hálfdán, fyrir Tálkna- 

fjarðarbotn , um Mikladal til Geirseyrar við Patreksfjörð .
42. Ualahreppsvegur:  F rá  Bíldudal að Bakka í Dalahreppi.
43. Tálknaf jarðarvcgur: Af Bíldudalsvegi norðan  T á lk n a f ja rð a r  að Sveinseyri.
44. Rauðasandsvegur: F rá  Hvalskeri við P a treksf jö rð  að Saurbæ á Rauðasandi.
45. Barðastrandarvegur:  F rá  Geirseyri um Ivleifaheiði, h já  Haga að Brjánskek.

C. Um Norðurland.
1. Xorðurlandsvegur:  Af Vesturlandsvegi h já  D alsm ynni í N orðurárdal, um 

Holtavörðuheiði og Hrútafjörð, y fir  Hriitafjarðarháls, Miðfjörð, Víðidal og 
V atnsdalsá h já  H nausum  til Blönduóss. Um Langadal, Stóra-Vatnsskarð, 
Vallhólm, Blönduhlíð, Norðurárdal,  Öxnadalsheiði, Öxnadal, Þelam örk  og 
Kræklingahlíð til Akureyrar. Uin Vaðlaheiði, L jósavatnsskarð , Fljótsheiði og 
Aðalreykjadal til Húsavíkur. Um Reykjaheiði og Kelduhverfi að Austurlands- 
vegi, aus tan  við Jökulsái’b rú  i Axarfirði.

2. Regkjaskólavegur:  Af Norðurlandsvegi h já  Reykjum  í Hriitafirði að Reykja- 
skóla



3. Miðfjarðarvegnr:  Aí' Norðurlandsvegi austas t  á H rú ta f ja rð a rh á ls i  að Litlu- 
Tungu.

4. H vam mstang ab rau i: F rá  H vam m stanga að Norðurlandsvegi h já  Stóra-Ósi.
5. Vesturhópsvegar:  Af Norðurlandsvegi h ja  V atnshorni um Vesturhóp út að 

Hindisvík.
(>. Vatnsdalsvegur: Af Norðurlandsvegi h já  Sveinsstöðum í V atnsdalshólum  að 

Undirfelli.
7. Sinnvetningabraut: F rá  Blönduósi, h já  Svínavatni, um væntanlega brú  á Blöndu 

h já  Lönguinýri á Norðurlandsveg norðan  Svartárbrúar .
8. Skagastrandarvegur:  hh-á Blönduósi uin Skagaströnd til K álfsham arsvíkur.
9. Þverárfjalls- og Gönguskarðavegur:  Af Skagastrandarvegi u tan  við Laxá um 

Norðurárdal, Þverárfjall,  Laxárdal vtri, Laxárdalsheiði og Gönguskörð til 
Sauðárkróks.

10. Skagavegur:  Af Gönguskarðavegi h já  Skíðastöðum út L axárdal að Skefils- 
stöðum.

11. Sauðárkróksbraut : F rá  Sauðárkróki að Norðurlandsvegi h já  V armahlíð  og að 
Mælifelli.

12. Hofsósvegur:  F rá  Sauðárkróki um Hegranes, Viðvikursveit og Óslandshlíð til 
Hofsóss.

13. Hólavegur:  Af Hofsósvegi að Hólum í Hjaltadal.
14. Siglufjarðarvegur:  F rá  Hofsósi um Sléttuhlíð, F ljó t og S ig lufja rðarskarð  til 

Siglufjarðar.
15. Ólafsfjarðarvegur:  Af Siglufjarðarvegi norðan F ljó taá r  um Stíflu og Lágheiði 

til Ó lafsfjarðar.
10. Út-Blönduhliðarvegur:  Af Hofsósvegi aus tan  Héraðsvatna um Viðvíkursveit 

og Blönduhlíð á Norðurlandsveg aus tan  við Héraðsvatnabrú  á Grundarstokki.
17. Hörgárdalsvegur: Af Norðurlandsvegi h já  Bægisá á Þelam örk yfir Hörgárbrú 

nálægt Þúfnavöllum.
18. Dalvikurvegur:  Af Norðurlandsvegi á Moldhaugahálsi um A rnarneshrepp  og 

Arskógsströnd, h já  Árgerði til Dalvíkur.
19. Arskógssandsvegur:  Af Dalvíkurvegi u tan  við Þorvaldsdalsá að Árskógssandi.
20. Svarfaðardalsvegur:  Af Dalvíkurvegi h já  Árgerði að Urðum.
21. Hjaltei/rarvegur:  Af Dalvíkurvegi h já  Skriðulandi í A rnarneshreppi til Hjalt- 

eyrar.
22. Eyjaf jarðarbraut:  Af Norðurlandsvegi sunnan  A kureyrar að Jó runnars töð- 

um, ásamt b rau tinn i  að Kristnesliæli.
23. Laugalandsvegur: Af Norðurlandsvegi h já  Kaupangi, h já  Laugalandsskóla, um 

E y ja f ja rð ará rb rú  á Stíflu og á E y ja f ja rð a rh rau t  skam m t u tan  við Saurbæ.
24. Svalbarðsstrandarvegur:  Af Norðurlandsvegi h já  Veigastöðum innst á Vaðla- 

heiði, um  Svalbarðsströnd og Höfðahverfi á Fnjóskadalsveg aus tan  við brú á 
Frijóská h já  Laufási.

2ö. Fnjóskadalsvegur: Af Norðurlandsvegi h já  Hálsi út F n jóskadal austanverðan  
um  Höfðahverfi til Grenivíkur.

2fi. Kinnarvegur:  Af Norðurlandsvegi h já  Krossi i L jósavatnsskarð i um  Köldu- 
kinn, yfir Skjá lfandafljó tsbrú , norður fyrir  Garðsnúp á Norðurlandsveg hjá 
Garði í Aðaldal.

27. Reykjahverf isvegur:  Af Norðurlandsvegi h já  Laxam ýri í Aðaldal, um Hvera- 
velli í Reykjahverfi og Hvammsheiði, h já  Grenjaðarstað , á Norðurlandsveg 
h já  Syðra-Fjalii í Aðaldal.

28. Bárðardalsvegur: Af Norðurlandsvegi h já  Fosshól, aus tan  Skjá lfandafljó ts  að 
Sandvík i Bárðardal.

29. Mývatnssveitar- og Mývatnsörsefavegur: Af Norðurlandsvegi h já  Breiðumýri 
uin Mývatnsheiði, Mývatnssveit, N ám askarð  og Mývatnsöræfi, um  væntanlega 
brú á Jökulsá og á Austurlandsveg h já  Grimsslöðum á F jöllum.



30. Laugaskólavegur:  Af Mývatnssveitarvegi sunnan  við Breiðumýri að Laugaskóla.
31. Tjörnesvegur:  F rá  Húsavík k r ingum  Tjörnes að Norðurlandsvegi h já  Lóni í 

Kelduhveríi.
32. Kópaskers-  og Raufarhafnarvegur:  Af Norðurlandsvegi aus tan  við Jöku lsárb rú  

í Axarfirði, um  K ópaskerskauptún, yfir Melrakkasléttu, urn R aufarhöfn  á 
Axarfjarðarhei'ðarveg nálægt Svalbarði í Þistilfirði.

33. Axarfjarðarheiðar- og Þistil f jarðarvegur: Af Kópaskersvegi h já  Klifshaga, um 
H raun langa  og Svalbarð í Þistilfirði til Þórshafnar.

D. Um Austurland.
1. A usiur lundsvegur: Af Norðurlandsvegi aus tan  við Jökulsá  í Axarfirði, um Hóls- 

1 jöil lijá fírimsstöðum, h já  Möðrudal, um  Möðrudalsöræfi, Jökuldalsheiði, um 
Jökuldal h já  Skjöldólfsstöðum, um  Jö k u lsá rb rú  h já  Fossvöllum, um  Hróars- 
tungu, um Lagarfl jó tsbrú  h já  Egilsstöðum, um  Velli og Skriðdal, iiin Breið- 
dalshciði, um Breiðdal h já  Eydölum, uni S trætishvarf, uni B erufja rðars trönd  
til Djúpavogs. I'm Geithellnahrepp yfir Lónsheiði að Suðurlandsvegi í Lóni.

2. Langanesvegur:  F rá  Þórshöfn um  Langanes að Skálum.
3. Stranda- og Jökulsárhl íðarvegur:  F rá  Þórshöfn  vfir Brekknaheiði, um 

Strandir, Sandvíkurheiði, Vopnafjörð, Hellisheiði og Jökulsárh líð  á Auslur- 
landsveg vestan við Jöku lsá rb rú  h já  Fossvölluni.

4. Hafnarvegur:  Af S tranda- og Jökulsárhlíðarvegi við Bakkaá í Skeggjastaða- 
hreppi að H afnarkaup tún i.

ö. Vopnaf jarðarvegur:  Af Austurlandsvegi h já  Möðrudal um Langadal, vfir 
Möðrudalsheiði, uin Hofsárdal til Vopnafjarðar.

6. Hróars tunguvegur: Af Austurlandsvegi h já  Rangá, 111 1 1 Ivirkjubæ, yfir væntan- 
lega brú  á Lagarfljö t h já  fossi og á Uthéraðsveg h já  Bóndastöðum.

7. Upphéraðsvegur:  Af Austurlandsvegi vestan  L agarfljó tsbrúar,  um Fell og á 
Fljótsdalsveg vestan við Jökulsá  í F ljó tsdal skam m t fyrir  innan  Valþjófsstað.

8. Fjarðarheiðarvegur:  Af F agradalshrau t h já  Egilsstöðum um  F ja rðarheið i tii 
Sejrðisfjarðar.

0. Úthéraðsvegur:  Af F jarðarheiðarvegi aus tan  við E yvindará rbrú  um  Eiðaþing- 
há  og H jaltas taðaþinghá að Óshöfn. Um fíönguskörð og N jarðv ikurskriður  til 
Borgarf jarðar.

10. Fagradalsbraut:  Af Auslurlandsvegi h já  Egilsstöðum um Fagradal að Búðar- 
eyri við Reyðarfjörð,

11. Eski f jarðarvegur:  F rá  Búðareyri við Reyðarfjörð til E sk if ja rðarkaup túns .
12. Norðfjarðarvegur: F rá  E sk if ja rð a rk au p tú n i  1 1 1 1 1 O ddsskarð  til Neskaupstaðar.
13. Viðf jarðarvegur:  F rá  E sk if ja rð a rk au p tú n i  iim Vaðlavíkurheiði til Viðfjarðar.
14. Skóga- og Fl jó tsdalsvegur: Af Austurlandsvegi h já  Úlfsstöðum á Völlum um 

Skóga, Hallormsstað, Víðivelli, yfir væntanlegar b rý r  á Kelduá og Jökulsá, 
á Upphéraðsveg skam m t fyrir  innan  Valþjófsstað.

15. Þórdalsheiðarvegur: Af Austurlandsvegi i Skriðdal um Þórdalsheiði að Fagra- 
dalsbraut í Reyðarfirði.

10. Mjóaf jarðarvegur: Af Fagradalsb rau t  sunnan  við Köldukvísl uin Eyvindardal, 
Slenjudal og M jóafjarðarheiði að F irði í Mjóafirði.

17. Fáskrúðsf jarðarvegur:  Af F agradalsb rau t í Reyðarfirði um  S léttuströnd og 
S taðarskarð  að Búðum  í Fáskrúðsfirð i.

18. Breiðdalsvikurvegur:  Af Austurlandsvegi h já  Eydölum í Breiðdal til Breið- 
dalsvikur.

19. Stöðvarfjarðarvegur:  F rá  Búðum um Hafnarnes og Stöðvarfjörð á Breiðdals- 
vikurveg h já  Þverhamri.



2. gr.
Lög nr. 72/1936 og lög nr. 109/1940 um breyting á vegalögum, nr. 101/1933, 

eru ú r  gildi felld.

Nd. 518. Breytingartillaga
við frv. til. 1. iim breyt. á vegalögum, nr. 101 19. jún i  1933.

F rá  Ólafi Thórs.

Við 1. gr. B. A eftir tölnl. 1. kem ur nýr tölul. svo h ljóðandi (og breytist liða- 
ta lan  á eftir samkv. þ v í ) :

Kjósarsknrðsvegur:  F rá  vegamótum Vesturlandsveg'ar h já  Skorá um  Möðru- 
velli og Fellsenda á Þingvallaveg h já  Syðri-Stiflisdal.

Ed. 519. Frumvarp til laga
um húsaleigu.

(Eftir  2. umr. í Ed.).

1. gr.
Leigusala er óheimilt að segja upp leigusamningum um  húsnæði, nema 

honum  sé, að dómi húsaleigunefndar, þess brýn  þörf til íbúðar fyrir  s já lfan  sig’ 
eða skyldm enni í beinni línu, k jö rbö rn  og fósturbörn, enda hafi h an n  og eignazt 
hús það, sem íbúðin er í, fyrir  9. sept. 1941. Þegar sérstaklega s tendur á, getur 
húsaleigunefnd þó leyft að flu ttum  opinberum  starfsm anni,  sem eignazt hefur hús 
á starfssvæði sínu eftir 8. sept. 1941, að segja upp leigusamningum um húsnæði 
í húsinu, verði honum  talin  þess b rýn  þörf til íbúðar fyr ir  sjálfan sig.

Heimilt skal leigusala að skipta á íbúð sinni og íbúð leigutaka í húsi sínu, enda 
komi íbúð leigusala leigutaka að sömu eða svipuðum notum, að dómi húsaleigu- 
nefndar. Svo skal og leigusala, er sjálfur býr í hvisi annars, undir  sömu kringumstæð- 
um  heimilt að skipta á íbúð við leigutaka í húsi sínu, enda samþykki leigusali hans 
skiptin. Skipti á íbúðum  geta því aðeins farið fram, að leigusali hafi ti lkynnt leigu- 
taka vilja sinn þar um með sama fyrirvara og um uppsögn væri að ræða.

Nú missir leigusali af sér óviðráðanlegum ástæðum húsnæði það, sem hann  hefur 
notað til eigin atvinnurekstrar, og getur hann  þá, ef honum  verður að dómi húsaleigu- 
nefndar talin þess b rýn  þörf  til afnota fy r ir  þann atvinnurekstur, sagt upp leigusamn- 
ingi um  húsnæði, er notað hefu r  verið í öðru skyni en til ibúðar í húsi, er h ann  hefur 
eignazt fy r ir  9. sept. 1941.

Uppsagnir framleigusala á leigusamningum framleigutaka lúta einnig ákvæð- 
um þessarar greinar, eftir því sern við á, þó þannig, að ekki skiptir máli, hvenær 
framleigusali öðlaðist ré tt y fir  h inu  leigða.

Uppsagnir samkvæmt framansögðu má meta gildar að öllu leyti eða nokkru, 
verði það talið hentara , enda á þá húsaleigunefnd lívskurð þess, til hverra  her- 
bergja uppsögnin nær.

2. gr.
Þ rá t t  fyr ir  ákvæði 1. gr. heldur leigusali (framleigusali) óskertum  rétti sinum 

til að slíta leigumála vegna vanskila á húsaleigu eða an n a rra  sam ningsrofa a f  hálfu 
leigutaka (framleigutaka), svo og ef leigutaki (framleigutaki) hagar sér þannig eða 
frem ur eitthvað það, er að m ati húsa le igunefndar gerir leigusala verulega óþægilegt 
að hafa  h an n  í hú su m  sínum.



3. gr.
Leigusala (framleigusala) er óheimilt að leigja öðrum en heimilisföstum innan- 

héraðsm önnum  íbúðarhúsnæði, og eru slíkir leigusamningar ógildir.
Opinberum starfsmönnum, alþingismönnum og nem endum  í föstum skólum skal 

húsaleigunefnd veita undanþágu frá upphafsákvæði þessarar greinar um tiltekinn 
eða ótiltekinn tima, ef það er nauðsvnlegt til þess að aðili geti gegnt starfi sínu eða 
haft not skólavistar. Svo getur nefndin og veitt öðrum slíka undanþágu, ef alveg sér- 
staklega stendur á.

U tanhéraðsm önnum  er óheimilt að flytja í hús, er þeir kunna að kaupa eftir gild- 
istöku laga þessara í kaupstöðum eða kaup túnum  landsins, nema fullnægt sé ákvæði
2. málsgr. þessarar greinar.

Húsaleigunefnd getur látið fram kvæina ú tburð  á þeim u tanhéraðsm önnum , 
sem ólöglega liafa tekið húsnæði á leigu eða flutt í það samkvæint framansögðu, 
og skal þessu húsnæði ráðstafað handa húsnæðislausum  innanhéraðsmönnum.

4. gr.
íbúðarherbergi má ekki taka til an n a r ra r  no tkunar en íbúðar, og íbúðarhús má 

ekki rífa, nem a heilbrigðisnefnd banni að nota þau lil íbúðar. Húsaleigunefnd 
gelur þó veitt sérstakt leyfi til þessa og sett það skilyrði, að húseigandi sjái um 
jafnm ik la  aukningu  á húsnæ ði til íbúðar anna rs  staðar í hlutaðeigandi kaupstað, 
kaup tún i eða sveit.

Ef íbúðarhúsnæði er heimildarlaust tekið til anna rra r  no tkunar en ibúðar, er 
Iiúsaleigunefnd rétt að skylda húseiganda, að viðlögðum allt að 200 l<r. dagsekt- 
uni í ríkissjóð, að taka upp fyrri no tkun  húsnæðisins. Hefur húsaleigunefnd síðan 
heimild til að ráðslafa  húsnæ ðinu  sam kva 'm t reglum þeim, er segir í ó. gr., enda 
s.é húseiganda áður veitlur þriggja daga frestur til þess að leigja húsnæðið innan- 
héraðsfólki til íbúðar.

5. gr.
Húsaleigunefnd er heimilt að taka til um ráða auðar íhúðir og ráðstafa  þeim 

til handa  húsnæ ðislausu  innanhéraðsfólki, enda komi fullt endurg ja ld  fyrir. Á 
sama liátt er húsaleigunefnd heimilað að taka til sinna um ráða  annað ónotað 
húsnæði og útbfia það til íbúðar.

Taki húsalcigunefnd búsn;eði leigunámi skv. ákvæðm n þessarar  gr., ákvcður 
hún  leiguuppha'ð, leigutímn o g  annað það, sem þörf þykir að laka ákvörðun um 
og málsaðilar kom a sér ekki saman um. Úrskurðum  nefndarinnar um  töku húsnæðis 
samkv. þessari grein má skjóta til yfirhúsaleigunefndar, og eru ú rskurð ir  hennar 
fullnaðarúrskurðir.

Hlutaðeigandi bæjar- eða sveitarsjóður ábyrgist greiðslu fyrir  húsnæði, sein 
tekið er sam kvæ m t þessari lagaheimild, svo og greiðslu skaðabóta fyrir  s])jöll á 
h inu  leigunumda, er leigutaki eða fólk á hans vegnm telst eiga sök á.

6. gr.
Óheimilt er að hækka húsaleigu cftir húsnæði frá því, sem goldið og umsamið 

var h inn  14. mai 1940, nema samkvæmt eftirfarandi ákvæðum:
Félagsmálaráðherra ákveður, að fengnum tillögum kauplagsnefndar, hlutfallið 

milli húsaleigu og viðhaldskostnaðar, miðað við 4. apríl 1939. Kauplagsnefnd skal, 
með aðstoð hagstofunnar, reikna út hæ kkun  viðhaldskostnaðar fjórum  sinnum á ári,
1. marz, 1. júní, 1. sept. og 1. des., miðað við inánuðina jan.—marz 1939. Síðan re iknar 
nefndin út húsaleiguvísitölu samkvæmt framansögðu. E r  heimilt að hæ kka húsaleigu 
í samræmi við vísitölu þessa frá fvrsta næsta m ánaðar eftir að húsaleiguvísitalan hef- 
u r  verið reiknuð út hver ju  sinni, enda sé leigumálinn s taðfestur af húsaleigunefnd.

E nn  frem ur er heimilt að hæ kka eftir mati húsale igunefndar leigu eftir hús- 
na'ði sökum vcrðhæ kkunar  á eldsnevti eða lýsingu, sem innifalið er í leigunni,



vax tahæ kkunar  af fasteignum og anna rs  þess há tta r ,  svo og húsnæði, sein leigt 
hefur verið lægra en sambæriiegt húsnæ ði á þeim stað (kaupstað, kaup tún i  eða 
sveit). Verði hæ k k u n  m etin á leigu, kem u r  h ún  til f ram kvæ m da fvrsta  næsta 
m ánaðar eftir að nratið fór fram.

7. gr.
Nú vanrækir leigusali (framleigusali) viðhaldsskyldu sína, eða húsnæði telst af 

öðrum ástæðum leigt óhæfilega hátt  vegna ásigkomulags þess, þá getur leigutaki 
(framleigutaki) heiðzt mats húsaleigunefndar á húsaleigunni. Eigi er nefndinni 
þó skylt að tak a  slíka beiðni til greina, nem a leigutaki (franileigutaki) leiði líkur 
að því, að m álaleitunin  hafi við rök að styðjast. Meti nefndin  leiguna lægri en 
umsamið hefur verið, skal færa hana n iður í sam ræm i við matið, og giidir lækk- 
unin frá 1. næsta  m ánaðar  eftir að matið fór fram.

Á sama hátt  og húsaleiga hefur verið hækkuð samkv. 6. gr. skal leigusali færa 
leiguna niður, ef breytingar þær, sem áður urðu  til hæ kkunar á leigunni, leiða síðar 
til lækkunar.

8. gr.
í Reykjavík skal skipa húsaleigunefnd. Eiga sæti í henni fimm menn, tveir kosnir 

af bæ jars tjó rn  Reykjavikur, tveir skipaðir af ríkisstjórninni, en hæ stiréttur skipar 
þann fimmta, og er hann  form aður nefndarinnar. F'imm varam enn skulu skipaðir á 
sama hátt. — Form aður og varaform aður nefndarinnar skulu vera lögfræðingar.

Ú rskurð um  gildi uppsagnar og önnur þau atriði, er greinir í lögum þessum, að 
undanteknu mati á húsaleigu og staðfestingu á leigumálum, skulu form aður og tveir 
nefndarmanna, er félagsmálaráðherra tilnefnir, kveða upp. Skulu þeir allir vera á 
fundi, er ú rsku rðu r  er upp kveðinn, og taka þátt í atkvæðagreiðslu, og getur þá vara- 
m aður komið í stað aðalmanns. Afl atkvæða ræ ður ú rs litum  máls.

Tveir nefndarmanna, er félagsmálaráðherra tilnefnir, skulu fram kvæm a m at það 
á húsaleigu og staðfestingu á leigumálum, er í lögum þessum greinir, undir  eftirliti 
formanns, og getur þar einnig komið varam aður í stað aðalmanns.

Skylt er málsaðilum að koma á fund nefndarinnar, ef hún krefst þess, og gefa 
upplýsingar um málsatriði.

Skylt skal nefndinni, að viðlögðum dagsektum, að hafa lokið við afgreiðslu eða 
kveðið upp ú rskurð  um ágreiningsatriði, sem til nefndarinnar er skotið, innan  14 daga 
frá því að málið var afhent nefndinni til afgreiðslu eða það lagt undir ú rsku rð  hennar.

Kostnaður við störf nefndarinnar greiðist ú r  ríkissjóði.

9. gr.
í bæjarfélögum  og þorpum  utan  Reykjav íkur skulu  húsaleigunefndir skip- 

aðar 3 mönnum. Af þeim kýs viðkomandi bæ jars tjó rn  eða hreppsnefnd 2 menn, 
en fé lagsm álaráðherra sk ipar þann  þriðja, og er h an n  fo rm aður nefndarinnar .  
V aram enn skulu  skipaðir á sam a hátt.

í sveitum annast  ú t tek ta rm en n  ásam t h reppsnefndaroddvita  þau störf, sem 
með lögum þessum eru falin húsaleigunefndum.

10. gr.
H úsaleigunefnd ber að fella ú rsku rð  um  ágreining ú t  af uppsögn á leigu- 

samningi um húsnæ ði sam kvæ m t 1. gr. laga þessara. Skjóta m á þeim lirskurði 
ne fndarinnar  til dómstólanna, en hlíta skal honum , unz dóm ur fellur.

11. gr.
Skylt er að leggja fyrir  húsaleigunefnd til sam þ y k k ta r  alla leigumála, sem 

gerðir hafa  verið eftir 14. maí 1940. Skal nefndin  gæta þess, að leigan sé ekki 
ákveðin hæ rri  en h ú n  áður var (sbr. 6. gr.), og' hefu r  h ú n  vald til að ú rsku rða  
um  upphæð leigunnar, ef þörf  gerist. Þá er og skylt að láta nefndina meta leigu eftir 
ný  hús og húsnæði, sem ekki hefur verið leigt áður, og er leigusala (framleigusala)



óheimilt að áskilja  sér eða taka hæ rri  leigu en nefndin inetur. Nefndinni ber einnig 
að framkvæma mat á leigu samkvæmt 5., 6. og 7. gr. laga þessara.

fJrskurðum  hiisaleigunefndar um m at á hiisaleigu má skjóla  til yfirhúsa- 
leigunefndar, er í eiga sæti finim menn, og skulu þ rír  þeirra skipaðir af rikis- 
s t jó rn inn i, .  en tveir af hæstarétti ,  og sé að m innsta  kosti an n a r  þeirra  lög- 
fræðingur og form aður nefndarinnar. Sé matsgerðum utan Reykjavíkur skotið til 
yfirhúsaleigunefndar, getur nefndin við m at sitt lagt til grundvallar skýrslur trúnað- 
arm anna á staðnum um ásigkomulag hins leigða. R íkisstjórnin  setur að öðru leyti 
vfirhúsaleigunefnd nánari starfsreglur, og greiðist kostnaður af störfum hennar úr 
ríkissjóði.

12. gr.
Við m at á hiisaleigu skulu  húsaleigunefnd og yfirhúsale igunefnd kynna 

sér, svo sem föng eru  á, allt það, er áh r if  getur haf t  á leiguna, svo sem verð 
húsnæðisins, viðhald þess, ásigkomulag og legu, og taka ja fn fram t tillit til húsa- 
leigu almennt í sambærilegu húsnæði á þeim stað.

13. gr.
Ef samið hefur verið um hæ rri  leigu en heimilt er að taka samkvæmt lögum þess- 

um, skal sá sam ningur ógildur að því er fjárhæðina snertir, og er af tu rk ræ ft  það, sem 
ieigutaki kann  að hafa ofgreitt samkvæmt slíkum samningi.

14. gr.
Fari leigutaki (framleigutaki) ú r  húsnæði að undangengnum úrskurði,  sem 

byggzt hefur á því, að leigusali (framleigusali) og vandamenn hans þurfi á húsnæð- 
inu að halda (sbr. 1. gr.), og síðan kem ur í ljós, að þeir taka ekki húsnæðið til afnota, 
þá á fyrri  leigutaki (framleigutaki) rétt til að fá húsnæðið af tu r  á leigu með sömu 
kjörum , ef h ann  kýs.

t5. gr.
Öll ákvæði þessara laga um ibúðarhúsn.æði gilda og itm leigu á húsum , bryggj- 

uiii og pöllum til linuveiðabáta, sem róa ú r  landi.
Hafi leiga eftir  slík hús, b rygg jur og palhi vcrið greidd með aflahlut, getur 

aðili krafizt, að leigan verði metin til peningaverðs, og má leiga þessi ekki hækka 
m eira en sem svarar hæ kkun alm ennrar húsaleigu.

16. gr.
Þegar eftir gildistöku þessara laga skal húsaleigunefnd — af sjálfsdáðum 

—  meta leigu eftir öll herbergi í g istihúsum  i unidæmi sinu. Uni fram kvæm d 
þessa m ats og birtingu herbergjaverðs skal ákveðið með regiugerð, er félags- 
m álaráðherra  setur.

17. gr.
Sá, sem áskilur sér hærrí leigu en heimilt er samkvæmt lögum þessum, tekur við 

hæ rri  leigu eða b rý tu r  ákvæði þeirra á annan  hátt, skal sæta sektum frá  10—10000 
krónum.

Sektirnar renna í ríkissjóð. Með mál út af brotum  á lögum þessum skal farið sem 
almenn lögreglumál.

18. gr.
Meðan lög þessi eru í gildi skal stimpilgjald af húsaleigusamningum ekki reikn- 

ast samkvæmt 39. gr. laga nr. 75 1921, heldur vera fast gjald, 2 kr. fy r ir  hvern  samn- 
ing. í Reykjavik annast húsaleigunefnd stimplun slíkra samninga.

19. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar i stað, og falla þá ja fn fram t úr gildi eftirtalin lög um 

húsaleigu, með viðaukum og breytingum : lög nr. 106 1941, lög nr. 126 1941, lög nr. 
35 1942, svo og önnur ákvæði, er b rjó ta  í bág við lög þessi.



Ed. 520. Frumvarp til laga
mn bann við töku Ijósmynda og meðferð ljósmyndavéla.

(E ftir  2. umr. í Ed.)

1. gr.
Rikisstjórninni er, á meðan núverandi styrjöld stendur, heimilt að banna töku 

ljósinynda á tilteknum svæðum á landi eða i landhelgi og af tilteknum  hlutum, mann- 
v irkjum  eða stöðum. Rann þetta getur bæði verið algert og vissum skilyrðum bundið.

2. gr.
Nú hel’ur rikisstjórnin bannað töku ljósmynda á tilteknum svæðum, og er lienni 

þá heimilt að mæla svo fvrir, að allir þeir, sein uin þau ætla að fara  með ljósmynda- 
vélar, skuli afhenda þær þeim aðilum, sem lil þess kunna að verða settir og sjá skulu 
iim, að þær komist á leiðarenda, eða innsigla þær trvggilega, og mega aðilar þá halda 
vélunum í vörzlu sinni.

3. gr.
Rikisstjórninni er heimilt að kveða nánar á með reglugerð um efni það, er í 1. og

2. gr. segir.
4. gr.

Ef m aður raskar innsigli á Ijósmyndavél, sbr. 2. gr., þá varðar það við 113. gr. 
almennra heg'ningarlaga, nr. 19 12. febr. 1940.

Brot á öðrnm ákvæðum laga þessara varða sektum eða varðhaldi, ef m iklar 
sakir eru.

Ljósmyndavélar, sem notaðar eru eða farið er með andstætt fyrirmælum  laga 
þessara, má gera upptækar með dómi.

5. gr.
Mál út af brotuin á löguin þessum sæta meðferð opinberra mála.

Nd. 521. Breytingartillaga
við frv. til I. uni breyt. á 1. nr. 32 23. jún í 1932, um brúargerðir.

F rá  (larðari Þorsteinssyni.

Við 1. gr. A. II. 15.
A eítir liðnum komi 2 nýir tö ln l. :

a. Eyjafja rðará  h já  Hólum.
b. Öxnadalsá hjá Þverá.

Nd. 522. Breytingartillögur
við frv. til laga um breyting á vegalögum, nr. 101 19. jún í 1933.

F rá  Garðari Þorsteinssyni.

Við 1. gr. C. (Um N o rð u r lan d ) :
a. Við 17. tölul. (Hörgárdalsvegur) bætist: og frá H örgárbrú  á Helguhyl um Hörgár- 

dal, vestan Hörgár, að vegamótum hjá Möðruvöllum.



h. Á eftir 20. tölul. (Svarfaðardalsvegur) komi ný r  tö lu l. :
Hrisavegur: Af Dalvíkurvegi h já  H rísum  um  b rý r  á Skíðadalsá og Svarf- 

aðardalsá að Svarfaðardalsvegi h já  Hreiðarsstöðum.

Sþ. 523. Tillaga til þingsályktunar
um skipun nefndar til rannsóknar á Þormóðsslysinu 18. febr. 1943.

Flm.: E inar Olgeirsson, Þ óroddur Guðmundsson, Lúðvík Jósefsson.

Alþingi á lyktar að fela r ík isstjórninni að skipa þriggja m anna rannsóknarnefnd, 
sem athugi, eftir því sem frekast er kostu r á, orsakir til þess, er v /s  Þorm óður frá 
Bíldudal fórst þann  18. febr. s. 1.

Nefndina skal skipa eftir tilnefningu frá  Farm anna- og fiskimannasambandi 
íslands, Fiskifélagi íslands og Sjómannafélagi Reykjavíkur, einn frá  hverju.

Nefndin hefur fullt vald' til þess að krefja  alla þá, er nauðsynlegt reynist, um 
allt það, sem upplýstst getur um tildrög slyssins, svo sem um allan útbúnað og frágang 
skipsins.

Að lokinni rannsókninni leggi nefndin niðurstöður sínar fy r ir  ríkisstjórnina.

G r e i n a r g e r ð .
Mikið er ja fnan  rætt og ritað um öryggismál islenzkra sjóm anna og þó meir nú 

en nokkru  sinni áður, eins og eðlilegt er, þar sem margvíslegar striðshættur ógna nú 
öllum þeim, er um sjóinn sigla, auk  h inna venjulegu hætta  af sjó og vindi. En við 
um ræ ðurnar einar m á ekki láta sitja í þessum málum. Það er skylda allra þeirra, 
sem þar geta einhverju um ráðið, að fyrirbyggja slysin. Eitt aðalráðið til þess að 
koma í veg fyr ir  slvs er að athuga til hins ý trasta  orsakir þeirra  og gera síðan ráð- 
s tafanir til þess að h indra það, sem slysunum veldur. Það er alsiða h já  erlendum 
þjóðum að skipa sérstakar opinberar rannsóknarnefndir  í tilefni af meiri háttar 
slysum, ef vera mætti, að hægt væri að kom ast fyr ir  orsakir þeirra og búa þá betur 
uni næst.

Á siðasta fiskiþingi voru sam þykktar allm argar tillögur um  öryggismál sjófar- 
enda, og var ein þeirra  sú, sem hér fer á eftir:

„Að vegna sjóslysa, er iðulega koma fyrir, en orsakir eru ókunnar  að, sé skorað 
á ríkisstjórnina að láta fram  fara  mjög ýtarlega rannsókn, ef ske kynni, að eitthvað 
upplýstist, er leiddi likur að, af hvaða orsökum slysið hefði viljað til. Mætti þar 
meðal annars  nefna, að rannsökuð yrðu skeyti, er farið hafa á milli útgerðarmanns 
og skipstjóra eða umboðsmanns skipsins uin hleðslu i erlendri höfn, um hvaða mið- 
iim er fiskað á, hvaða siglingaleið er ráðin til að fara um, og yfirleitt allt, er að ferð- 
uni skipsins lýtur. Væri þetta gert ekki sízt til þess að kveða n iður ým sar sögusagnir 
og getgátur, er ávallt ganga m anna á milli um, af hvaða orsökum slysin hafa viljað 
til. Ef það kem ur í Ijós við rannsókn, að slysið orsakaðist af m istökum  eða vanrækslu, 
þá sé frá því skýrt opinberlega, svo það geti orðið öðrum til varnaðar.“

Þáltill. þessi er fram  borin í tilefni af hinu sorglega Þonnóðsslysi. Flutningsm. 
álíta þá stefnu rétta, er fram kom á fiskiþinginu, að slík slys sem þessi beri að rann- 
saka ýtarlega. Við slíka rannsókn getur m argt upplýstst, sem vísað getur á veilurnar 
í öryggisútbúnaði skipa, sein í ljós þurfa  að koma, svo að hægt sé ú r  að bæta.

Það slys, sem hér er sérstaklega farið fram  á, að rannsakað  sé, er langmesta og 
hryllilegasta slysið, er skeð hefur að undanförnu, og þegar hafa fram  komið i blöðum 
upplýsingar varðandi málið á þá leið, að sérstök ástæða virðist fy r ir  hendi um  rann- 
sókn einmitt í þessu máli.



Ed. 524. Nefndarálit
um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 87 9. júlí 1941, um viðauka við lög nr. 84 6. júli 1932, 
um bifreiðaskatt o. fl.

F rá  fjárhagsnefnd.

Frv. þetta er komið frá Nd.; hefur nefndin athugað það og leggur til, að það 
verði samþ. óbreytt.

Alþingi, 12. marz 1943.

Pétur Magnússon, H araldur Guðmundsson, Bernh. Stefánsson,
form. fundaskr. frsm.

Lárus Jóhannesson. Steingr. Aðalsleinsson.

Ed. 525. Nefndarálit
um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 98 9. júlí 1941, uni heimild fy r ir  rikisstjórnina til ráð- 
stafana og tek jnöflunar vegna dýrtíðar og erfiðleika atvinnuveganna.

F rá  fjárhagsnefnd.

Nel'ndin hefur athugað f i ' \ . og er sainniála imi að niada með því, að það verði 
samþykkt óbreytt.

Alþingi, 12. niarz 1943.

Pétur Magnússon, H araldur Guðniundsson, Bernh. Stefánsson.
form. fundaskr., frsm.

Steingr. Aðalsteinsson. Lárus Jóhannesson.

Ed. 526. Nefndarálit
um frv. til 1. iiin brevt. á 1. nr. 13 20. okt. 1905, uin rithöfundarétt  og prentrétt.

F rá  niinni hl. menntaniálanefndar.

Menntaniálanefnd hefur raunar  klofnað í þrennt í þessu máli. Einn vill sam- 
þykkja frv. óbreytt, annar brevta því og hinn þriðji vísa niálinu til rikisstjórnar- 
innar til frekari athugunar.

Frv. þetta er að ýinsu leyti nijög alhugavert. Að vísu er þörf á að endurskoða 
gildandi l<ig uin þetta efni, þar sem þau eru nálega 40 ára göinul og ýmiss konar ný- 
breytni komið til greina á þeirn tíma, svo sem kvikmyndagerð, útvarp og hljóm- 
plötugerð. En hér er hins vegar uni mjög vandasamt mál að ræða, og mátti fyrir  fram 
lelja sennilegt, að þetta mál þvrfti þann undirbúning, sem rík isstjórnin  ein getur 
látið í té.

I frv. þessu koma fram byltingarkenndar hugm yndir og áður lítt ku n n ar  hér á 
landi varðandi eignarréttinn. F ram  að þessu hefur verið gert ráð fyrir, að maður, 
sem kaupir hlut eða fær hann gefinn, yrði uni leið óvéfengdur eigandi hans. Nú á 
að breyta þessu. L istam aður eða listiðnaðarmaður getur selt eða gefið verk sín. En 
hinir nýju eigendur eru þó ekki eigendur nema að takm örkuðu leyti. F rum höf. á smíð



sína að verulegu leyti þ rá tt  fy r ir  sölu eða gjafaafhendingu. Eftir að frv. þetta er 
orðið að lögum, er óleyfilegt fy r ir  mann, sem hefur keypt m álverk eftir íslenzkan 
m álara eða skartgrip, eins og vel ú tskorinn  göngustaf með handfangi ú r  fílabeini 
eða öðru vönduðu efni, að lána þessa hluti á opinbera sýningu eða taka af þeim ljós- 
myndir, nema með leyfi þess, sem málað hefur m yndina eða smíðað göngustafinn. í 
fram kvæm dinni vrði mjög hjákátlegt og ruglingslegt að kom a við þessum tvöföldu 
c ignaryfirráðum  á svokölluðum listaverkum. Auk þess yrði sennilega að víkka þennan 
ný ja  eignarrótt, svo að hann  næði líka til fata, húsgagna o. s. frv. Vel saumuð föt, til- 
kom um iklir  kvenhattar og smekklega gerðir stólar, skápar og legubekkir geta í mörg- 
uin tilfellum verið meiri listaverk heldur en ýmiss konar framleiðsla, sem kennd er 
við listir. Það má þess vegna búast við því, ef Alþingi skapar tvöfaldan eignarrétt á 
takm örkuðu sviði, þá verði von b ráðar  að færa þá stefnu út, svo að hún  nái til flestra 
nytjahluta , sem ganga kaupum  og sölum.

Frv. gerir enn frem ur ráð fy r ir  að stórauka rétt ljóðskálda og tónskálda í sam- 
handj við iðkun söngs og hljóðfærasláttar. Hér á að lögfesta það, að i hvert skipti, 
sem sungin er vísa eða leikið lag eftir islenzka menn, og sé ekki liðin hálf öld frá 
dauða þeirra, þá geti skáldið eða erfingjar þess gert f já rk röfu  á hendur þeim, er 
stendur að söngskemmtuninni. Hér á landi eru, að því er kunnugir  menn herma, hátt 
á annað þúsund manns, konur og karlar, í ýmiss konar söngkórum. Allt þetta 
fólk leggur á sig vinnu við æfingar og söngsam kom ur án endurgjalds og verður 
oftsinnis að leggja fram fé ú r  eigin vasa vegna þessara listrænu iðkana. Eftir að frv. 
þetta var fram  borið, hafa leiðtogar söngm enntarinnar hér í bænum athugað málið og 
komizt að þeirri niðurstöðu, að með skatta eins og hér er um að ræða gæti svo farið, 
að hinum  mörgu kórum  og hinum  fáu einsöngvurum yrði beinlínis fyrirm unað að 
iðka söngmennt á þann  hátt, að hún  yrði þjóðinni til gagns og gleði. Munu mótmæli 
í þessa átt  verða lögð fy r ir  Alþingi við meðferð málsins í efri deild.

Að öllu þessu athuguðu legg ég til, að málinu verði vísað til r ík iss tjó rnarinnar 
með svo hljóðandi

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:
Þ ar  sem frv. er byggt á ný jum  og áður ókunnum  skýringum á eðli eignarréttar- 

ins og fer þar í bág við eldri skoðun í þessu efni, og þar sem telja m á fullvíst, að sam- 
þykkt þess mundi hafa stórkostleg'a lamandi áhrif  á söngmennt í landinu, en hins 
vegar eru þau skáld, sem hér um ræðir, yfirleitt á launum  af almannafé fyr ir  þjón- 
ustu  sína fyr ir  mannfélagið, þykir ré tt  að fela r ík isstjórninni að athuga þetta mál 
gaumgæfilega, áður en löggjöf er sett að nýju  um þessi efni, og tekur deildin af fram- 
an greindum ástæðum til meðferðar næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 12. marz 1943.

Jónas Jónsson.

Sþ. 527. Tillaga til þingsályktunar
um heimild fyrir  rikisstjórnina til þess að láta byggja eða kaupa strandferðabát 
fyr ir  Austurland.

F lm .: Eysteinn Jónsson, Ingvar Pálmason, L árus  Jóhannesson, Lúðvík Jósefsson, 
Páll Herm annsson, Páll Zóphóniasson.

Alþingi heim ilar r ík iss tjó rn inn i að láta byggja eða kaupa  vandaðan  100 smá- 
lesta s trandferðabát fyr ir  A usturland, sem ríkið reki í sam bandi við s trandferða- 
skip ríkisins.



G r e i 11 a r g e r <5.
Snemina í ja n ú a r  komii sýslum enn Múlasýslna og b æ ja rs t jó ra r  Neskaup- 

staðar og Seyðisfjarðar sam an á fund  á Seyðisfirði til þess að ræða 1 1 1 1 1 samgöngu- 
mál A ustfjarða. Var fu ndur þessi ha ld inn  í sam ráði við þ ingm enn af Austurlandi. 

A fundi þessum var samþykkt eftirfarandi ályktun:
„A lyk tu n  fundar  sýslum anna Múlasýslna og lia 'jarstjó ra  Nes- og Seyðis- 

fja rðarkaupstaða  111 1 1 samgönguniál.
a. F u n d u r in n  telur nauðsynlegt, að komið verði á hálfsm ánaðarlegum  stöðug- 

u m  ferðum  E sju  frá  Reykjavík aus tu r  1 11 1 1 land til A kureyrar og söniu leið 
til baka.

b. F u n d u rin n  telur eðlilegt, að í sam bandi við ferðir Esju  verði áæ tlunarferð ir  
f jarðabáts, er gangi frá  Hornafirð i til Þórshafnar.

c. F u n d u r in n  telur, að sainvinnu þessara skipa beri að haga þannig, að Esja  
verði ekki látin  annas t  vöruflu tn inga á örðugustu  afgreiðsluhafnir. Flytji  
Esja  vörur til þessara hafna  á einhverja  h inna  s tæ rri  og öruggari hal’na, en 
þ ar  taki f ja rð ab á tu r in n  þær og flytji á ákvörðunarstað .

d. F u n d u rin n  telur, að auk  h inna  s tærri liafna og þeirra, sem 11111 ræðir liér að 
fram an, geti f ja rð ab á tu r in n  koniið við á afskekk tari  byggðarlögum við 
ströndina.

e. F u n d u rin n  telur, að f ja rð ab á tu rin n  þnrfi að geta lestað ca. 40 smálestir af 
vörum  og hafa  svefnrúm  fyrir  10 menn og setsal fyrir 20. Skipið þarf  að vera 
svo hraðskreit t ,  að það geti farið allt að 10 m ílur á k lu k k u s tu n d .“
I greinargerð fu n d a n n an n a  segir svo uni þörf fyrir  sérstakan  s trandferðabát 

í sam bandi við aðals trandferðask ip in :
„Til farþega- og vöruflu tn inga frá Reykjavik þarf  allstórt og einkuin hrað- 

skre itt  skip. Á ríkið þegar eitt slíkt skip, Esju, og m un  ofarlega á baugi að gera 
SúÖina svo úr garði, að h ú n  verði v iðunandi  sem fó lks f lutn ingaskip .  Má því búast 
við, að sk ipakostur verði nægilegur til að bæta ú r  þörf Austfirðinga fyrir  stöð- 
ugar hálfsm ánaðarlegar ferðir frá  Reykjavik og Akureyri og til söniu staða, eink- 
um  ef skipið þyrfti  eigi að hafa viðkomu á þeim höfnuni, er hafa  verst skilyrði til 
landtöku og uppskipunar.  Að vísu er ré tt  að gera ráð fyr ir  því, að Esja, eða það 
skip, sein s tu n d ar  s trandferð irnar,  komi við á þessum  höfnuni í e inhverjum  ferð- 
uni, ef veður er gott, en hagkvæmara virðist vera að tefja ekki hið dýra skip með 
yfirlegum yfir þessum höfnum, þegar lítið er að gera og land taka  eða uppskipun 
erfið.

Úr flu tningsþörf þessara hafna  og an n a r ra  sm æ rri  s taða þarf  að bæta með þvi 
að hafa sérstakan  fjarðabát, er haldi uppi s töðugum  ferðum  milli Austfjarðanna, 
en sé ja fn f ram t svo ú r  garði gerður, að h an n  geti skotizt til A kureyrar, er þörf 
krefur. Bátur  þessi þar f  að hafa al lmikið  lestarrúm og þægilegt r ým i  fyr ir að 
minnsta  kos t i  tvo tugi farþega.

Hlutverk  hans  yrði að bæta ú r  þörf fyrir  i'lutninga til h inna  sinærri hafna, 
eins og áður er sag't, og' a fskekk tari  byggðarlaga með ströndinni, auk  þess, sem 
h an n  greiddi ú r  öngþveiti því, sem póstflu tn ingar hafa  verið í iim langt skeið 
in n an  fjórðungsins.

F yrir  atv innulíf  í f jó rðungnuni íiiundi f ja rð ab á tu r in n  hafa  m ikla þýðingu. 
Má til dæmis uin það nefna nauðsynina á ferðum  lil H o rn a fja rð a r  á vetrarvertíð  
og' ferðir allt til R au fa rh a fn a r  á sunirum , þar sem b á ta r  af suðurf jö rðunum  hafa 
að undanförnu  stundað  fiskveiðar á Vopnafirði, Þórshöfn  og Raufarhöfn . Á 
sum ruin  hafa oft verið mikil vandræði að fá beitu frá  sildveiðisvæðunum til 
sm ærri og s tærri verstöðva austan lands. Gæti f ja rð ab á tu r in n  í s trandferðuni sín- 
um  greitt inikið fyrir  flutningi á þeirri nauðsynjavöru . Mundi þetta eitt ú t af fyrir 
sig geta orðið til þess, að kos tnaður við f ja rðabátinn  fengist gre iddur á óbeinan 
hátt .



Einsælt niá telja, að Skipaútgerð rikisins eigi að liafa nieð hönciuin útgerð 
f jarðabáts ins  og setja honum  áæ tlun  í sainræm i við ferðir strandferðaskipsins. 
Verður einlægast, að bæði skipin verði gerð lít á kos tnað sama aðila, þar  sem  
sennilegt má telja, að l iagnaður verði á rekstri  s trandferðaskips ins,  en halli á 
reks tr i  f jarðabátsins,  og hann  sparar s trandferðaskipinu m ik in n  kos tnað  með 
því að losa það við tafir  á örðugustu  höfnunum .

Sjálfsagt er, að h in a r  sinærri hafnir , er s trandferðaskipið  kem ur eigi á, fái 
vörur f lu t ta r  til sín með fja rðabátnum , án aukins kostnaðar, og' s tyður það at- 
riði það, að útgerð beggja skipanna sé hin sama, i stað þess, að tveir aðilar þurfi 
að sem ja sín á milli um kostnað af flutningi með f jarðabátnum .

Til f ja rðafe rðanna  þarf  að útvega skip, er sérstaklega sé fyrir þær gert. Verð- 
ur  sýnilega ekki hægt að láta smíða slíkt skip í bráðina, en eflaust má fá leigt 
skip, er nota m ætti til f ja rðafe rðanna  11111 s tu n d arsak ir .“

Hér er uin nýjung  að ræða, sem er í þvi fólgin, að ríkið eigi og reki s trand- 
ferðabátinn i beinu sam bandi við strandferðask ip in . Þessar tillögur sínar sendi 
fu ndur inn  þinginönnum  Austfjarða, og voru þær þegar í stað lagðar fyrir  sam- 
v innunefnd samgönguinála Alþingis til a thugunar ,  og ja fn f ram t var þessi nýjung 
ræ dd  við Pálm a Loftsson, fram kvæ m dast jó ra  skipaútgerðarinnar.

Var málið af sam göngum álanefndum  síðan sent Pálm a Loftssyni, til þess að 
fá álit hans. Hefur h an n  svarað nefndinni, og segir h ann  um strandferðabáts- 
málið í bréfi til sam g ö n g u m álan e fn d ar :

„Út af á lyk tun  funda r  sýslum anna Múlasýslna og b æ ja rs t jó ra  Nes- og Seyðis- 
fja rðarkaupstaða ,  sem mér hefur verið send til um sagnar, vil ég leyfa mér að laka 
fram  e f t i r fa ra n d i :

Ég tel, að sú stefna, sem fram  kem ur í nefndri ályktun, sé i aðala triðum  rétt 
og að sam göngum ál A ustfjarða  verði bezt leyst með þvi, að h raðskre it t  s trand- 
ferðaskip, eins og t. d. Esja, komi á aða lhafn irnar ,  þar sem afgreiðsluskilyrði eru 
bezt, en sam göngurnar við h ina staðina verði levstar með sérstökum  bátaferðum , 
sein standi í beinu sambandi við strandferðaskipið , og á þetta ekki eingöngu við 
Austfirði, heldur tel ég, að þessa stefnu beri að taka  í s l ran d fe rð am álu n u m  yfir- 
leitt. F ja rð ab á tu r  fyrir  Austfirði þyrfti að vera um 100 sm álestir og sérstaklega 
byggður fyrir  það m arkm ið. E r ekki sjáanlegt, að liægt verði að kom a því í fram- 
kvæm d eins og sakir standa. Hins vegar skal það viðurkennt, að Austfirð ingar eru 
illa settir  að því er sam göngur snertir,  og er nauðsynlegt að gera allt, sem hægt er, 
til að bæta ú r  þeim hið b ráðas ta .“

Þ yk ir  flu tn ingsm önnum  þessarar tillögu, sem málið hafi nú fengið þann 
undirbúning, að ré tt  sé að leggja það fyrir sjá lft  Alþingi, í von um, að Alþingi 
fallist á að taka  upp þetta nýmæli í s trandferða iná lum  landsm anna, og þá að 
sjálfsögðu með það fyrir  augum, að tekin  verði upp ný stefna í þessum ínálum, á 
þann  hátt ,  að ríkið ræki sm áskip til s lrandferða  á sty ttr i  leiðuin, en ferðir þeirra 
væru nákvæmlega sam ræ m dar ferðum  aða ls trandferðask ipanna. Fvrir  þessu eru 
mörg rök, og eru þau veigameslu rakin  í greinargerð fundarins  á Seyðisfirði, sem 
birt er að fram an.

N ánar í framsögu.



Nd. 528. Nefndarálit
um frv. til laga um  breytingar á hafnarlögum  fyrir Húsavik, nr. 38 19. jún í  1933.

F rá  sjávarútvegsnefnd.

Nefndin hefur við athugun frum varpsins leitað álits og upplýsinga vitamála- 
stjóra, einnig ræ t t  um  það við flu tn ingsinann  og s jávarútvegsnefnd Ed. Við þessa 
athugun  kom í ljós m. a., að f já rhæ ð ir  þær, sem gre indar eru i 1. og 2. gr„ eru ekki 
i sam ræm i við hlutföll þau, sem frum varp ið  og lögin ákveða milli fram lags ríkis- 
sjóðs og framlags hafnarsjóðs. N efndunum  kom sam an  um, að þetta bæri að 
leiðrétta.

Þá veitti nefndin  þvi athygli, að niðurlag 1. greinar frum varpsins  er endur- 
tekning á ákvæðum  9. g re inar Iaganna og því óþarft.

Eftir  a thugun  sína á fruinvarpinu, leggur nefndin  til, að það verði sam þykkt 
með þeim breytingum, sem hér fara á eftir. Tveir n e fndarm anna  (LJós og GG) 
eru  þó m ótfallnir 2. brtt.

BREYTINGARTILLÖGUR.
1. Við 1. gr.

a. í stað „1000000.00 —  ein milljón k ró n a“ kom i: 1200000 — ein milljón og 
tvö h u n d ru ð  þúsund  kr.

b. orðin „enda sé ekki . . . v i tam álas tjó ra"  í niðurlagi g re inarinnar  falli 
burt.

2. Við 2. gr. í stað „2100000.00 — tveggja milljóna og eitt hu n d rað  þúsund
k ró n a“ komi: 1800000 —  einnar m illjónar og á tta  h u n d ru ð  þúsund.

Alþingi, 12. m arz 1943.

F in n u r  Jónsson, Sigurður Kristjánsson, S igurður B jarnason. 
form. frsm

Lúðvik Jósefsson. Gísli Guðmundsson,
fundaskr.

Nd. 529. Breytingartillagra
við brtt. á þskj. 461 (V irk jun  A ndakílsár).

F rá  Jóni Pálmasyni, Asgeiri Asgeirssyni, Skúla G uðm undssyni og Ingólfi Jónssyni. 

Við 1. brtt .  Meginmál till. verði þannig:
Ríkið læ tur reisa ra forkuver við Andakilsá í B orgarfjarðarsýslu , leggja há- 

spennutaugar þaðan  til Akranes, Mýrasýslu, Snæfellsnes- og H nappadalssýslu 
og Dalasýslu, og' gera afspennistöðvar í þessum  héruðum . Sömuleiðis skal leggja 
háspennu taugar  frá  orkuverinu til Strandasýslu, V estur-Húnavatnssýslu  og Aust- 
ur-Húnavatnssýslu  og reisa afspennistöðvar i þeim héruðum , ef rannsókn ir  leiða 
í Ijós, að hagkvæmara sé að veita þeim rafmagn ú þann hátt en með öðru móti.



Nd. 530. Tillaga til þingsályktunar
um  útre ikning  þ jóðarteknanna .

Flm .: Skúli Guðmundsson, Gísli Guðmundsson.

Neðri deild Aljiingis á lyk tar  að fela r ík iss tjó rn inn i að láta gera fullkomið 
yfiriit, er sýni árlegar he i lda r tek ju r  þ jóðarinna r  ár in  1936— 1942 og þæ r breyt- 
ingar, sem á þeim hafa  orðið. Sé þessu lokið haustið  1943, en síðan skal árlega 
re ikna  ú t  þ jó ð a r tek ju rn a r  á sam a hátt .

G r e i n a r g e r  ð .
Hér er lagt til, að r ík iss tjó rn inn i verði falið að láta re ikna út h e i ldar tek ju r  

þ jóðarinna r  no k k u r  undanfa r in  ár, bæði fyrir  styrjö ld ina og eftir að h ún  hófst, 
og gera sam anburð  milli e instakra  ára.

Slíkt vfirlit um þjóðartek ju rnar er nú ekki til, en mundi geta orðið til mikils 
stuðnings við lausn ým sra  fjárhagslegra  vandam ála. T. d. m á benda á þýðingu 
þess fyrir  Alþingi, þegar þ a r  eru  tek n ar  ákvarðan ir  um  skattam ál og afgreiðslu 
fjárm ála , svo og fyrir  milliþinganefndir, sem starl'a að a thugun  e instakra  mála. 
Þá m á geta þess, að núverandi r ík iss tjó rn  hefur  lýst því yfir, að hú n  m uni vinna 
að undirbúningi þess, að ný launalög verði sett á Alþingi innan skannns. Mun al- 
mennt viðurkennt, að það sé nauðsynlegt. En þegar teknar verða ákvarðanir um 
launagreiðslur til s ta rfsm anna  rikisins og rík isstofnana, væri það mjög til leið- 
heiningar, ef til væri glöggt yfirlit um tek ju r  þ jóðarinna r  í heild siðustu árin, og 
þær breytingar, sem á þeim hafa  orðið.

Með aðstoð Hagstofunnar, r ik isskatlanefndar,  an n a rra  rík iss tofnana og ein- 
s takra hagfróðra m anna ætti að vera auðvelt fvr ir  r ík isstjórnina að framkvæma 
það, seni tillaga þessi f ja llar  um.

Nd. 531. Frumvarp til laga
um bann gegn minkaeldi o. fl.

Flm.: Pétur Ottesen.

1. gr.
F rá  1. janúar  1944 skal minkaeldi með öllu hannað í landinu, og skal öllum 

aliminkum lógað fvrir  þann tíma.

2. gr.
F rá  sama tíma skal veita vcrðlaun úr ríkissjóði fvrir  dráp villiminka, 50 kr. 

fvrir  hvert dýr, sem unnið er.

3. gr.
R áðheira  setur reglugerð um framkvæmd laga þessara, svo sem um eftirlit 

með eyðingu aliminka samkv. 1. gr. og um það, hverra  sannana beri að krefjast 
fyrir  drápi villiminka til þess að verðlaun megi veita. I reglugerð skulu sett ákvæði 
um viðurlög fyrir  hrot gegn 1. gr., þar á meðal um upptöku dýrastofns og búra, 
og skulu mál út af brotum  sæta meðferð opinberra mála.

4. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.



G r e i n a r g e r ð .
Það eru allar hori'ur á, að það sé nú komið á daginn, sem spáð var af ýms- 

um, þegar leyfður var innflu tningur til landsins á minkum, að af innflutningi þess- 
ara harðgerðu, grimmu og blóðþyrstu dýra  ga?ti stafað mikil hætta, ekki einasta 
fyrir dýra- og fuglalífið í landinu, heldur gæti einnig svo farið, að með þessu til- 
tæki væri stefnt til evðingar á laxa- og silungastofni i ám og vötnum. Hinn mikils- 
metni og góðkunni ná ttúrufræ ðingur Guðm undur Bárðarson ritaði grein um þessar 
m undir í Náttúrufræðinginn, þar sem hann  varar mjög við þessum innflutningi. 
Mér þykir ástæða til að taka upp í þessa greinargerð hluta af þessari ritgerð hins 
merka náttúrufræðings. Segir hann  svo meðal annars :

„Nýlega hafa verið flutt hingað til íslands lítil rándýr, sem nefna mætti sund- 
merði (eru þeir ættaðir frá Norður-Ameríku og kallast m ink ,.Putorius  vison). Skinn 
þeirra þykja verðmæt vara. En þeir eru gráðug og slungin rándýr og láta fá dýr 
i friði, sem þeir ná til og ráða við. Sækja þeir m jög eftir alifuglum og villifuglum 
og beita mikilli kænsku og eru auk þess sunddýr á við otur og veiða bæði laxa og 
silunga og spilla sums staðar veiði í ám og vötnum. Það m un  vera svo til ætlazt, að 
sundm erðirnir verði aldir hér í búrum , og treysta sumir þvi, að þeir muni ekki 
sleppa. En verði sundmerðir víða aldir hér á landi, má ganga út frá  því sem vísu, 
að einhverjir muni sleppa og gerast villtir. Það er engin leið að hafa svo öruggt 
eftirlit með vörzlum þeirra á mörgum  uppeldisstöðum, að eigi geti ú t  af borið. — 
Það er kunnugt, að refir hafa oft sloppið ú r  girðingum, þar á rneðal silfurrefir, 
og hefur þó gæzla þeirra verið tryggð éftir föngum og missir þeirra verið eigend- 
unum  mikill skaði. Þó eru rcfirn ir  ekki eins ísmevgileg dýr og ekki eins góðir að 
klifra og sundmerðirnir.

Talið er, að sundm erðirnir gangi næst hreysiköttunum  að griinmd, kænsku og 
áræði, og þeir eru mestu vágestir meðal alifugla. Þeir liggja í leynum í holum og 
fylgsnum, þar sem slíkra veiðifanga er von á bæjum, og verða menn þeirra  oft 
ekki varir fyrr en þeir hafa höggvið talsvert skarð í fuglahjörðina. Þeir ásækja 
og alls konar villifugla og' hre iður þeirra og hafa það fram  yfir refi, að þeir geta 
hæði synt og klifrað þangað, sem fuglar verpa. Ef þeir verða h é r  villtir og breiðast 
hér út, gæti æðarvarpinu stafað stórhætta af þeim, því að æðarfuglinn væri eigi 
Jengur öruggur með hreiður sín í umflotnum eyjum og skerjum, sem honum  hafa 
dugað gegn tófunum. Æ ðarungum  mundi og stafa mikil hætta af þeim í fjörum, 
þar sem kollurnar leita á land til hvíldar með ungana. Sundm örðurinn gæti og elt 
ungana á sundi og kafað eftir þeim. I sömu hættu væru og endur, sein halda til 
með unga sína á t jö rnum  og vötnum.

Einnig er hætt við, að unglömbum stafaði hætta af sundmörðunum, og' mundi 
þá fjárm önnum  reynast miklu örðugra að verja unglömbin fyr ir  þeim en tófun- 
um. Það er kunnugt um hreysikettina, náfræ ndur sundm arðanna, að þeir ráðast 
oft á miklu stærri dýr en þeir eru sjálfir, t. d. héra, og hafa  þá aðferð að stökkva 
upp á hrvgg þeirra, halda sér þar föstum, bíta á hálsæðarnar og drekka blóð þeirra, 
unz þau hníga í valinn á flóttanum. — Sumir triia því, að sundm erðir geti eigi 
þrifizt hér á víðavangi, og því muni það hættulaust, þó að nokkrir  sleppi ú r  búrum.

En sundm erðirnir eru snjallir í því að laga sig' eftir þeim bjargræðisskilyrðum, 
sem völ er á. Þegar fátt er um veiðidýr á landi, leita þeir í f jö ru r  og nærast á skel- 
fiski, sem í fjö runum  finnst, eða kafa eftir slíkri björg. Þeir lifa á rottuin og 
músum og leita lieim undir  bæi, þegar hart er um æti, og sitja þá um alifugla.

Ég tel það mjög misráðið að leyfa að flvtja hingað slik dýr sem þessi af marð- 
arættinni. Væri hyggilegast að banna allan innflutning á sundmörðum, en hafa 
þann stofn, sem þegar er kom inn hingað, í strangri gæzlu, þangað til hann verður 
upprættur, og þyrfti það að verða sem fvrst.“

Þetta er óneitanlega athyglisverð aðvörun, og hefur revnslan þegar sýnt, að 
hún er á rökum reist.



Xii eru liðin tólf ár síðan þessi innflu tningur hófst, og allt virðist benda til, 
að víðast hvar, ef ekki alls staðar þar, sem tekið hefur verið upp minkaeldi, hafi 
meira og minna af m inkum  sloppið ú r  girðingum. Mest hrögð að þessu hafa þó 
verið i Revkjavík og nágrenni, og er það ekkert óeðlilegt í sjálfu sér, því um •'Ji 
minkastofnsins mun vera á þessu svæði.

Arið 1939 var farið að kveða svo mikið að villiminkum i nágrenni Reykja- 
v íkur og H afnarfjarðar,  að þáverandi landbx'maðarráðherra fól loðdýraráðunaut 
að hefjast handa um eftirlit með m inkabúrum  og að gera gangskör að því, að 
hafin vrði herferð gegn villim inkafaraldrinum, og var heitið verðlaunum  í því 
skyni. Árið eftir m unu fram kvæm dir í þá átt að herja  á villiminkana hafa  að mestu 
legið niðri, enda var loðdýraráðunautur, sem stóð fyr ir  þessum framkvæmdum, 
J)á erlendis. Eftir heimkomu hans var af tur  hafin  herferð i þennan ófögnuð, sem 
mjög hafði þá færzt í aukana og framdi spellvirki á landi og í legi. Á síðastliðn- 
um tveim ur árum  hafa verið drepnir um  70 villiminkar, flestir í nágrenni Reykja- 
v íkur og H afnarfjarðar,  þar á meðal einn inni á Austurvelli. Á þessum slóðuin 
er aðalaðsetur v illim inkanna talið vera i H afnarf ja rðarh raun i  og við Elliðaár og 
Elliðavatn. E r einkum talið, að mjög k rökk t sé af Jæim meðfram Elliðaánum. Er 
Jiað eðli þessara rándýra  að grafa sig niður í ár- og lækjarbakka, þar sem veiði 
er von. Geta Jieir þá skotizt ú r  holum sínum, sem hafa inargar útgöngudyr, hvort 
þeir heldur vilja í vatnið til fiskifanga þar eða á land upp, því að dýr þessi eru 
jafnvíg á það hvort tveggja að veiða fisk og drepa dýr og fugla. Þyk jast  veiðimenn, 
er laxveiðar stunda í Elliðaám, hafa orðið Jiess mjög varir, síðan vargur þessi tók 
sér bólfestu við árnar, að laxar, sem þeir veiða, séu oft r ifn ir  mjög og illa leiknir, 
og það er álitið, að það sé af völdum m inkanna. Má geta nærri eftir þessari viður- 
eign m inkanna við fullorðna laxinn, að þeir Jjurfa ekki að taka nærri sér að svelgja 
í sig laxaseiðin, sem eru af þeirri stærð, áður en Jiau ganga til sjávar, og hvert 
þeirra er ré ttur kjaftbiti handa þeim. Eigi má heldur leggja af sér dauðan lax á 
landi við árnar, því m inkarn ir  eru Jiá óðara fa rn ir  að gæða sér á þeirri krás. — 
Einnig hefur orðið vart við minka við fleiri veiðiár á Jiessu svæði, eins og t. d. við 
Leirvogsá og Köldukvísl. — Af þeim 70 minkum, sem getið er um hér að framan, 
að drepnir hafi verið, voru 40 lagðir að velli á s.l. ári. Auk þess sem herjað hefur 
verið á m inkana með skotum og grjótkasti, þá hefur og verið gripið til Jiess ráðs 
að eitra fyr ir  þá og auk (>ess komið fy r ir  vítisvélum við holur m inkanna og híbýli. 
En það er mál m anna að þrá tt  fyrir  allt þetta sjái tæplega högg á vatni. Er þegar 
búið að verja úr ríkissjóði 2500 kr. í þetta minkastríð.

Þá hefur orðið upp á síðkastið allmikið vart við villiminka uppi í Borgarfirði,
einkum í Lundarreykjadal. Hafa v illim inkarnir þar einkum tekið sér aðsetur við 
Reyðarvatn, sem er nokkuð fram  með byggðinni, og er þar gnægð af silungi. Einnig 
hefur þeirra orðið vart meðfram Tunguá og Grímsá. Leikur mikill g runur á, að
villiminkar hafi lagzt á unglömb á s.l. vori á bæ einuin framarlega í dalnum, og
styðja ummæli Guðm. B árðarsonar það, að svo geti verið. Voru lömb þessi bitin 
á barkann  og sogið úr }>eim blóðið, en hræ  þeirra  lítt étin. Fé bænda af þessum 
slóðum heldur sig mikið meðfram ám þessum og í k ringum  Reyðarvatn, því þar eru 
afréttarlönd góð.

Þá er og á því s terkur grunur, svo að nærri s tappar vissu, að villiminkar hafa  
orðið aligæsum að bráð á bæ einum neðarlega í dalnum, á bakka Grímsár. Þ arna  
á þessum slóðiim hafa villiminkar hin beztu og ákjósanlegustu lífsskilyrði, — gnægð 
af fiski í ám og vötnum auk annars veiðiskapar á þ u rra  landinu, og fylgsni eru 
þarna nóg. E r nánar  frá þessu skýrt í bréfi, sem birtist nýlega í Morgunblaðinu, 
frá bónda í Borgarfirði.

Þ á  hefur og orðið vart við m inka í Botnsdal við Hvalfjörð. Guðbrandur ísberg, 
sýslumaður á Blönduósi hefur skrifað rits tjóra  Morgunblaðsins bréf, sem nýlega birtist 
i blaðinu ásamt bréfi frá honum  til landbúnaðarnefnda Alþingis og landbúnaðar- 
ráðunevtisins, en þau fjalla öll um hættu þá, sem stafar af villiminkum. Er í bréfum



þessum mjög sterklega varað við þessari yfirvofandi plágu og færð fyr ir  því mörg 
sterk og veigamikil rök, að bannað verði með öllu minkaeldi og gangskör að því gerð, 
að skorin verði upp herör til þess að ú trým a þessum bitvarpi láðs og lagar. Kemur 
það skýrt fram í þessum bréfum  Guðbrands sýslumanns, að þessi plága hefur einnig 
heimsótt Norðurland og er þar í uppsiglingu.

A skal að ósi stemma, og þótt segja megi, að því hafi helzt til seint verið gaumur 
gefinn, hver vá hér er fyr ir  dvrum, þá er samt betur seint séð en eigi.

Það er ekki lengur við það hlítandi, að þjóðin ali þann snák við brjóst sér, setn 
henni stafar slík hætta af. Meðan leyft er minkaeldi í landinu, eykst villiminka- 
hjörðin endalaust, því reynslan hefur staðfest það svo greinilega, að eigi verður uin 
(ieilt, að það var rétt, sem Guðm. Bárðarson hélt fram þegar i öndverðu, að m inkum  
vrði eigi haldið í búrum  og ganga mætti út frá því sem vísu, að einhverjir m undu 
sleppa.

Það er því óumflýjanlegt eins og komið er að lianna allt minkaeldi. Sú fjölgun, 
sem stafar af viðkomu hinna villtu dýra, sem nú eru dreifð um  landið, m un reynast 
nógu erfið við að fást og það svo, að þar sé ekki á bætandi. Talið er, að hvert dýr 
geti átt 1— 10 unga í hvert skipti, en oftast 3—6.

í þessu frv. er lagt til, að búið verði að lóga öllum alim inkum  fyrir  næstu ára- 
mót. Þetta t ím atakm ark  er sett með það fy r ir  augum, að þá eru skinnin verðmest. 
Af þeirri ástæðu er lagt til, að þessi frestur verði gefinn.

Verðlaunaveitingar þær, sem um ræðir í frv., 50 kr. fy r ir  hvert dýr, sem unnið er, 
virðist eigi mega öllu minni vera, þegar á það er litið, hver höfuðnauðsyn það er, að 
einskis sé látið ófreistað til þess að ráða niðurlögum þessa skemmdarvargs. Þá þykir 
rétt að láta ákva’ði þessi koma til framkvæmda um leið og endi er bundinn  á minka- 
eldið.

Gera má og ráð fyr ir  nokkrum  kostnaði við eitrun og kaup á sprengjum, því 
á hvoru tveggja þessu m un þurfa að halda, ef nokkur von á að vera uin það, að þessi 
ófögnuður verði kveðinn niður. Að sjálfsögðu m un verða haldið í horfi með eyð- 
ingu minka á þessu ári undir y firum sjón loðdýraráðunauts, eins og verið hefur, en 
sérstök ástæða er til þess að þess sé vel gætt á tímabili því, sein líður frá því að frv. 
þetta verður að lögum og þangað til ákvæðum 1. gr. um bann gegn minkaeldi er full- 
nægt, að eigi verði veitt verðlaun fvrir dráp annarra  minka en villiminka.

Sennilega hefur aldrei flutzt til landsins jafnhættulegur bitvargur og m inkarn ir  
eru. Tófunni er haslaður völlur á fjöllum uppi að mestu, þar leitar hún fullnæg- 
ingar sinna þarfa, að vísu oft á kostnað búandans. Fligi drepur tófan heldur meira að 
jafnaði en kviðfyllisþörf hennar og skvlduliðsins krefst í hvert sinn. En m inkurinn 
er ekki við eina fjölina felldur í þessu efni, fullnæging hans i því að seðja hungur 
sitt og drápfýsi er ekki bundin við þau ga>ði ein, sem við Iandið eru tengd. Hann 
er, eins og fyrr segir, jafnvígur til fiskifangs sem fugla- og dýraveiða. Og þó að t. d. 
unglömbum og fuglum láðs og lagar sé af þessum völdum mikil hætta búin, þá er 
fiskstofninum í ám og vötnum ef til vill í enn meiri hættu stefnt með hingaðkomu 
]>essara harðgerðu og slvngu veiðidýra.

íslendingar eiga mikinn fjársjóð fólginn í ám og vötnum þessa lands. Lax- og 
silungsveiði er hvort tveggja í senn gagnsamleg og fjölda m anna  það viðfangsefnið, 
sem mesta ánægju og unað gefur. Eftirspurn  útlendinga og áhugi fyr ir  laxveiðum 
hér á landi, eins og hann birtist í sívaxandi mæli síðustu ár in  fyr ir  striðið, var 
augljós og óræ kur vottur þess, hve mikill gjaldevrisöflunarmöguleiki er fólginn í 
því að leigja útlendingum laxveiðiárnar.

Það mundi því þykja skarð fyrir  skildi, ef fiskstofninn í ám og vötnum yrði 
minkavargnum að bráð. Mættu það heita harla hatramleg syndagjöld.

Æ ðarvarpinu stafar að visu nokkur hætta sums staðar af tófunni, en hvað er 
það h já  þeirri hættu, sem vofir y fir  varpinu af völdum m inkanna, sem eru bæði 
láðs og lagar dýr og m undu ekki vila fyr ir  sér að þreyta sund um víkur og voga út í 
evjar og hólma, hvort heldur er yfir eða undir sjávarborði. Hið sama má segja um



andavarpið, sem sums staðar er til mikilla nytja. Má í því sambandi benda á, hverja r  
búsifjar það m undu vera fvr ir  Mývetninga, ef m inkar tæ kju  sér bólfestu við Mývatn, 
en þar er mest andavarp á landi hér auk silungsveiðinnar.

Þá er m inkurinn  gæddur þeim hæfileika að geta klifrað stall af stalli um björg 
og' kletta og sótt þangað egg og fugla.

Loks er m inkurinn  haldinn því grimmdareðli, að hann  drepur allt, sem hann 
nær í og ræ ður við, án afláts og tillits til þarfarinnar,  eingöngu af áskapaðri dráp- 
girni og blóðþorsta.

Það má því öllum vera ljóst, hver þörf er á því, að hér séu re istar skorður við.

Ed. 532. Breytingartillögur
við frv. til laga um húsaleigu.

F rá  Gisla Jónssyni.
1. Við 1. gr.

a. Orðin „til íbúðar“ í 1. mgr. falli niður.
b. í stað orðsins „ibúðin'* í 1. mgr. komi: hiisnæðið.

2. Við 10. gr. Niðurlagsorðin: „en hlíta skal honum, unz dónnir fellur“ falli niður.
3. Við 15. gr.

a. F y rr i  mgr. orðist þannig:
Akvæði þessara laga gilda og um leigu á húsum, bryggjum og' vinnu- 

pöllum til hvers konar fiskiskipa og' báta, nema öðruvísi sé ákveðið með 
reglugerð eða lögum. 

h. Við greinina bætist ný málsgr., svo hljóðandi:
Séu einhver önnur hlunnindi innifalin i leigunni, er áhrif  hafa á hana, 

skal meta þau sérstaklega.
4. Við 16. gr. Orðin „heldur vera fast gjald, 2 kr. fy r ir  hvern samning,“ falli niður.

Ed. 533. Tillaga til þingsályktunar
uin rannsókn á skilvrðuin fyrir  bvggingu og starfrækslu æskulýðshallar í Revkjavík.

Flm.: Jónas Jónsson.

Efri deild Alþingis á lyk tar að skora á r ík isstjórnina að skipa níu m anna nefnd, 
sein starfar án endurgjalds að athugun á skilyrðum fyrir  því að reisa og starfrækja 
æskulýðshöll í Reykjavik. I nefnd þessa skal tilnefna fjóra  menn eftir ábendingu 
þingflokkanna, borgarstjó rann  í Reykjavík, fræðslumálastjóra, formenn íþróttasam- 
bands Islands og iþróttaráðsins og iþróttafulltrúa ríkisins. Nefndin velur sér sjálf 
formann og skilar áliti fvrir  væntanlegt haustþing 1943. Ef einhver af fram an greind- 
um  aðilum vill ekki leggja til fu lltrúa eða vera fulltrúi í nefndinni, skipar kennslu-
málaráðherra menn í þeirra stað, sem ú r  ganga á þennan hátt.

G r  e i n a r  g e r  ð .
Ýmsir áhugamenn um kennslumál, svo sem Pálmi Hannesson rektor o. fl., hafa 

á undan gengnum missirum fundið sárt til þess, að mikið af æskulýð höfuðstaðarins 
vantaði tilfinnanlega aðgang að viðunandi húsnæði. Miðstjórn Fram sóknarflokksins  
hefur haft málið til meðferðar, og að síðustu hefur  fu lltrúaráð flokksins hér í Reykja-
vík minnt á, að nauðsvn bæri til að hrevfa málinu á Alþingi.



Fram kvæm d þessa máls er vandasöm, og verður varla vel ráðið fram  ú r  málinu 
nema með athugun og velvild m argra manna. Þeir, sem beitast fyrir, að reist yrði 
hér í bænum æskulýðshöll, ætla, að þar gæti farið fram  m argþætt uppeldis- og menn- 
ingarstarfsemi. í slíku húsi þyrftu  að vera misstórir  samkomusalir, kvikmyndasalur, 
sem jafnfram t mæíti nota til fyrirlestra, enn frem ur íþróttasalir, v innustofur fyrir 
unga menn og ungar s tú lkur og að lokum veitingasalir, þar  sem gætt væri hófsemi 
og einfaldleika.

Ef byggja ætti í höfuðstaðnum stórhýsi í þessu skvni, m undu  ýmis félög i bæn- 
um, bæjarfélagið sjálft og ríkið verða að leggja fram  stofnféð og hafa hönd í bagga 
með rekstrinum. Tillagan um skipun undirbúningsnefndar er byggð á því, að hér 
verði að koina til viðtækt samsíarf allra flokka og allra stétta. íþróttafélögin í bænum 
m undu njóta mikils góðs af slíkri stofnun. Þess vegna er gert ráð fyrir, að þ rír  valdir 
Jeiðtogar iþróttamálanna eigi sæti í nefndinni. Fræðslum álastjóri og borgarstjóri eru 
sjálfsagðir fu ll trúar i þessari nefnd. Gera m á ráð fyrir, að ekki yrði byggð æskulýðs- 
höll nema með verulegu framlagi ríkissjóðs. Þess vegna verða þingflokkarnir að 
taka frá bvrjun  þátt í undirbúningi og rannsókn málsins.

Ég hygg, að telja megi í tugatali þau íþrótta- og æskumannafélög í Reykjavík, 
sem kalla má, að séu í stöðugum vandræðum  með húsnæði fy r ir  fundi og samkomur. 
Mörg af þessum félögum, t. d. skíðafélögin og ferðafélagið, hafa sýnt í verki stór- 
m ikinn áhuga og haft forustu um mikilvæg'a þætti i uppeldismálum bæjarins. Þess- 
um félögum væri stórmikill ávinningur að fá, auk húsakynna sinna uppi i fjöllum, 
aðgang að fjölbreyttu og hentugu húsnæði í bæ num  fyr ir  nauðsynlegar samkomur.

Þá m á sízt glevma því, að með kvikm yndum  er hægt að vekja og fræða unglinga 
miklu meira en gert er. Mundu hin ýmsu íþróttafélög notfæra sér kv ikm yndir miklu 
meira en nú er gert til eflingar íþróttalífinu, ef völ væri á hentugum  kvikmyndasal 
í sambandi við fundahöld.

Enn er ótalinn sá þáttur, sem sízt má gleyina, og það eru v innustofur fyr ir  ungar 
stú lkur og unglingspilta. Meðan leikhúsið var að mestu tómt, fengu ungir piltar í 
svifflugfélaginu leyfi til að vinna þar að smíðum sínum. Komu þeir þangað í tuga- 
tali og fullnægðu smíðaþörf sinni og gerðu þar ótrúlega fallega og vandaða hluti. 
Sama er að segja um ungar stúlkur, að þær hafa að öllum jafnaði m ikinn áhuga fyrir  
margháttuðu námi, sum part beinlínis til undirbúnings fyr ir  heimilisstörf, sum part 
til að fullnægja listaþrá sinni.

Æskulýðshöll í Reykjavik gæti orðið stórfelld uppeldis- og menningarstöð fyr ir  
bæinn. Hún yrði að opna hlið sín fr já lsm annlega og þó setja s trangar reglur og fylgja 
þeim. Þ ar  ætti ekki að hafa um hönd tóbak né áfenga drykki. Þ a r  yrði að vera strang- 
ur agi og fjölbreytt verkefni. Þangað ættu ekki aðrir  menn erindi en þeir, sem vildu 
vinna og' vildu gleðjast án stuðnings frá eiturlyfjum. Þeir, sem þá leið vilja fara, hafa 
mörg lirræði sér til fram dráttar .  En æskulýðshöll fv r ir  unga fólkið i Reykjavik á að 
hafa það hlutverk að kenna tilvonandi borgurum  að gegna erfiðum skyldum höfuð- 
staðarbúa á íslandi.

Fylgiskjal.

Æ skulýð Reykjavíkur skortir ýmis skilyrði til andlegs og likamlegs þroska. 
Meðal þeirra er samkomuhús, æskulýðshöll, byggð í fullu samræmi við þarfir  æsku- 
lýðsins, til hollra en nauðsynlegra skemmtana og til margs k o n ar  an n a rra  afnota í 
menningarlegu tilliti. Æ sku lýður bæjarins hefur engan samastað, er fullnægt geti 
skemmtana og sam kom uþörf hans á þann  hátt, sem honum  er hollast og hann  sjálfur 
mundi kjósa. Unga fólkið neyðist þvi til að fullnægja þessari þörf sinni eftir var- 
hugaverðum leiðum og jafnvel gegn vilja sinum og betri vitund.

Þ ar  sem u m  y3 hluti landsm anna bý r  í Reykjavík og fjöldi ungra  m anna  og 
kvenna hvaðanæva af landinu dvelur þar langdvölum, er ljóst, að þörfin fyr ir  að-



laðandi samastað æskulýðnum til handa er aðkallandi. Málið er því ekki aðeins mál 
Reykjavikur, heldur mál þ jóðarinnar, en fyrst og frernst mál h innar vaxandi kyn- 
slóðar. Sýnist því hvggilegast, að rikissjóður, R eykjavikurbær og æskulýðsfélög bæj- 
arins sameinist 11111 lausn þessa máls nú þegar.

Virðingarfyllst.

F. h. fulltrúaráðs fram sóknarfé laganna í Reykjavík 

Sigurvin Einarsson. Ólafur Jóhannesson.

Ed. 534. Nefndarálit
uni frv. til 1. um hreyt. á 1. nr. 74 31. des. 1937, um alþýðutrvggingar.

F rá  allsherjarnefnd.

Nefndin hefur athugað frv. og leitað um sagnar Tryggingarstofnunar ríkisins 
um það, en ekki getað orðið sammála um að mæla með, að frv. verði samþykkt 
óhreytt. Hins vegar er nefndin samniála um að inæla með, að hám arksfram lög ríkis 
og bæ jar til s júkrasamlaga verði hækkuð úr 10 kr. á meðlim upp í 12 kr., og verði 
]iá hundraðshluti h inna opinberu framlaga af iðgjöldum ákveðinn siðar, til sam- 
ræmis við þessa brevtingu, um leið og heildarendurskoðun láganna fer fram, sein 
vamtanlega verður á ]>essu ári.

Nefndin leggur ])ví til, að frumv. verði samþvkkt með eftirfarandi

BREYTINGU.
Mð 1. gr. F y rir  ,,Vs“ komi: 14.

Alþingi, 15. marz 1943.

Bjarni Benediktsson, Guðm. I. Guðmundsson, B rynjó lfur Bjarnason, 
form. fundaskr. frsm.

H erm ann Jónasson. Lárus Jóhannesson.

Ed. 535. Breytingartillögur
við frv. til 1. um húsaleigu.

F rá  félagsmálaráðherra.

1. Við 4. gi’. í  stað orðanna „leigja húsnæðið innanhéraðsfólki til íbúðar“ í síðustu 
málsgr. komi: leigja húsnæðið húsvilltu innanhéraðsfólki til íbúðar.

2. Aftan við frv. kem ur svo látandi

Ákvæði til bráðabirgða.
Ákvæði laga þessara taka til uppsagna þeirra á leigusamningum og tilkynn- 

inga um  skipti á húsnæði, sem fram hafa farið fvr ir  gildistöku laganna og koma 
eiga til framkvæmda 14. mai 1943, enda hafi uppsögn eða tilkynning komið fram 
með löglegum fyrirvara.



Ed. 536. Breytingartillaga
við frv. til 1. um  breyt. á 1. nr. 13 20. okt. 1905, um  rithöfundarétt  og prentrétt.

F lm .: Kristinn E. Andrésson, Guðm. f. Guðmundsson.

Við 2. gr. bætist ný  málsgrein, svo hljóðandi:
Það skal tryggt með reglugerð, að ákvæði laga þessara h indri í engu starfsemi 

söngfélaga og annarra  hliðstæðra félaga, sem halda  uppi tónlistarstarfsemi með þeim 
hætti, að félagsmenn taka enga greiðslu fyr ir  s törf sín.

Ed. 537. Breytingartillaga
við frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 13 20. okt. 1905, um rithöfundarétt  og prentrétt.

F rá  Eiríki Einarssyni.

Við 2. gr. 2. málsgr. bætist:
Söngfélög og aðrir, er hafa með höndum  tónlistarstarfsemi án  þess þeir taki sér- 

staka greiðslu fyrir, skulu og njóta undanþágu samkvæmt ákvæðum síðustu máls- 
greinar.

Ed. 538. Breytingartillaga
við frv. til 1. um verzlun með kar tö f lu r  o. fl.

F rá  Eiríki Einarssyni.

Við 5. gr. Niðurlag 1. málsgr. ( „Verðskráning garðávaxta“ o. s. frv.) orðist svo: 
Verðskráning garðávaxta skal aðallega miða við það, að framleiðendum sé tryggt 

hæfilegt framleiðsluverð, en þó með nokkurr i  hliðsjón til markaðsverðs garðávaxta í 
nálægum löndum, að viðbættum flutningskostnaði.

Nd. 539. Lög
um breyting á lögum nr. 2 9. jan. 1935, um  ráðstafanir til þess að greiða fyrir  við- 
skiptum með s lá tu rfjá rafu rð ir  og ákveða verðlag á þeim.

(Afgreidd frá Nd. 15. marz.)
Samhljóða þskj. 414.

Nd. 540. Breytingartillaga
við frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 32 23. jún í 1932, um  brúargerðir.

F rá  Páli Zóphóníassyni.

Við A. II. (Nýjar b rý r  á öðrum  vegum en þjóðvegum).
Á eftir 15. tölulið komi ný r  töluliður:
Jökulsá á Dal h já  Brú.



Nd. 541. Breytingartillaga
við frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 105 1940, um breyl. á 1. nr. 62 30. des. 1939, um toll- 
skrá o. fl.

F rá  Pétri Ottesen.

Aftan við 1. gr. bætist: svo og af pappakössum, sem notaðir eru í sama skyni.

Nd. 542. Lög
um breyting á lögum nr. 32 23. jún í 1932, um brúargerðir.

(Afgreidd frá Nd. 15. marz.)

Samhljóða þskj. 474.

Ed. 543. Nefndarálit
um frv. til laga uni jö fnunarsjóð vinnulauna.

F rá  allsherjarnefnd.

Nefndin hefur athugað frv. þetta og sent það til umsagnar Vinnuveitendafélags 
íslands og Alþvðusambands íslands. Vegna þess, hver d rá ttu r  varð á, að umsagnir
þessara aðila, e inkum  hins síðara, bærust nefndinni, hefur nokkur d rá ttu r  orðið
á afgreiðslu málsins. Nefndin telur, að til grundvallar frv. liggi athvglisverð hug- 
mynd. Málið hefur þó enn eigi fengið þann undirbúning, að fært þyki að mæla 
með samþykkt frv. að svo vöxnu máli, enda leggja bæði verkamenn og vinnuveit- 
endur á móti því, að frv. verði sam þykkt eins og það nú liggur fyrir. Nefndin
leggur því til, að frv. verði afgreitt með svofelldri

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ: 
í trausti þess, að rík isstjórnin láti rannsaka möguleika á setningu laga uin 

jö fnunarsjóð vinnulauna, sein samkomulag geti orðið um milli verkam anna og 
vinnuveitenda, og leggi n iðurstöður þeirra rannsókna fyrir  Alþingi, tekur deildin 
fvrir næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 10. marz 1943.

Rjarni Renediktsson, Guðm. I. Guðmuiidsson, Lárus Jóhannesson.
l'orm., frsm. fundaskr.

B rynjólfur Rjarnason. H erm ann Jónasson.

Sþ. 544. Þingsályktun
uiii kaup og iunflutning á heyvinmivélum og öðrum nauðsynlegum landbúnaðar- 
vélum fyrir  næsta sumar.

(Afgreidd frá Sþ. 16. marz).

Samhljóða þskj. 114. ,



Sþ. 545. Þingsályktun
um undirbúning heildarlöggjafar um höfundarétt  og listvernd.

(Afgreidd frá Sþ. 16. marz).

Samhljóða þskj. 211.

Nd. 546. Breytingartillaga
við frv. til 1. uni bann við töku ljósmvnda og meðferð Ijósmyndavéla.

F rá  allsherjarnefnd.

Eftir ö. gr. komi ný grein, er verði (i. gr., svo hljóðandi:
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Sþ. 547. Þingsályktun
um nefndarskipun til að gera tillögur um framtíðarbyggingar á lóðmn ríkisins 
Lækjartorg og Lækjargötu.

(Afgreidd frá Sþ. 16. niarz).

Samhljóða þskj. 160.

Sþ. 548. Þingsályktun
um sérstakar launabætur embættismanna og annarra  s tarfsinanna rikisins.

(Afgreidd frá Sþ. 16. marz).

Samhljóða þskj. 389.

Sþ. 549. Þingsályktun
urn læknisbústað Evrarbakkalæknishéraðs.

(Afgreidd frá S(). 16. marz).

Samhljóða Jiskj. 505.



Ed. 550. Nefndarálit
um frv. til laga um skólasetur á Reykhólum.

F rá  landbúnaðarnefnd.

Nefndin hefur haft mál þetta alllengi til meðferðar. Bráðlega eftir að m álinu 
hafði verið vísað til nefndar, sendi hú n  frv. til fræðslum álastjóra og s tjó rnar Bún- 
aðarfélags íslands og óskaði eftir áliti og tillögum. Seint í jan ú ar  sendi fræðslumála- 
stjóri n. álit sitt. Leggur hann  til, að lítils há t ta r  breytingar verði gerðar á frv. og 
það svo samþykkt, en bendir ja fn fram t á, að ekki sé hægt nú að setja varanlega 
löggjöf um fram tíðarstarfsem i á Reykhólum, vegna þess, hversu óákveðin sú starf- 
semi er enn og því auðsætt, að auka m uni þurfa  við lögin bráðlega.

Stjórn Búnaðarfél. ísl. svaraði snemma í febrúar. Getur h ún  þess, að tilraunaráð 
í ja rð ræ kt hafi lagt til, að Reykhólar yrðu ákveðnir fyr ir  t i lraunastöð á Vestur- 
landi. Ó skar stjórn  Búnaðarfélagsins þess, að afgreiðslu málsins verði frestað, svo 
búnaðarþingi gefist þess kostur að taka frv. til meðferðar. N. varð við þessum 
tilmælum Búnaðarfélagsins.

Búnaðarþing hefur nú afgreitt málið frá  sér. Heldur það fast við þá hugmynd, 
að landbúnaðartilraunastöð fy r ir  Vesturland verði komið á á Reykhólum sam- 
hliða skólastarfsemi, og leggur ja fn fram t til, að stjórnskipuð þriggja m anna nefnd, 
valin á sérstakan hátt, geri nákvæm ar athuganir og tillögur um fram tíðarnot 
Reykhóla:

Landbn. fellst á þá skoðun búnaðarþings — og hefur haft um það atriði sam- 
ráð við flutningsmenn þessa frv. —, að heppilegra muni það reynast að búa mál 
þetta betur undir  lagasetningu en orðið er. Vill n. stuðla að því, að samþykkt verði 
í sameinuðu Alþingi á lyk tun  þar um. Leggur n. til, að frv. þetta verði afgreitt frá 
deildinni með svo hljóðandi

RÖKSTUDDRIDAGSKRÁ:
í trausti  þess, að fram  verði látinn fara  hið braðasta ý tarlegur undirbúningur 

að lagasetningu um fram tíðar-m enningarstarfsem i á Reykhólum og á þann hátt 
fáist öruggur grundvöllur undir  þá starfsemi, leiðir deildin h já  sér frekari af- 
greiðslu málsins nú og tekur þvi fy r ir  næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 16. marz 1943.

Páll Hermannsson, E ir íku r  Einarsson, Þorst. Þorsteinsson. 
form., frsm. fundaskr.

Kristinn E. Andrésson. H. Guðmundsson.

Nd. 551. Breytingartillögur
við frv. til laga um breyt. á vegalögum, nr. 101 19. jún í 1933.

F rá  samgöngumálanefnd.

1. Við 1. gr. A. 3. tölul. orðist svo:
Grindavíkurvegur: Af Reykjanesbraut á Vogastapa um  Grindavik að 

Reykjanesvita.



2. Við 1. gr. B.
a. A eftir tölul. 1 kem ur nýr tölul., svo hljóðandi (og breytist liðatalan eftir 

þv i):
Kjósarskarðsvegur:  F rá  vegamótuin Vesturlandsvegar h já  Skorá um 

Möðruvelli og Fellsenda á Þingvallaveg h já  Syðri-Stíflisdal. 
t). 30. tölul. (Laugabólsvegur) orðist svo:

Múlavegur:  F rá  Arngerðareyri um Laugaból að Múla.
3. Við 1. gr. C. Á eftir 20. tölul. komi nýr tölul. (og breytast tölul. samkv. þ v í ) :

Hrisavegur: Af Dalvíkurvegi h já  Hrísum um brýr  á Skíðadalsá og Svarf- 
aðardalsá að Svarfaðardalsvegi hjá Hreiðarsstöðum.

4. Við 1. gr. D.
a. 2. tölul. (Langanesvegur) verði 34. tölul. (siðasti tölul.) í C. (Norðurland). 
J). Á eftir ö. tölul. komi ný r  tölul., svo hljóðandi:

Jökuldalsvegur:  F rá  Austurlandsvegi við Gilsá í Jökuldal um Hákon- 
arstaði og Brú að Aðalbóli.

Sþ. 552. Nefndarálit
um till. til þál. um verðuppbætur á útflutt refa- og m inkaskinn.

F rá  fjárveitinganefnd.

Nefndin hefur athugað tillöguna og getur ekki mælt með því, að hún verði 
sainþykkt. Einn nefndannaður (PO) hefur þó sérstöðu uin afgreiðslu málsins og 
mun gera grein fyrir  henni.

Alþingi, 16. marz 1943.

F innur Jónsson, Helgi Jónasson, Páll Zóphóníasson, 
form. fundaskr. frsm.

Lúðvik Jósefsson. Þorst. Þorsteinsson. Jónas Jónsson.
Sig. E. Hlíðar. Þóroddur Guðmundsson. Pétur Ottesen.

Ed. 553. Frumvarp til laga
um hann við töku Jjósmynda og meðferð ljósmyndavéla.

(Eftir  eina umr. í Nd.)

1. gr.
Ríkisstjórninni er, á meðan núverandi styrjöld stendur, heimilt að banna töku 

Jjósmynda á tilteknum svæðum á landi eða í landhelgi og af tilteknum hlutum, mann- 
virkjum eða stöðum. Bann þetta getur ba>ði verið algert og vissum skilyrðum Jnindið.

2. gr.
Nii heíur ríkisstjórnin bannað töku ljósmynda á tilteknum svæðum, og er henni 

þá heimilt að mæla svo fyrir, að allir þeir, sem um þau ætla að fara með ljósmynda- 
vélar, skuli afhenda þær jreim aðilum, sem til þess kunna að verða settir og sjá skulu 
um, að þær komist á leiðarenda, eða innsigla þær trvggilega, og mega aðilar þá halda 
vélunum í vörzlu sinni.



3. gr.
R íkisstjórninni er heimilt að kveða nánar  á með reglugerð um efni það, er í 1. og

2. gr. segir.
4. gr.

Ef m aður ra skar  innsigli á ljósmyndavél, sbr. 2. gr., þá varðar það við 113. gr. 
a lmennra hegningarlaga, nr. 19 12. febr. 1940.

Brot á öðrum ákvæðum laga þessara varða sektum eða varðhaldi, ef m iklar 
sakir eru.

Ljósmvndavélar, sem notaðar eru eða farið er með andstætt fyrirm ælum  laga 
þessara, má gera upptækar með dómi.

5. gr.
Mál út af brotum  á lögum þessum sæta meðferð opinberra mála.

6. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Sþ. 554. Breytingartillaga
við till. til þál. uin heimild fyr ir  r ík isstjó rn ina til þess að láta byggja eða kaupa 
strandferðabát fy r ir  Austurland.

F rá  Gísla Jónssyni.
Tillgr. orðist svo:
Alþingi heimilar r ík isstjórninni að láta smíða 2 vönduð 300—400 smál. diesel- 

mótorskip til vöru- og' farþegaflutninga fyr ir  A usturland og Vesturland, sem rekin 
séu í sambandi við strandferðaskip ríkisins.

Ed. 555. Lög
uin breyting á lögum nr. 98 9. júlí 1941, um heimild fyr ir  r ík isstjórnina til ráðstafana 
og tek juöflunar vegna dýrtíðar og erfiðleika atvinnuveganna.

(Afg'reidd frá  Ed. 17. marz).
Samhljóða þskj. 196.

Nd. 556. Breytingartillaga
við frv. til 1. um breyt. á vegalögum, nr. 101 19. jún í 1933.

F rá  Gunnari Thoroddsen.

Við 1. gr. B. 12. Nýr liður:
Hnappadalsvegur:  Af Stykkishólmsvegi um Hnappadal og Heydal að Bíldu- 

hóli á Skógarströnd.



Ed. 557. Frumvarp til laga
11111 breyting á vegalögum, nr. 101 19. jún í 1933.

(Eftir  3. umr. í Nd.)

1. gr.
2. gr. vegalaganna orðist þannig:
Þjóðvegir eru þessir:

A. Um Suðurland.
1. Suðurlandsvegur: F rá  Reykjavík um  Ölfus, Flóa, Holt, Rangárvelli, Landeyj- 

ar, Eyjafjöll, Sólheimasand og Mýrdal til Víkur. Um Höfðabrekkuheiði, Mýr- 
dalssand, Skaftártungu, y fir  Eklhraun, um Síðu, Fljótshverfi, Skeiðarársand, 
Öræfi, Rreiðamerkursand, Suðursveit, uin Flatey á Mýrum til Melatanga, um 
Höfn í Hornafirði, Nes, Almannaskarð og um væntanlega brú á Jökulsá í Lóni 
innan við Stafafell, að Lónsheiði.

2. R ey k janesbrau t : F rá  Reykjavík um H afnarf jö rð  og Keflavík til Sandgerðis.
3. Grindavíkurvegur: Af R eykjanesbraut á Vogastapa um  Grindavik að Reykja- 

nesvita.
4. Garðskagavegur:  Af R eykjanesbraut nálægt Ú tskálum að Garðskagavita.
5. Álf tanesvegur:  Af H afnarf ja rðarvegi til Bessastaða.
6. Vífilsstaðavegur:  Af H afnarf ja rðarvegi til Vífilsstaða.
7. Útvarpsstöðvarvegur:  Af Suðurlandsvegi skam m t innan við Reykjavík að Út- 

varpsstöð á Vatnsendahæð.
8. Krísuvíkur-  og Selvogsvegur:  Af R eykjanesbraut su n n an  við H afnarf jö rð  uni 

Krísuvik, Selvog og Ölfus að Suðurlandsvegi nálægt Hveragerði.
9. Biskupstungnabraut:  Af Suðurlandsvegi undir Ingólfsfjalli um Grímsnes og 

Biskupstungur, h já  Vatnsleysu til Geysis.
10. Sogsvegur:  Af B iskupstungnabrau t skanim t fyrir  aus tan  Sogsbrú, h já  Ljósa- 

fossi og austan  við Þingvallavatn til Þingvalla.
11. Þingvallabraut: Af Vesturlandsvegi nálægt Köldukvisl til Þingvalla.
12. Grafningsvegur: Af Þ ingvallabraut nálægt Heiðarbæ, su n n an  Þingvallavatns 

og hjá Úlfljótsvatni að Sogsvegi nálægt Ljósafossi.
13. Laugardalsvegur: Af Sogsvegi nálægt Þingvallavatni, um  Laugardal h já  Laug- 

arvatni að B isknpstungnabraut h já  Múla.
14. Laugarvatnsvegur: Af B iskupstungnabrau t h já  Svínavatni að Laugardalsvegi 

h já  Laugarvatni.
15. Skeiða- og Hreppavegur: Af Suðurlandsvegi i Flóa upp Skeið og H runam anna-  

hrepp að Gullfossvegi vestan við Hvítárbrú á Brúarhlöðum.
16. Gullfossvegur:  Af B iskupstungnabrau t h já  Tungufljó ti  til Gullfoss.
17. Gnúpverjavegur:  Af Skeiðaveg'i sunnaíi Laxár, h já  Ásum og norðan Miðfells 

upp Þ jórsárda l að Ásólfsstöðum.
18. Skálhol tsvegur:  Af Skeiðavegi nálægt Reykjum , yfir H-\ítá h já  Iðu, um Skál- 

holt að B iskupstungnabraut austan  Brúarár.
19. Villingaholtsvegiu': Af Suðurlandsvegi í Flóa um Villingaholt suður með Þ jórsá 

um Parta  og Fljótshóla, að Gaulverjabæjarvegi.
20. Gaulverjabæjar- og Stokkse yrarvegu r: Af Suðurlandsvegi í Flóa um Gauiverja- 

bæ og Stokkseyri að Eyrarbakkavegi.
21. Eyrarbakkavegur:  F rá  Selfossi að E yrarbakka .
22. Landvegur:  Af Suðurlandsvegi í Holtum  upp Land h já  Múla að Galtalæk.
23. Hagabraut: Af Landvegi fyrir  ofan Lýtingsstaði uni Haga, Stúfholt, Skamm- 

beinsstaði að Landvegi neðan við Köldukinn.



24. Þi/kkuabæjarvegur:  Af Suðurkindsvegi vestan Ægissíðu að Hába? i Þykkvabæ.
25. Landeyjavegur  syðri: Af Suðurlandsvegi h já  Hemlu, h já  Akurey, Bergþórs- 

hvoli, Lágafelli og Miðey að Suðurlandsvegi nálægt Ossabæ.
26. Fljótshlíðarvegur:  Af Suðurlandsvegi á Hvolsvelli inn  Fljótshlið  að Múlakoli.
27. Dyrhólavegur: Af Suðurlandsvegi h já  Litla-Hvammi í Mýrdal um Loftsali að 

Dyrhólaev.
28. Álf taversvegur:  Af Suðurlandsvegi við Skálm árbrú á M ýrdalssandi að Þykkva- 

bæ jarklaustri  í Álftaveri.
29. Meðallands- og Landbrotsvegur: Af Suðurlandsvegi í S kaftá r tungu  um  Asabrú, 

LeiðvöII og Langholt í Meðallandi. Um væntanlega brú  á Eldvatn h já  Fljó tum  
og upp Landbrot austanvert á Suðurlandsveg við Skaftárbrú.

30. lnn-Nesja- og Mýravegur:  Af Suðurlandsvegi h já  Hólum í H ornafirði vestur 
yfir F ljót innra, nálægt Hoffelli, ú t Mýrar að Suðurlandsvegi h já  Flatey. Yfir 
H ornafjarðarfljó t vtra, undan  Bjarnanesi.

B. Llm Vesturland.
1. Vestur landsvegur:  Af Suðurlandsvegi innan við E lliðaár um  Mosfellssveit og 

Kjalarnes, kringum  Hvalfjörð, um Leirársveit, H afnarskóg og Andakíl. Yfir 
Hvítárbrú h já  Hvítárvöllum og á vegamót B orgarnesbrautar norðan AÚð Gufá. 
Um Norðurárdal, Bjarnadal, Miðdali, Búðardal, Svínadal, k r ingum  Gilsfjörð, 
v fir Geiradal, um Kollabúðarheiði, Þorskafjarðarheiði og Langadal til Arn- 
gerðareyrar.

2. Kjósarskarðsvegur:  F rá  vegamótum V esturlandsvegar h já  Skorá um Möðru- 
velli og Fellsenda á Þingvallaveg h já  Syðri-Stíflisdal.

3. Dragháls- og Skorradalsvegur:  Af Vesturlandsvegi h já  Fers tik lu  á Hvalfjarðar- 
strönd um Ferstikluháls, Svínadal, vestan Skorradalsvatns, um Hestháls yfir 
Andakil að Vesturlandsvegi h já  Hvitárvöllum.

4. A kranesvegur : F rá  Akranesi að Vesturlandsvegi h já  Lambhaga.
5. Akrafjallsvegur:  Af Akranesvegi h já  Litlu-Fellsöxl, fyrir  Akrafjall,  h já  Klafa- 

stöðum og Innra-Hólmi á þjóðveginn ofan við Akraneskaupstað.
6. Lundarreykjadalsvegur:  Af Skorradalsvegi á Götuási inn  L undarreyk jada l á 

Uxahryggjaveg gegnt Gilstreymi.
7. Bæjarsvei tarvegur:  Af Vesturlandsvegi nálægt Hesti, um  Bæjarsveit, um 

Reykjadalsárbrú hjá K leppjárnsreykjum  að Reykholtsdalsvegi.
8. Borgarnesbraut:  F rá  Borgarnesi að Vesturlandsvegi norðan  Gufár.
9. Borgarfjarðarbraut:  Af Vesturlandsvegi h já  H augum  um  Stafholts tungur yfir 

Hvitárbrú á Kláffossi, um Revkholtsdal og Hálsasveit að Lambá.
10. Klei favegur: Af B orgarf ja rðarb rau t  h já  Kláffossbrú um  Kleifar að Norðtungu.
11. Hvítárs iðuvegur: Af Kleifavegi inn Hvítársíðu um  væntanlega brú á Hvitá h já  

B jarnas töðum  og á Hálsasveitarveg h já  Stóra-Ási.
12. Álf taneshreppsvegur:  Af Stykkishólmsvegi vestan Langár um Alftaneshrepp 

sunnanverðan, sunnan Hólsvatns að Vogalæk.
13. Hraunhreppsvegur: Af Stykkishólmsvegi h já  A rnarstapa, um Hrafnkeisstaði 

og Laxárholt að Vogi.
14. Hnappadalsvegur: Af Stykkishólmsvegi iim Hnapjiadal og Heydal að Bíldu- 

hóli á Skógarströnd.
15. S tykk i sh ö lm sv eg u r : Al' B orgarnesbraut fyrir  ofan Borgarnes um Mýrar, um 

Kerlingarskarð og' Helgafellssveit til Stykkishólms.
16. Ólafsvikurvegur:  Af Stykkishólmsvegi austan  við S trau m fja rð ará  um Staðar- 

sveit og Fróðárheiði til Ólafsvíkur.
17. Útnesvegur:  Af ó lafsvíkurvegi, aus tan  Fróðárheiðar,  um Breiðuvik að Sandi.
18. Hellusandsvegnr:  F rá  Ólafsvik um  Ennisdal til Hellusands.



19. Eyrarsveitar- og Fróðárhreppsvegur: Af Stykkishólmsvegi í Helgafellssveit 11111 
Eyrarsveit til Grafarness. Utan í Búlandshöfða og um Fróðársveit á Ólafs- 
víkurveg.

20. Skógarstrandarvegur: Af Stykkishólmsvegi í Helgafellssveit 11111 Skógarströnd, 
y fir Hörðudal og á Vesturlandsveg i Miðdölum.

21. Laxárdalsvegur: Af Vesturlandsvegi su n n an  Laxár í Dölum, 11111 Laxárdal og 
Laxárdalsheiði að Strandavegi u tan Borðevrar.

22. Klofnings- og Skarðss trandarvegur: Af Vesturlandsvegi h já  Asgarði 11111 Staðar- 
fell og Skarðsstöð á Vesturlandsveg í Saurbæ.

23. Sa l thó lmavíkurvegur: Af Skarðsstrandarvegi h já  Tjaldanesi í Saurbæ til verzl- 
unarstaðarins í Salthólmavik.

24. Króksfjarðarnesvegur: Af Vesturlandsvegi í Geiradal að verzlunars taðnum  í 
Króksf jarðarnesi.

25. Reykhólasvei tarvegur:  Af Vesturlandsvegi við Berufja rðarbotn , 11111 Reykhóla 
að Stað.

26. Gufudalsvegur: Af Vesturlandsvegi í Þorskafirð i að Gufudal.
27. Steinadalsvegur:  Af Vesturlandsvegi h já  Brekku í Gilsfirði, 11111 Steinadals- 

heiði og á Strandaveg í Kollafirði.
28. Strandavegur:  Af Norðurlandsvegi vestan H rú ta f ja rð a rá r  11111 Borðeyri, ú t með 

Hrútafirði, urn Stikuháls, meðfram Bitrufirði, um Bitruháls, Kollafjörð og til 
Hólmavíkur. Um Staðardal og að Vesturlandsvegi á Kollabúðarheiði.

29. Reykjarf jarðarvegur:  Af Strandavegi í Staðardal, uin B jarnarf jö rð ,  Bala, Kald- 
bak og Veiðileysu, um Kúvíkur í Reykjarfirði að Árnesi.

30. Selstrandarvegur: Al' Reykjarf jarðarvegi norðan Selár út Selströnd að Drangs- 
nesi.

31. Árm úlave gur : Af Vesturlandsvegi h já  Langadalsárbrú  innan  við Arngerðareyri 
ú t Langadalsströnd að Ármúla.

32. Múlavegur:  F rá  A rngerðareyri um Laugaból að Múla.
33. Aðalv íkurvegur:  F rá  Heklu við Hesteyri 11111 H esteyrardal og Stakkadalsheiði 

til Látra  í Aðalvík.
34. Hnífsdals- og Rolungavikurvegur : F rá  ísafirði um Hnífsdal til Bolungavíkur.
35. t saf jarðarvegur: F'rá ísafirði 1 1 1 1 1 Breiðadalsheiði, inn fyrir  Ö nundarfjörð , um 

Gemlufallsheiði að Gemlufalli við Dýrafjörð.
36. Sú ðav íkurvegur: Af ísafjarðarvegi nálægt Seljalandsá í Skutulsfirði 111 1 1 Arnar- 

dal til Súðavíkur.
37. Suðureyrarvegur: Af ísafjarðarvegi á Breiðadalsheiði 11111 Botnsheiði út með 

Súgandafirði til Suðureyrar.
38. Flateyrarvegur: Af ísafjarðarvegi h já  Breiðadal til F la teyrar.
39. Hjarðardalsvegur:  Af ísafjarðarvegi h já  Mosvöllum í Ö nnndarfirð i  til Hjarð- 

ardals.
40. Núpsvegur:  Af ísafjarðarvegi h já  Gemlufalli að Núpi.
41. Þingeyrarvegur: F rá  Þingeyri 1 11 1 1 Brekkudal og Rafnseyrarheiði að Rafnseyri.
42. Haukadalsvegur: F rá  Þingevri til Haukadals.
43. Bíldudals- og Patreksfjarðarvegur:  F rá  Bíldudal uni Hálfdán, fyrir Tálkna- 

fjarðarbotn, um Mikladal til Geirseyrar við Patreksfjörð.
44. Dalahreppsvegur:  F rá  Bíldudal að Bakka í Dalahreppi.
45. Tálknaf jarðarvegnr: Af Bildudalsvegi norðan  T á lk n a f ja rð a r  að Sveinseyri.
46. Rauðasandsvegur:  F rá  Hvalskeri við P a treksf jö rð  að Saurbæ á Rauðasandi.
47. Barðastrandarvegur: F rá  Geirseyri uni Kleifaheiði, h já  Haga að Brjánslæk.

C. Um Norðurland.
1. Norðurlandsvegur: Af Vesturlandsvegi h já  Dalsm ynni í Norðurárdal, uin 

Holtavörðuheiði og Hrútafjörð, y fir  H rútafjarðarháls ,  Miðfjörð, Víðidal og



Vatnsdalsá hjá Hnausum til Blönduóss. Um Langadal, Stóra-Vatnsskarð, 
Vallhólm, Blönduhlið, Norðurárdal, Öxnadalsheiði, Öxnadal, Þelam örk og 
Kræklingahlið til Akureyrar. Um Vaðlaheiði, Ljósavatnsskarð, Fljótsheiði og 
Aðalreykjadal til Húsavíkur. Um Reykjaheiði og Kelduhverfi að Austurlands- 
vegi, austan við Jöku lsárh rú  í Axarfirði.

2. Reykjaskólavegur:  Af Norðurlandsvegi h já  R eykjum  i H rútafirð i  að Reykja- 
skóla.

3. Miðjjarðarvegur:  Af Norðurlandsvegi austast  á H rú ta f ja rða rhá ls i  að Litlu- 
T ungu.

4. Hvammstangabraut:  F rá  H vam m stanga að Norðurlandsvegi h já  Stóra-Ósi.
5. Vesturhópsvegnr:  Af Norðurlandsvegi h já  V atnshorni um  Vesturhóp út að 

Hindisvik.
0. Vatnsdalsvegur:  Af Norðurlandsvegi lijá Sveinsstöðum í Vatnsdalshólum  að 

Undirfelli.
7. Svínvetningabraut: F rá  Biönduósi, h já  Svínavatni, um  væntanlega hrú á Blöndu 

hjá Löngumýri á Norðurlandsveg norðan Svartárbrúar.
8. Skagastrandarvegur: F rá  Blönduósi um Skagaströnd til Kálfsham arsvíkur.
9. Þverárfjalls- og Gönguskarðavegur: Af Skagastrandarvegi u tan  við Laxá um 

Norðurárdal, Þverárfjall, Laxárdal vtri, Laxárdalsheiði og Gönguskörð til 
Sauðárkróks.

10. Skagavegur:  Af Gönguskarðavegi h já  Skíðastöðum út Laxárdal að Skefils- 
stöðum.

11. Sauð árkróksbrau t: F rá  Sauðárkróki að Norðurlandsvegi h já  Varmahlíð  og að 
Mælifelli.

12. Út-Blönduhl íðarvegur:  Af Hófsósvegi auslan  H éraðsvatna um Viðvíkursveit 
og Blönduhlið á Norðurlaiidsveg austan  við Héraðsvatnabrú á Grundarstokki.

13. Hofsósvegur:  F rá  Sauðárkróki um Hegranes, Viðvikurveit og Ós’.andshlið til 
Hofsóss.

14. Hólavegur: Af Hofsósvegi að Hólum í H jaltadal.
15. Siglufjarðarvegur:  Fi'á Hofsósi um Sléttuhlið, F ljót og S ig lufja rðarskarð  lil 

Siglufjarðar.
16. Ólafsfjarðarvegur:  Af Siglufjarðarvegi norðan F ljó taá r  uin Stiflu og Lágheiði 

til Ólafsfjarðar.
17. Hörgárdnlsvcgur:  Af Norðurlandsvegi h já  Bægisá á Þelam örk yfir Hörgárbrú 

nálægt Þúfnavöllum.
18. Dalvikurvegur: Af Norðurlandsvegi á M oldhaugahálsi um A rnarneshrepp  og 

Arskógsströnd, hjá Argerði til Dalvíkur.
19. Arskógssandsvegnr : Af Dalvíkurvegi u tan  við Þorvaldsdalsá að Arskógssandi.
20. Svarfaðardalsvegur:  Af Dalvíkurvegi h já  Árgerði að Urðum.
21. Hrísavegur:  Af Dalvíkurvegi h já  H rísum  um brýr  á Skiðadalsá og Svarfaðar- 

dalsá að Svarfaðardalsvegi h já  Hreiðarsstöðum.
22. Hjaltegrarvegur:  Af Dalvíkurvegi h já  Skriðulandi í A rnarneshreppi til Hjalt- 

eyrar.
23. Egjaf jarðarbraut: Af Norðurlandsvegi sunnan  A kureyrar að Jórunnarstöð- 

um, ásamt brau tinn i að Kristneshæli.
24. Langalandsvegur: Af Norðurlandsvegi h já  Kaupangi, h já  Laugalandsskóla, um 

E y jafja rðará rb rú  á Stiflu og á E v jaf ja rðarb rau t  skarnmt u tan  við Saurbæ.
25. Svalbarðsstrandarvegur: Af Norðurlandsvegi h já  Vreigastöðum innst á Vaðla- 

heiði, um Svalbarðsströnd og Höfðahverfi á Fnjóskadalsveg austan  við brú á 
Fnjóská h já  Laufási.

26. Fnjóskadalsvegur:  Af Norðurlandsvegi h já  Hálsi út Fnjóskadal austanverðan 
um Höfðahverfi til Grenivíkur.

27. Kinnarvegur:  Af Norðurlandsvegi h já  Krossi í L jósavatnsskarð i um  Köldu-



kinn, y fir  Skjálfandafljótsbrii, norður fvrir  Garðsnúp á Norðurlandsveg hjá 
Garði í Aðaldal.

28. Reykjahver f isvegur:  Af Norðurlandsvegi h já  Laxam ýri í Aðaldal, nni Hvera- 
velli í Reykjahverfi og Hvammsheiði, hjá Grenjaðarstað, á Norðurlandsveg 
hjá  Syðra-Fjalli í Aðaldal.

29. Bárðardalsvcgur: Af Norðurlandsvegi h já  Fosshól, austan  Skjálfandafljó ts  að 
Sandvík í Bárðardal.

30. Mývatnssvei tar- og Mývatnsöræfavegur:  Af Norðuriandsvegi h já  Breiðumýri 
um Mývatnsheiði, Mývatnssveit, Námaskarð og Mývatnsöræfi, um væntanlega 
brú á Jökulsá og á Austurlandsveg h já  Grímsstöðum á Fjöllum.

31. Laugaskólavegur: Af Mývatnssveitarvegi sunnan  við Breiðum ýri að Laugaskóla.
32. Tjörnesvegur:  F rá  Húsavík k r ingum  Tjörnes  að Norðurlandsvegi h já  Lóni i 

Kelduhverfi.
33. Kópaskers- og Raufarhafnarvegur:  Af Norðurlandsvegi aus tan  við Jöku lsá rh rú  

i Axarfirði, um Kópaskerskauptún, v fir  Melrakkasléttu, um Raufarhöfn á 
Axarfjarðarheiðarveg nálægt Svalbarði í Þistilfirði.

34. Axarfiarðarheiðar- og Þistil f iarðarvegur: Af Kópaskersvegi h já  Kiifshaga, um 
H rauntanga og Svalbarð í Þistilfirði til Þórshafnar.

35. Langanesvegur:  F rá  Þórshöfn  um Langanes að Skálum.

D. Um Austurland.
1. Austur landsvegur:  Af Norðurlandsvegi aus tan  við Jökulsá  i Axarfirði, um Hóls- 

fjöll h já  Grimsstöðum, h já  Möðrudal, um  Möðrudalsöræfi, Jökuldalsheiði, um  
Jökuídal h já  Skjöldólfsstöðum, um Jöku lsárb rú  h já  Fossvöllum, um Hróars- 
tungu, um Lagarfljótsbrú h já  Egilsstöðum, um Velli og Skriðdal, um Breið- 
dalsheiði, um Breiðdal h já  Eydölum, um Strætishvarf, um  Berufja rðars trönd  
til Djúpavogs. Um Geithellnahrepp vfir Lónsheiði að Suðurlandsvegi í Lóni.

2. Stranda- og Jöknlsárhl iðarvegur:  F rá  Þórshöfn  vfir Brekknaheiði, um  
Strandir, Sandvíkurheiði, Vopnafjörð, Hellisheiði og Jökulsárhlið  á Austur- 
landsveg vestan við Jökulsárhrú  hjá Fossvöllum.

3. Hafnarvcgur:  Af S tranda- og Jökulsárhliðarvegi við B akkaá í Skeggjastaða- 
hreppi að H afnarkauptúni.

4. Vopnaf iarðarvegur: Af Austurlandsvegi h já  Möðrudal um Langadal, yfir 
Möðrudalsheiði, um Hofsárdal til Vopnafjarðar.

5. Jökuldalsvegur: F rá  Ansturlandsvegi við Gilsá í Jökuldal um Hákonarstaði 
og Brú að Aðalbóli.

fi. Hróarstunguvegur:  Af Austurlandsvegi h já  Rangá, uin Kirkjubæ, yfir væntan- 
lega brú á Lagarfljót hjá fossi og á Uthéraðsveg h já  Bóndastöðum.

7. Upphéraðsvegur:  Af Austurlandsvegi vestan Lagarfl jó tsbrúar,  um Fell og á 
Fljótsdalsveg vestan við Jökulsá i Fljótsdal skam m t fy r ir  innan Valþjófsstað.

8. Fjarðarheiðarvegur:  Af Fagradalsb rau t  h já  Egilsstöðum um F ja rðarhe ið i ti! 
Seyðisfjarðar.

9. Úthéraðsvegur: Af F jarðarheiðarvegi austan  við E yvindará rbrú  um Eiðaþing- 
há og Hjaltastaðaþinghá að Óshöfn. llm Gönguskörð og N jarðvikurskriður til 
Borgarfjarðar.

10. Fagradalsbraut.  Af Austurlandsvegi h já  Egilsstöðum um Fagradal að Búðar- 
eyri við Reyðarfjörð.

11. Eskifiarðarvegur:  F rá  Búðareyri við Reyðarfjörð til E sk if ja rðarkaup túns .
12. Norðfiarðarvegur: F rá  E sk if ja rð a rk au p tú n i  um O ddsskarð  til Neskaupstaðar.
13. Viðfiarðarvegur:  F rá  E sk if ja rð a rk au p tú n i  um Vaðlavíkurheiði til Viðfjarðar.
14. Skóga- og Fl jó tsdalsvegur: Af Austurlandsvegi h já  Úlfsstöðum á A'ölluxn uni 

Skóga, Halloi'msstað, Víðivelli, yfir væntanlegar b rý r  á Kelduá og Jökulsá, 
á Upphéraðsveg skammt fvr ir  innan Valþjófsstað.



15. Þói'dalsheiðarvegiir: Al' Austurhmdsvegi i Skriðdal uni Þórdalsheiði og Fagra- 
dalsbraut í Reyðarfirði.

16. Mjóafjarðarvegur:  Af Fag rada lsb rau t  sunnan  við Ivöldukvísl uin Eyvindardal, 
Slenjudal og Mjóafjarðarheiði að F irði í Mjóafirði.

17. Fáskrúðsf iarðarvegnr: Af Fag radalsb rau t  i Reyðarfirði uni S lé tluströnd og 
Staðarskarð að Búðum í Fáskrúðsfirði.

18. Breiðdalsv ikurvcgur: Af A usturlandsvegi h já  Eydöluin í Breiðdal til Breið- 
dalsvíkur.

19. Stöðvarjjarðarvegur:  F rá  Búðuni uiii H afnarnes og Stöðvarfjörð á Breiðdais- 
víkurveg h já  Þverhamri.

2. gr.
Lög nr. 72/1936 og lög nr. 109/1940 um breyting á vegalögum, nr. 101/1933, 

eru ú r  gildi felld.

Nd. 558. Frumvarp til laga
um breyting á hafnarlögum  fyrir  Húsavík, nr. 38 19. jún í  1933.

(Eftir  2. umr. í Nd.)

1. gr.
1. gr. laganna skal orða svo:
Til hafnargerðar á Húsavik veitast ú r  ríkissjóði % kostnaðar, eftir áætlun, sem 

rík isstjórnin  hefur samþykkt, þegar fé er veitt til þess í fjárlögum, allt að kr. 
1200000 — ein milljón og tvö hundruð  þúsund kr. —, gegn % hlutum  frá  hafnar- 
sjóði Húsavíkur, enda sé ekki hafizt handa um  fram kvæm dir nema með leyfi ríkis- 
stjórnarinnar, að fengnum tillögum vitamálastjóra.

2. gr.
Upphaf 2. gr. laganna skal orða svo:
Rikisstjórninni veitist heimild til að ábvrgjast fyr ir  hönd ríkissjóðs allt að kr. 

1800000 — einnar inilljónar og átta hundruð þúsund króna — lán.

3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Nd. 559. Breytingartillaga
við frv. til 1. um Kennaraskóla íslands.

F rá  Gísla Guðmundssyni.

Aftan við frv. komi svo hljóðandi

Ákvæði til bráðabirgða:
Fræðslum álastjórnin  gerir ráðstafanir til að tryggja kennaraskólanum  hentugt 

land við jarðhita  í sveit, með það fyr ir  augum, að þar verði reist hús handa skól- 
anum, þegar þörf gerist og fé er veitt til í fjárlögum. Velja skal staðinn með til- 
liti til þess, að þar verði ja fn fram t heimavistarskóli fyr ir  börn  í einu eða fleiri 
fræðsluhverfum, enda sé sá skóli æfingaskóli samkvæmt 9. gr.



Ed. 560. Breytingartillaga
við frv. til 1. iim verzlun með kartöf lur  o. fl.

F rá  Gisla Jónssyni.

Við 5. gr. 2. mgr. falli niður.

Ed. 561. Lög
um verzlun með kartö flu r  o. fl.

(Afgreidd frá Ed. 17. marz).
Samhljóða þskj. 401.

Ed. 562. Lög
um bann við töku ljósmvnda og meðferð ljósmyndavéla.

(Afgreidd frá Ed. 17. marz).
Samhljóða þskj. 553.

Nd. 563. Breytingartillögur
við frv. til 1. um Kennaraskóla íslands.

F rá  Lúðvík Jósefssyni og Gísla Guðinundssyni.

1. Við 6. gr. Greinin orðist svo:
Nemendur, sem lokið hafa gagnfræðaprófi ineð lágmarkseinkunn, sem 

ákveðin er i reglugerð, fá próflaust inntöku í fyrstu ársdeild, svo og aðrir  þeir, 
sem við inntökupróf sýna, að þeir hafi fengið sams k onar  fræðslu. Nánari 
ákvæði um inntökupróf setur ráðuneytið með reglugerð.

2. Við 11. gr. Á eftir orðinu „reglugerð“ komi: í samræmi við þau inntökuskil- 
yrði, sem ákveðin eru í 6. gr.

Nd. 564. Nefndarálit
um frv. til 1. uin vernd barna og ungmenna.

F rá  allsherjarnefnd.

Nefndin hefur athugað frv. þetta mjög ýtarlega, rætt það á m örgum fundum  og 
fengið um það álitsgerð barnaverndarráðs íslands.

í frv. þessu, sem flutt er af hæstv. rikisstjórn, er steypt saman í einn lagabálk 
lögum nr. 43 frá 1932, um barnavernd, lögum nr. 76 frá  1933, um breyting á þeim 
lögum, og lögum um ungmcnnadóm, eftirlit með ungm ennum  o. f 1., nr. 62 frá  1942. 
Eru lög þessi samræmd, auk þess bætt inn í frv. fjölda nýmæla og' hin eldri ákvæði 
gerð ýtarlegri.



Allshn. hefur að Iokinni athugun orðið ásátt um að mæla með sam þykkt frv., 
sem hún tehir á marga lund til mikilla bóta. Hins vegar ber hún fram allm argar breyt- 
ingartillögur, er hér fara á eftir, og eru þar bæði efnis- og orðabreytingar. Hefur 
nefndin tekið upp flestar þær tillögur, er barnaverndarráð  sendi nefndinni. Auk þess 
bárust nefndinni nokkrar  brtt. frá hæstv. dómsmrh., og tekur nefndin þær allar upp. 

Að öðru leyti verða brtt. n. nánar  skýrðar í framsögu við 2. umr. málsins. 
E instakir nefndarm enn áskilja sér rétt til að flytja og fylgja öðrum brtt. Sér- 

staklega tekur Aki Jakobsson það fram, að hann  vilji láta breyta ákvæðum um verk- 
svið ungmennadóms o. fl. og m un leggja fram brtt. þar að lútandi og gera grein fyrir 
þeim.

BREYTINGARTILLÖGUR.
1. Við 1. gr. A eftir „fávitahælum “ i 4. tölul. komi: fy r ir  börn  og ungmenni.
2. Við 4. gr. Aftan við gr. bætist: Þó getur hreppsnefnd eða barnaverndarráð  

ákveðið, að sérstök barnaverndarnefnd  skuli kosin.
3. Við 6. gr.

a. í stað 1. málsl. fy rri  málsgr. kem ur: B æjarstjórn  i kaupstað kýs barnavernd- 
arnefnd, i Reykjavík 7 manna, í öðrum kaupstöðum 5 manna. Ef k jósa skal 
barnaverndarnefnd  utan kaupstaða (sbr. 4. gr.), skal hún skipuð 3 mönnum 
og yalin af hreppsnefnd.

b. í stað „reglu“ í 3. málsl. sömu mgr. komi: reglum.
c. 2. mgr. falli brott.

4. Við 10. gr.
a. í stað „samkvæmt tillögum" í 2. mgr. komi: að fengnum tillögum.
b. 3. mgr. orðist svo:

Barnaverndarnefnd utan Reykjavikur er heimilt, með samþykki bæjar- 
s t jó rnar eða hreppsnefndar, að ráða sér fulltrúa og annað starfsfólk. 

ö. Við 12. gr. 1. mgr. orðist svo:
Ráðherra skipar barnaverndarráð  til 4 ára  í senn. Skal það skipað 3 mönn- 

um og eiga heima í Reykjavík. Einn skal skipaður samkvæmt tillögu Presta- 
félags íslands, annar  samkvæmt tillögu Sambaiids íslenzkra barnakennara, en 
h inn þriðja skipar ráðherra  án tilnefningar, og er hann  form aður ráðsins, en að 
öðru Ievti skiptir ráðið með sér störfum. A sama hátt  skulu skipaðir jafnm argir 
varamenn. Ritari heldur fundabók um störf ráðsins. 

fi. Við 13. gr. 1. mgr. orðist svo:
Ungmennadóm skipa héraðsdómari (í Reykjavík sakadómari) ásamt tveim- 

u r samdómendum, er ráðherra skipar til 4 á ra  í senn. A sama hátt skal skipa 
tvo varamenn. Héraðsdómari er forseti ungmennadóms.

7. Við 14. gr. Síðari málsl. fyrri ingr. orðist svo: Ef svipta á forráðamenn barns 
um ráðarétti yfir því, þurfa hið fæsta 2 nefndurm enn í 3 m anna nefnd, 4 i 5 m anna 
nefnd og 5 í 7 m anna nefnd að gjalda ráðstöfuninni jákvæði.

8. Við 19. gr. Úr síðari málsl. fvrri  málsgr. falli n iður orðin „þeirra“ og „sem á 
vegi þeirra verða“ .

9. Við 20. gr. 3. mgr. falli brott.
10. Við 25. gr.

a. Siðari málsl. fyrri  málsgr. orðist svo: Ef barn  líður skort vegna örbirgðar, 
skal barnaverndarnefnd  þegar í stað gera nauðsynlegar ráðstafanir til bráða- 
birgða, og greiðist kostnaður ú r  bæjar-(sveitar-)sjóði.

b. Síðari mgr. orðist svo:
Ekki má taka barn  af heimili eingöngu vegna örbirgðar foreldra eða 

forráðamanna.



11. Við 29. gr. Niðurlag 2. mgr. orðist svo: ungmenni, sem ætla má, að stafi hætta 
af sambúð við það.

12. Við 33. gr. Greinin falli burt. Greinatala breytist í samræmi við það.
13. Við 34. gr. Greinin orðist svo:

Áðu r  en ættleiðingarleyfi er veitt, skal ráðherra  leita um sagnar barnavernd- 
arnefndar.

14. Við 35. gr. Greinin orðist svo:
Rétt er barnaverndarnefnd  að halda skrá um þau börn  og ungmenni, sem

sérstök ástæða er til að fylgjast með högum þeirra  vegna umkomuleysis eða
annmarka.

15. Við 39. gr. Síðasti málsl. fyrri  inálsgr. falli burt.
16. Við 41. gr.

a. A eftir orðunum „fullnaðarprófi barnafræ ðslu“ í 2. málsl. 1. mgr. bætist: 
eða Inirtfararprófi.

b. Síðasti málsl. sömu mgr. falli burt.
c. Aftan við 3. mgr. bætist: ef m iklar sakir eru.

17. Við 43. gr.
a. Á eftir orðunum „samkomustaði b a rn a“ í 1. mgr. komi: banna sölu sælgætis 

á veitingastöðum, sem börnum  telst óhollt að sækja.
b. 2. mgr. orðist svo:

Rétt er í reglugerð að banna leikföng, sem hættuleg eru börnum  að dómi 
barnaverndarnefndar.

Í8. Við 45. gr. Síðasti málsl. 2. mgr. orðist svo: Kvikmyndahús greiðir eftirlitsmanni 
eða varaeftirlitsmanni (barnaverndarnefndarm anni,  sbr. 1. mgr.) þóknun þá, 
er ráðherra  ákveður fyr ir  hverja mynd.

19. Við 47. gr. í stað „21“ i 3. mgr. komi: 18.
20. Við 49. gr.

a. I stað „21“ í fyrri málsl. komi: 18.
b. Við greinina bætist: ef m iklar sakir eru.
c. Við greinina bætist ný málsgr., svo hljóðandi:

Það varðar sektum, varðhaldi eða fangelsi, ef m aður verður þess vis, að 
verknaður sá, er i þessari grein getur, kem ur niður á barn i eða ungmenni 
innan 1(5 ára  aldurs, og lætur ógert að afstýra því, ef honuin er '> 
eða gera hlutaðeigandi löggæzlumanni eða barnaverndarnefnd  viðvart.

21. Við 50. gr. í stað „21“ í fyrri  málsl. komi: 18.
22. Við 51. gr. 2. mgr. orðist svo:

Vanræksla í þessu efni varðar sektum, varðhaldi eða fangelsi allt að tveim 
árum. Refsimál skal því aðeins höfða, að barnaverndarnefnd  sú, er h lu t á að 
máli, eða barnaverndarráð  krefjis t  þess.

23. Við 58. gr. Við 1. málsl. fy rri  málsgr. bætist: og beint eftirlit  með hælum  þeim 
og uppeldisstofnunum, sem ætluð eru til viðtöku börnum  og unglingum hvaða- 
næva af landinu.

24.- Við 59. gr. Greinin orðist svo:
Barnaverndarráð  getur skipað barnahæli eða uppeldisstofnun sérstakan 

heimilislækni og greiðir honum  þóknun. B arnaverndarráð  getur krafið  hann  
skýrslna og læknisumsagnar um atriði þau, er um getur í 58. gr.

25. Við 60. gr.
a. Orðið „ekki“ í 2. málslið falli burt.
b. 3. málsliður falli burt.



2(5. Við 61. gr. F y rir  „almennra iögregluniála" í 2. málsl. 1. mgr. komi: opinberra
mála.

27. Við 63. gr. 4. mgr. falli burt.
28. Við 65. gr. F y rir  „sakainála . . .  lögreglumála“ komi: opinberra mála.
29. Við 66. gr. A eftir „um breyting á þeim lögum“, komi: lög nr. 62 4. júlí 1942, um

eftirlit með ungmennum o. fl.

Aiþingi, 13. marz 1943.

Garðar Þorsteinsson, Stefán Jóh. Stefánsson, Gunnar Thoroddsen, 
form. fundaskr. frsm.

Áki Jakobsson. Jö ru n d u r  Brynjólfsson.

Ed. 565. Breytingartillaga
við frv. til laga um húsaleigu.

F rá  Ingvari Pálmasyni.

A eftir 17. gr. komi ný grein, sem verði 18. gr., svo hljóðandi:
Lög þessi gilda fyrir  alla kaupstaði landsins og kauptún, sem hafa 800 ibúa eða 

fleiri.
Heimilt er rík isstjórninni að fyrirskipa, að ákvæði laganna skuli einnig gilda að 

nokkru  eða öllu leyti fy r ir  kauptún og þorp, sem hafa yfir 300 íbúa, ef viðkomandi 
sveitarstjórn óskar þess eða fy r ir  liggur samþykkt meiri hl. kjósenda i kauptúninu 
eða þorpinu um, að svo skuli vera.

Ed. 566. Frumvarp til laga
um breyting á lögum nr. 74 31. des. 1937, um alþýðutryggingar.

(Eftir  2. uinr. í Ed.)

1. gr.
1. málsgr. 35. gr. laganna orðist svo:
R íkissjóður og hlutaðeigandi ba\jar- eða sveitarsjóðir greiða hver um sig í 

sjóð sjúkrasamlagn 14 greiddra iðgjalda, þó ekki vfir 12 kr. fyrir hvern tryggðan 
m ann.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi, en koma lil framkvamida frá 1. jan. 1943.

Ed. 567. Breytingartillaga
við dagskrártill. minni hl. m enntam álanefndar á þskj. 526 [R ithöfundaré ttu r] .

Frá  Gísla Jónssyni.

Dagskrártillagan orðist svo:
í trausti þess, að rikisstjórnin verði við þeirri ályktun Alþingis að hraða eftir 

því, sem frekast eru föng á, undirbúningi heildarlöggjafar um höfundarétt og list-



vernd'Og leiti þar um tillagna frá  Bandalagi ísl. listamanna, telur deildin ekki tíma- 
bært að taka afstöðu til frum varps þess, sem fy r ir  liggur, og tekur því fyr ir  næsta 
mál á dagskrá.

Nd. 568. Breytingartillaga
við frv. til 1. um Kennaraskóla íslands.

F rá  menntamálanefnd. 

l 'ið  6. gr. Greinin orðist svo:
Til þess að vera tekinn í fvrstu ársdeild, þarf nemandi að hafa staðizt inntöku- 

próf í skólann eða sanna, að hann hafi lokið gagnfræðaprófi eða öðru prófi jafngildu. 
Xánari ákvæði um þetta setur ráðuneytið með reglugerð.

Ed. 569. Frumvarp til laga
mn breyting á lögum nr. 13 20. okt. 1905, um rithöfundarétt  og prentrétt.

(Eftir  2. umr. í Ed.)

1. gr.
1. gr. laganna orðist svo:
H öfundur hver á eignarrctt á því, er hann  hefur samið eða gert. Hann hefur því 

innan þeirra takm arka, sem lög þessi setja, einkarétt á:
a. að birta og gefa ú t  rit sín, skrifuð, prentuð eða margfölduð á hvern hátt  sem er, 

þýða þau, sýna þau á leiksviði eða í kvikmynd, lesa þau upp, flytja í útvarp 
eða hagnýta þau eða koma á fram færi með öðrum  hætti; þetta gildir jafn t  um 
allt ritað mál, ræður og erindi (sbr. þó 2. málsgr. 8. gr. og niðurlag 13. gr.), svo 
og tónsmíðar allar,

b. að gera eftirlíkingar (kopíur) ,  ljósmyndir eða aðrar ef tirm yndir af verkum sín- 
um, svo sem höggmyndum, skurðmyndum, málverkum, teikningum og hvers 
konar uppdráttum, ljósmyndum, listsmíði, fy r irm yndum  og hverju  því verki, sem 
höfundarré ttur getur fylgt, svo og að margfalda slíkar ef tirm yndir til sölu, aug- 
lýsinga eða hagnaðar á nokkurn  hátt,

c. að sýna opinberlega slík verk, sem í b-lið greinir, í hvaða skyni sem er, séu þau 
i einkaeign; þetta gildir þó ekki um einkasöfn, sem opin eru almenningi sam- 
kvæmt staðfestri reglugerð.

2. gr.
2. gr. laganna orðist svo:
Nú hefur stéttarfélag eða stéttarsamband höfunda fengið almenna aðild um 

flutningsrétt á ritverkum  og tónsmíðum og reglur verið settar um  það efni, og sltal 
þá heimilt, án sérstaks leyfis hverju sinni, að lesa upp og flytja í ú tvarp  einstök 
kvæði, smásögur, ritgerðir eða kafla ú r  ritum, svo og að syngja eða leika einstök lög 
og tónverk, sem út hafa verið gefin, eða kafla ú r  þeim, enda sé þá fullnægt settum 
skilyrðum um rétt höfundar og greiðslu til hans. Nú er höfundur ekki í stéttarfélagi, 
og nýtur hann  þó sama ré tta r  og áskilinn er í h inum  almennu reglum eða samning- 
um, en hvorki meiri né m inni; sama er, ef höfundarré ttu r er kom inn öðrum í hendur.

Einstök kvæði, sögur, ritgerðir og kafla ú r  ritum, svo og einstök lög og kafla ú r  
tónverkum, seni út hafa verið gefin, má hafa um hönd án allra kvaða á samkomum,



sem haldnar eru í góðgerðaskvni, eða til þess eingöngu að kynna  m enntir  þjóðar- 
innar, eða til m annfagnaðar aðeins, enda komi þá engin greiðsla fyr ir  f lutninginn; 
svo og á samkomum félaga eða skóla, enda sé ekki greitt fy r ir  flutninginn og að- 
göngueyrir ekki hæ rri  en svarar beinum tilkostnaði. Danslag má leika kvaðalaust 
á slikum samkomuin, þó að hljóðfæraleikari taki venjulega þóknun, nema félags- 
bundin  eða föst hljómsveit leiki.

Söngfélög og aðrir, er hafa með höndum  tónlistarstarfsemi án þess þeir taki 
sérstaka greiðslu fyrir, skulu og njóta undanþágu samkvæmt ákvæðum síðustu 
málsgreinar.

3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi og koma til framkvæinda, þá er settar hafa verið 

reglur sanikvæmt 1. málsg'r. 2. gr. og inenntam álaráðherra hefur staðfest þær.

4. gr.
Lög nr. 11 22. okt. 1912 eru ú r  gildi felld.

5. gr.
Þegar lög þessi hafa hlotið staðfestingu, sbr. 3. gr., skal fella meginmál þeirra 

inn í texta laga nr. 13 20. okt. 1905, um rithöfundarétt  og prentrétt, og gefa þau út 
svo breytt með fv r irsögn inn i: Lög um höfundarétt  og prentrétt.

Ed. 570. Nefndarálit
um l'rv. til 1. um framlög lil kvnnisferða sveitafólks.

F rá  minni hluta landbúnaðarnefndar.

Nefndin hefur athugað frv. og hefur ekki getað orðið sammála um  afgreiðslu 
jiess. Þeir HG, KA og ER hafa, að því er ætla iná, hver sína sérstöðu í málinu.

Við undirritaðir nefndarm enn leggjum til, að frv. verði samþvkkt með svo 
felldum

BREVTINGFM :
1. Við 4. gr. Greinin falli niður, og greinatalan breytist samkvæmt því.
2. Við ö. gr.

a. í stað „innheimtir" i 1. málsgr. komi: greiðir.
1). í stað orðanna „Fé ]iað, er þannig innheimtist, skal“ i síðustu málsgr. komi: 

Gjöld þessi skulu.

Alþingi, 18. marz 1943.

Páll Hermannsson, Þorst. Þorsteinsson, 
form. frsm.



Ed. 571. Nefndarálit
iim frv. til I. um brevt. á 1. nr. 98 3. maí 1935, um virk jun Fljótaár.

F rá  fjárhagsnefnd.

Nefndin hel'ur athugað frv. þetta og er sammála um að mæla ineð, að það nái 
fram að ganga.

Einn nefndarm aður (BSt) tók eigi þátt í afgreiðslu málsins vegna lasleika.

Alþingi, 19. marz 1943.

Pétur Magnússon, H. Guðmundsson, Lárus Jóhannesson.
form., frsm. fundaskr.

Steingr. Aðalsteinsson.

Sþ. 572. Nefndarálit
um till. til þál. uin undanþágu á aðflutningstolluin til rafvirkjana.

Frá  meiri hl. fjárveitinganefndar.

Nefndin hefur athugað tillögu þessa, en ekki getað orðið sainmála um af- 
greiðslu hennar. Vilja þeir LJós og ÞG sam þykkja hana eins og hún  liggur fyrir.

Vér undirritaðir nefndarm enn teljum það réttari leið, þegar farið er fram  á 
jafnmikilvæga breytingu á lagafyrirmadum og felst í tillögu þessari, að þá verði 
þær brevtingar fluttar í frumvarpsform i og afgreiddar, ef sam þykktar eru, sem 
lög frá Alþingi. Hafa undanþágur, sem gerðar hafa verið frá tollskrá, verið 
afgreiddar sem lög um breyting á henni, sbr. t. d. undunþágu á innfluttu  efni til 
fiskikassagerðar. Hér í till. þessari er um að ræða geysirýrnun á tolltekjum ríkis- 
sjóðs, jafnvel svo skiptir m illjónum króna, ef taldar eru allar þær rafvirkjanir, 
sem nú eru á döfinni. Virðist oss sjálfsagt, að slikt mát sæti söinu athugun í deild- 
um Alþingis og frumvörp uin aðrar lagabrevtingar.

Samkvæmt framansögðu leggjum vér til, að málið verði afgreitt með svo 
hljóðandi

RÖKSTUDDRI DAGSIvRÁ:
Þar sem lögum verður ekki breytt með þingsályktun og venja er orðin á Alþingi 

að heimildar til þess að felln n iður eða lækka toll af sérstökum vörutegundum  sé 
leitað með breytingu á tollskrá, litur Alþingi svo á, að leita beri s likrar heimildar, 
sem tillögugreinin ra 'ðir um, í fruinvarpsfornii og tekur þvi fyrir  næsta mál á 
dagsk rá.

Alþingi, 19. inarz 1943.

F in n u r Jónsson, Helgi Jónasson, Þorst. Þorsteinsson, 
fonn. fundaskr. frsm.

Jónas Jónsson. Páll Zóphóniasson. Pétur Ottesen. Sig. E. Hliðar.



Sþ. 573. Tillaga til þingsályktunar
um síldarmjöl til fóÖurbætis.

Flm.: Páll Zóphóniasson, Þorsteinn Þorsteinsson, Ingólfur Jónsson,
Jón  Sigurðsson, Páll Hermannsson, B jarni Ásgeirsson.

Alþingi á lyk tar að fela r ík isstjórninni:
a. Að ákveða verð á síldarmjöli til fóðurbætis á komandi sumri í samræmi við

12. gr. laga nr. 1 1938.
b. Að sjá svo um, að haldið verði eftir óseldu og ólofuðu svo miklu af 1. fl. 

síldarmjöli 30. sept. n. k., að tryggt sé, að dómi Búnaðarfélags íslands, að ekki 
verði skortu r á síldarmjöli til fóðurbætis veturinn 1943—44.

G r e i n a r g e r ð .
Með tillögu þessari er gert ráð fyrir, að sala síldarmjöls til fóðurbætis færist 

af tur  í það horf, sem hún  var í fram  að miðju ári 1942. Verð á síldarmjöli til fóðurs 
var þá á r  hvert, í samráði við stjórn  síldarverksmiðja ríkisins, ákveðið nokkru  
lægra en útflutningsverð síldarmjölsins (sbr. lög nr. 1 1938, 12. gr.). Þegar hey- 
skap var lokið og fyr ir  lá, hve mikið af síldarmjöli hafði verið keypt og pantað
30. sept., fól rik isstjórnin  Búnaðarfélagi íslands að ákveða, hve miklu  síldarmjöli 
þyrfti að halda eftir til viðbótar til þess að nægur varaforði væri í landinu.

Tillagan gerir ráð fyrir, að síldarmjöl það, sem haldið verður eftir til fóður- 
bætis, verði eingöngu 1. flokks vara. En undanfarið  hefur talsvert borið á því, að 
síldarmjöl það, sem selt hefur verið innanlands, hafi verið 2. og 3. flokks vara og 
því mjög lélegt fóður.

Ed. 574. Nefndarálit
um frv. til 1. um breyt. á jarðræktarlögum, nr. 54 4. júií 1942.

F rá  landbúnaðarnefnd.

Nefndin hefur athugað frum varp þetta, sem er einskorðað við breytingar, er 
til bóta horfa á V. kafla laganna (um vélasjóð), og er ágreiningslaus tillaga nefnd- 
armanna, að mæla með sam þykkt á frv. óbreyttu.

Alþingi, 19. marz 1943.
Páll Hermannsson, E iríkur Einarsson, Kristinn E. Andrésson.

form. fundaskr., frsm.
Þorst. Þorsteinsson. H. Guðmundsson.

Ed. 575. Nefndarálit
um frv. til 1. um afnám 1. nr. 127 9. des. 1941, um viðauka við 1. nr. 13 20. okt. 1905, 
um rithöfundarétt  og prentrétt.

F rá  minni hl. menntamálanefndar.

Menntamálanefnd Ed. hefur haft þetta frv. til a thugunar langan tíma. Var 
það fyrst tekið fyr ir  á fundi n. 15. jan. s. 1., og var sam þykkt að biðja Sigurð Nordal,



próíessor, Árna Pálsson, prófessor, og Björn Guðfinnsson, lektor, að koma á fund 
nieð nefndinni og láta henni í té upplýsingar um málið. Mættu þeir allir á fundi 
nefndarinnar 22. jan., og að loknum ýtarlegum umræðum urðu  þeir einnig við 
þeim tilmælum að senda nefndinni skriflega álitsgerð. Á fundi n. 5. febr. var frv. 
enn til umræðu, og var þá lagt fram sameiginteg't álitsskjal frá háskólakennur- 
unuin þremur. Nefndin gat ekki orðið sammála um afgreiðslu frumvarpsins, heldur 
klofnaði hún í þrennt, en þó var svo til ætlazt, að áður  en nefndarm enn létu prenta 
álit sitt, bæru þeir ráð sin saman á nefndarfundi til frekari a thugunar á þvi, hvort 
þeir gætu átt nokkra samleið í málinu. Síðan þessi fundur var haldinn, eru liðnar 
sex vikur, og frv. hefur ekki verið rætt á fundi. Eg tel ófært, að afgreiðsla málsins 
tefjist á þennan hátt, og verð ég því að birta álit mitt, án þess mér hafi gefizt tæki- 
færi til að bera það undir  sam nefndarm enn mína á fundi, eins og ráð var fyr ir  gert.

Þæ r upplýsingar, sem fram hafa koinið í málinu, og sérstaklega álitsgerð 
háskólakennaranna, styðja eindregið þá skoðun, að viðaukalög þau frá 1941, sem 
frumvarpið leggur til, að verði felld úr  gildi, séu óhæf og fáránleg og beri því að 
afnema. Þau fela í sér þrjú  ákvæði: 1) að hið íslenzka ríki hafi eitt rétt til að gefa 
út íslenzk rit, sem samin eru fyrir  1400; 2) að „þó að 50 ár séu liðin eða ineira frá 
dauða höfundar, megi ekki birta rit hans breytt að efni, meðferð eða málbbæ, ef 
breytingunum er svo háttað, að menning eða tunga þjóðarinnar bíði tjón af“ . 
3) að ráðuneyti það, sem fer með kennslumál, geti veitt öðrum levfi til slíkrar 
útgáfu, og „má binda levfið því skilvrði, að fvlgt sé samræindri stafsetningu fo rnri“ . 
Hinir sérfróðu menn, sem ncfndin ráðfærði sig við, hafa tekið þessi ákvæði til at- 
hugunar lið fyrir  lið og telja eitt þeirra „mjiig óviðurkvæmilegt“ og hin tvö „ekki 
rétt“ að löghelga. í sameiginlegri álitsgerð þeirra segir svo:
„A. Við teljum það mjög óviðurkvannilegt, að hið íslenzka ríki hafi eitt rétt til þess 

að gefa út islenzk rit, sem samin eru fyrir 1400, eða veita leyfí til þess. Sam- 
kvæmt því ákvæði mætti kennslum álaráðherra t. d. banna fræðimönnuin á 
íslandi að gera stafréttar útgáfur fornra handrita.

B. Við teljum ekki rétt, að ráðuneyti það, sem fer með kennslumál, skeri ú r  uin, 
hverjar breytingar á ritum séu með ])eim hadti, að „menning eða tunga þ.ióð- 
ar inna r  bíði tjón af“. Engin trygging er fvrir  því, að þeir, sem með þau inál 
l'ara, hafi skilyrði til að dæma uni slíkt af nægilegri þekkingu.

C. Við teljum ekki rétt að löghelga neina þá „sam ræm da“ stafsetningu, sem höfð 
hefur verið á útgáfum íslenzkrn fornrita lrain að þessu. Engin þeirra sam- 
raunist til neinnar hlítar framburði þeim, sem tíðkaðst á r i tunartím a sagnanna, 
né heldur til neinnar hlítar uppruna orðanna. Stafsetningin frá 1929 stendur 
t. d. í summn efnum nær upprunanum  en stafsetningin á íslenzkum fornritum .“ 
Af ummælum þessara fræðiinanna kem ur skýrt í Ijós, að þeir telja lög, sein

veita rikinu einkarétt á útgáfu íslenzkra fornrita eða gefa fyrirmæli um ákveðna 
stafsetningu á slíkum útgáfum, óheppilega leið og alls ekki þá, sem ætti að fara, þó 
að eftirlit með útgáfu eldri rita væri talið nauðsvnlegt. E r því á lyktun þeirra ein- 
dregin meðmæli með frv., eða með öðrum orðum stuðningur við þá skoðun, að við- 
aukalögin frá 1941 beri að afnema. Hitt er annað mál, er varðar ekki afgreiðslu 
þessa frumvarps, hvern dóm frarðimenn leggja á verk einstakra útgefenda. Þ ar  er 
vitanlega oft þörf vandlátrar gagnrýni af hálfu þeirra, sem bezt skynbragð bera á 
þessa hluti.

Alþingi, 19. inarz 1943.

Kristinn E. Andrésson.



Nd. 576. Breytingartillaga
við brtt. á þskj. 568 [Kennaraskóli].

F rá  menntamálanefnd.

A eftir orðunum  „inntökupróf í skólann“ komi: er sýni, að hann  hafi lokið sem 
svarar tveggja vetra gagnfræðanámi.

Ed. 577. Frumvarp til laga
um Kennaraskóla íslands.

(Eftir  3. umr. í Nd.)

1. gr.
Kennaraskóli íslands s tarfar  í f jó rum  ársdeildum, eigi skem ur en 7 mánuði á ári.

2. gr.
Tilgangur skólans er að búa nem endur undir  kennaras tarf  í barnaskólum.

3. gr.
Skólinn er jafn t fyr ir  konur sem karla. Kennslan veitist ókeypis.

4. gr.
1 skólanum skal kenna þessar nám sgreinar:
íslenzku og íslenzkar bókmenntir, eitt Norðurlandamál, ensku eða þýzku, stærð- 

fræði, eðlisfræði, efnafræði, náttúrufræði, heilsufræði, landafræði, sögu og félags- 
fræði, k ris tin  fræði og siðfræði, uppeldisfræði, kennslufræði, kennsluæfingar, teikn- 
ingu, söng, handavinnu, skrift, iþróttir.

Heimilt skal að halda námskeið við skólann í ýmsum fram an nefndum  greinum, 
enn frem ur i garðyrk ju  og trjáræ kt,  þegar kostur er.

1 kennslunni skal hafa sérstakt tillit til þess, að nem endur eigi sjálfir að kenna 
þessar nám sgreinar og verða síðar leiðtogar barna  og unglinga.

5. gr.
Þessi eru almenn inntökuskilyrði í skólann:

1. Að nemandi, sem tekinn er í fyrsta bekk, sé fullra seytján ára  um næstu áram ót
og ári eldri fy r ir  hverja  aðra ársdeild. Þó getur fræðslum álastjórn  veitt undan-
þágu frá  þessu ákvæði, ef sérstakar ástæður eru fyr ir  hendi.

2. Að nemandi hafi engan næm an kvilla eða önnur lýti, er geri hann  óhæfan til
kennarastarfa .

3. Að nemandi sé óspilltur að siðferði.

6. gr.
Til þess að vera tekinn i fyrstu  ársdeild, þarf nemandi að hafa staðizt inntöku- 

próf í skólann, er sýni, að hann  hafi lokið sem svarar tveggja vetra gagnfræðanámi, 
eða sanna, að hann  liafi lokið gagnfræðaprófi eða öðru prófi jafngildu. Nánari 
ákvæði um  þetta setur ráðuneytið með reglugerð.

7. gr.
I hverjum  bekk skal halda próf í lok skólaárs, og er próf fjórða bekk jar kennara- 

próf. L júka má nám i í einstökum gagnfræðagreinum í öðrum  eða þrið ja  bekk, enda 
skulu e inkunnir í þeim greinum taldar á kennaraprófskírteini.



8. gr.
Um inntöku stúdenta og an n a rra  u tanskólam anna fer eftir ákvæðuin í reglugerð, 

sem ráðuneytið setur.
9. gr.

Stofna skal, svo fljótt sem því verður við komið, æfingaskóla í sambandi við 
kennaraskólann með öllum ársdeildum venjulegra barnaskóla.

10. gr.
Við kennaraskólann og æfingaskólann skulu vera sex fastir kennara r  auk skóla- 

stjóra og aukakennarar eftir þörfum, og séu þeir ráðnir  í samráði við fræðslumála- 
stjóra

11. gr.
Fræðslum álastjórnin  hefur á hendi yfirum sjón  skólans og setur honum  reglu- 

gerð. Kostnaður við rekstu r skólans greiðist ú r  rikissjóði.

12. gr.
Með lögum þessum eru ú r  gildi num in  lög nr. 63 22. nóv. 1907, utn kennaraskóla 

i Reykjavík, enn frem ur 1. nr. 10 4. jún í 1924, um  breyting á þeim lögum.

Sþ. 578. Tillaga til þingsályktunar
um að tryggja Kennaraskóla íslands hentugt land við ja rðh ita  i sveit.

Flm.: Gísli Guðmundsson, Páll Þorsteinsson.

Alþingi á lyk tar að fela ríkisstjórninni að gera ráðstafan ir  til að tryggja Kenn- 
araskóla íslands hentugt land við jarðhita  í sveit, með það fy r ir  augum, að þ ar  verði 
reist hús handa skólanuin, þegar þörf gerist og fé er veitt til í fjárlögum. Velja skal 
staðinn með tilliti til þess, að þar verði ja fn fram t heimavistarskóli fy r ir  börn  í einu 
eða fleiri fræðsluhverfum.

G r  e i n a r  g e r  ð .
Nú liggur fy r ir  Alþingi frum varp  um breytingar á Kennaraskóla íslands. Var 

efni þessarar tillögu flutt sem breytingartillaga við það frv., en tekin aftur, eftir sam- 
kornulagi, með því að ýmsum þótti réttara, að hún kæmi fram  sem sérstakt mál í 
þinginu.

Þess getur tæpast orðið mjög langt að bíða, að byggt verði að nýju  y fir  kennara- 
skólann. Telja flutningsmenn a^skilegt, ef svo mætti verða, að skólanum yrði þá 
ákveðinn staður í sveit, þar sem nóg væri landrými og jarðhiti  til afnota. Slík ákvörð- 
un m un hins vegar þurfa  meiri undirbúning og athugun en nú þegar er fyr ir  hendi. 
En eftirspurn eftir löndum á jarðhitasvæðum er orðin svo mikil, að ástæða þykir 
til, að tryggt verði land handa skólanum, sem tiltækilegt sé, ef sú stefna verður 
tekin að reisa hann á slíkum stað.

Ef kennaraskólinn verður re istur í sveit, þarf hann  að fá talsvert af ræktanlegu 
landi til umráða. Þ a r  þarf að vera hægt að halda námskeið fyr ir  kennaraefni og kenn- 
ara  í garðrækt og trjáræ kt,  og k enna ra rn ir  þyrftu  að geta fengið nokkurt  land til 
eigin nota, ef þeir óska þess.



Sþ. 579. Tillaga til þingsályktunar
uin heimild fyrir  r ik isstjórnina til að kaupa gistihúsið Valhöll.

Flin.: H araldur Guðmundsson, Jónas Jónsson, Sigurður Kristjánsson.

Alþingi á lyk tar að heimila rikisstjórninni að kaupa gistihúsið Valhöll á Þing- 
Yöllum, ef viðunandi samningar nást.

Jafn fram t er ríkisstjórninni falið, í samráði við Þingvallanefnd, að taka til at- 
hugunar fraintíðarfyrirkom ulag á gistihúsrekstri og greiðasölu á Þingvöllum.

G r e i n a r g e r ð .
Það o rkar ekki tvimælis, að það skiptir mjög iniklu máli, að gistihúsrekstur og 

greiðasala á Þingvöllum sé jafnan  ineð þeim hætti, að landi og þjóð sé til sæmdar, en 
það verður, að áliti flutningsmanna, hezt tryggt með því, að hið opinbera eigi gisti- 
húsið.

Þingvallanelnd hefur haft þetta mál til athugunar, og fer hér á eftir kafli ú r  
bréfi nefndarinnar til rik iss tjó rnarinnar ,  dags. 17. febr. s. 1., varðandi þetta efni.

„Nefndin hefur oftsinnis tekið til a thugunar og rætt ýtarlega fvrirkomulag á 
veitingasölu og gistihúshaldi á Þingvölluin. Benda þær athuganir allar í eina átt, að 
það hljóti ja fnan  að verða miklum erfiðleikum bundið, ef e instaklingar hafa þessa 
starfrækslu með höndum eingöngu í atvinnu- og' hagnaðarskyni, að tryggja það, að 
hiin verði með þeim ha'tti, sem staðnum ha'fir, enda bendir revnsla undanfarinna 
ára ótvira'tt í }>á átt.

Nefndin telur það mjög þýðingarmikið, að g istihúsrekstur og greiðasala á Þing- 
völlum komist í það horf, að landinu og staðnum sé til sóma. Er þetta í augum nefnd- 
a r innar jafnmikilsvert, hvort sem litið er til landsm anna sjálfra eða hins mikla fjölda 
erlendra gesta, sem þangað sækja.

Með tilliti til þess hefur verið rætt um það i nefndinni að athuga möguleika á 
því, að ríkisstjórnin, ba 'ja rs tjó rn  Reykjavikur og Eimskipafélag' íslands taki að sér 
greiðasölu og gistihúsrekstur á Þingvöllum og reistu þar nauðsynleg hús fyr ir  þessa 
starfsemi.

Nefndin levfir sér að beina því til hæstvir trar rík isstjórnar, að hún taki málið 
til a thugunar á þessum grundvelli. . . . "

Nd. 580. Breytingartillaga
við frv. til I. um veiting ríkisborgararéttar.

F rá  allsherjarnefnd.
1. gr. orðist svo:
Ríkisborgararétt skulu öðlast:

1. F rú  Ágústa Pétursdóttir ,  til heiinilis í Revkjavík, fædd í Revkjavik 9. febrúar 
1915.

2. Jón  Meyvant Sivertsen Sætran, tekn. ing., nú í Kaupmannahöfn, fæddur í Reykja- 
vík 21. febrúar 1915.

3. Þorsteinn Bertrand Sætran, rafvirki, til heimilis í Reykjavík, fæddiu- 26. októ- 
ber 1911.



Ed. 581. BreytingartiIIaga
við frv. til 1. um breyt. á vegalögum, nr. 101 19. júní 1933.

F rá  Bernharð Stefánssyni.

Við 1. gr. c. 17. Við liðinn bætist: og yfir Hörgárbrú  á Helguhyl um Hörgárdal, 
vestan Hörgár, að vegamótum h já  Möðruvöllum.

Nd. 582. Breytingartillögur
við frv. til laga um vem d barna og ungmenna.

F rá  Áka Jakobssyni.
1. Við 29. gr.

a. í  stað orðanna „nema ungm ennadóm ur ákveði annað“ í fyrri  málslið 4. mgr. 
korni: þ a r  til hú n  ákveður annað.

b. Síðari málsl. sömu mgr. orðist sv o : Rétt er aðila, þegar hann  er orðinn 16 ára, 
eða lögráðamanni hans að bera málið á ný  und ir  ba rnaverndam efnd  og 
barnaverndarráð.

2. Við 32. gr. 3. mgr. falli niður.
3. Við 38. gr.

a. í  stað orðanna „barnaverndarráð  eða ungm ennadóm ur" i 1. mgr. komi: eða 
barnaverndarráð.

b. Á eftir orðinu „glapstigum“ í 2. mgr. kom i: og önnur börn, sem skyndilega 
þarf  að ráðstafa um  stuttan  tima.

4. Við 39. gr. Orðin „eða eru á annan  hátt  á siðferðislegum glapstigum skv. 29. og 
62. gr.“ í 1. mgr. falli niður.

5. Við 40. gr. 1. mgr. orðist svo:
Rétt er barnaverndarnefnd  að semja um  greiðslu fyrir  börn  og ungmenni, 

sem ráðstafað er samkvæmt lögum þessum gegn meðlagi, og er þá viðkomandi 
bæ jar- (sveitar-) s jóður skuldbundinn til greiðslunnar. Óheimilt er þó barna- 
verndarnefnd að semja um greiðslu fyrir  lengri tíma en 6 mánuði í senn.

6. Við 47. gr. Upphaf 4. mgr. orðist sv o : Takm arka  m á í reglugerð o. s. frv.
7. Við 61. gr.

a. Orðin „eða ungmenni 16— 18 ára er haldið annm arka, sem g'etur í 29. gr. 
þessara laga, en aðgerðir barnaverndarnefndar samkvæmt 32. gr. koma ekki 
að haldi eða eiga ekki við“ í 1. mgr. falli niður.

b. Orðin „sbr. 38. gr.“ í sömu mgr. falli niður.
8. Við 62. gr. 1. mgr. orðist svo:

Rétt er ungmennadómi að ú rskurða  ungmenni, sem framið hefur lögbrot,
til v istar á heimili, skóla, hæli eða uppeldisstofnun.

9. Við 63. gr. Greinin falli niður.
10. Við 64. gr. Greinin falli niður.



Sþ. 583. Breytingartillaga
við tillögu til þ ingsályktunar um verðuppbætur ú útflu tt  refa- og m inkaskinn.

F rá  Pétri  Ottesen.
Tillgr. orðist þannig:
Alþingi á lyk tar  að fela rík isstjórninni að greiða ú r  ríkissjóði verðuppbætur fyrir 

ú tflutt refaskinn af framleiðslu á ranna  1941 og 1942 eftir neðanskráðum  grunntölum, 
að viðbættri meðal-verðlagsvísitölu fyr ir  hvort ár:

S ilfurrefaskinn 1. fl. (úrvalsskinn) ..........................................  kr. 20.00
— 2. fl ..........................................................................  — 10.00

Blárefaskinn 1. fl. .......................................................................  — 10.00
— 2. fl..........................................................................  — 5.00

Hvítrefaskinn 1..fl.......................................................................... — 5.00
—„— 2. fl .......................................................................... — 3.00

Söluverð skinnanna erlendis sé lagt til grundvallar fyr ir  flokkuninni.

Ed. 584. Breytingartillaga
við frv. til I. uin breyt. á vegalögum, nr. 101 19. júní 1933.

F rá  Gísla Jónssyni.

Við 1. gr. B. Á eftir tölulið 44. kem ur nýr tölul., svo hljóðandi (og breytist liða- 
talan á eftir samkv. þ v i ) :

Su ður f  jarðavegur:  F rá  Bildudal um Suðurfirði á Barðastrandarveg.

Ed. 585. Breytingartillaga
við f n r. til 1. um breyt. á vegalögum, nr. 101 19. júní 1933.

F rá  Þorst. Þorsteinssyni.

Við 1. gr. B. (Um Vesturland).
A eftir 20. lið komi ný r  töluliður (og breytist tölul. á eftir samkv. þ v í ) : 
Haukadalsvegur: Af Vesturlandsvegi h já  Haukadalsá inn Haukadal að Krossi.

Ed. 586. Lög
um brrvting á lögum nr. 87 9. jú lí  1941, um viðauka við lög nr. 84 6. júlí 1932, um 
bifreiðaskatt o. fl.

(Afgreidd frá  Ed. 22. m arz).

Samhljóða þskj. 222.



Ed.
við frv. til 1. um húsaleigu.

587. Breytingartillagra

F rá  meiri h lu ta  allsherjarnefndar.

Aftan við 1. málsgr. 5. gr. komi ný málsgrein, svo hljóðandi:
Þegar alveg sérstaklega stendur á, getur húsaleigunefnd, að fengnu samþykki 

félagsmálaráðherra, og tekið til sams konar ráðstöfunar tiltekinn hluta  af íbúðar- 
húsnæði, sern afnotahafi getur án verið, að mati nefndarinnar, og un n t  er að skipta úr. 
Þó getur afnotahafi ráðstafað þessum hlu ta  húsnæðisins til handa  þeim innanhéraðs- 
manni, er hann  kýs, og hefur húsaleigunefnd þá sams konar ráðstöfunarré tt  á því hús- 
næði, er þannig losnar.

um skipun nefndar til að gera tillögur um fram tíðarafnot ja rð a r in n ar  Reykhóla.

Flin.: H araldur Guðmundsson, Þorst. Þorsteinsson, Gísli Jónsson, Páll Hermannsson, 
E iríkur Einarsson, Kristinn E. Andrésson.

Alþingi á lyk tar að fela r ík isstjórninni að skipa nú þegar þriggja m anna nefnd til 
að gera nákvæm ar athuganir og tillögur um fram tíðarnot ja rð a rin n ar  Reykhóla sem 
skólaseturs og tilraunastöðvar fyr ir  Vesturland. Nefndin verði þannig skipuð: einn 
m aðurinn  eftir tilnefningu Búnaðarfélags íslands, einn eftir tilnefningu Breiðfirð- 
ingafélagsins í Reykjavík, einn skipaður af r ík isstjórninni án tilnefningar, og sé 
hann  formaður nefndarinnar. Æ tlazt er til, að nefndin skili áliti sínu og tillögum til 
r ík iss tjó rnarinnar fyr ir  1. okt. 1943.

Snemma á þessu þingi var borið fram  í Ed. frum varp til laga um  skólasetur á 
Reykhólum. Var í frum varpinu gert ráð fyrir  því, að ríkið legði skólasetrinu til jörð- 
ina Reykhóla ásamt hjáleigum og búpeningi. Ja fn fram t er gert ráð fy r ir  í 2. gr. frum- 
varpsins, að r ík isstjórnin  skipi 3 m anna nefnd til þess að und irbúa  allar fram kvæm dir 
í sambandi við byggingu skólans og fyrirkomulag. Landbúnaðarnefnd efri deildar 
hefur haft  málið til a thugunar og leitað um það um sagnar fræðslum álastjóra  og Bún- 
aðarfélags íslands. Mælir fræðslumálastjóri eindregið með því, að frumvarpið verði 
sam þykkt með lítils h á t ta r  breyt., en bendir þó á, að nauðsynlegt verði að breyta þvi 
aftur, ef að lögum verði, jafnsk jó tt  og fvrirkomulag skólans hefur verið ákveðið sam- 
kvæmt 2. gr. Búnaðarþingið leggur hins vegar áherzlu á, að komið sé upp tilrauna- 
stöð á Reykhólum og að nokkur hluti ja rð a r in n ar  sé tryggður þeirri starfsemi, og 
leggur á móti því, að frumvarpið nái fram að ganga óbreytt. Það hefur  hins vegar 
samþykkt ályk tun  þess efnis, að þegar sé skipuð 3 m anna  nefnd til þess að undirbiia 
og gera tillögur um tilraunastöð á Reykhólum. Að fengnum þessum umsögnum þótti 
nefndinni rétt að leggja til, að frumvarpið væri afgreitt með dagskrá í efri deild, en 
að jafnfram t væri borin fram ályktun í sameinuðu Alþingi á grundvelli þeirrar  dag- 
skrár og óska, sem fram hafa komið frá fyrrnefndum  aðilum. Með því að málið hefur 
nú verið afgreitt þannig frá efri deild, er það borið fram  hér í ný ju  formi, sem allir 
viðkomandi aðilar hafa fallizt á, og er þess því vænzt, að Alþingi geti fallizt á þessa 
afgreiðslu málsins.

Sþ. 588. Tillaga til þingsályktunar

G r e i n a r g e r ð .



Sþ. 589. Nefndarálit
um  till. til þál. um inilliþingíinefnd í ja rðe ignam áhun  kaupstaða, k au p tú n a  og 
sjávarþorpa.

F rá  a llsherja rnefnd .

Nefndin hefur orðið sanunála  uin að ínæla með því, að r ík iss tjó rn inni verði 
falið að láta ran n sak a  jarðe ignam ál kaupstaða  og kaup túna ,  og mælir með, að 
till. verði sam þykkt með þessum

, ^ . n . BREYTINGUM:1. Tillgr. orðist svo:
Alþingi á lyk tar  að skora á r ík iss tjó rn ina  að láta athuga með nefndar- 

sk ipun  eða á annan  hátt,  hvernig megi veita kaupstöðuin, k au p tú n u m  og 
s jávarþorpum  eignar- og um ráða ré t t  yfir nauðsynlegum  lönduin og lóðum, 
með sanng jörnu in  k jörum , án þess að gengið verði of næ rri  hag sm u n u m  ná- 
grannasveita  þeirra, hvernig komið verði i veg fyrir  ó ré ttm æ ta  verðhækkun 
á þessum  löndum  og afnotaré tt i  þeirra, og hvernig tryggja megi, að verð- 
hæ ltkun  á löndum  og lóðum, sem verða k an n  á fy rrnefndum  stöðum vegna 
meiri h á t ta r  op inberra  fram kvæm da, verði almenningseign.

A thugun þessi fari fram  í sam ráði við hlutaðeigandi bæ jar- og sveitar- 
s tjórnir,  ef tir  því, sem þurfa  þykir, og sé henni lokið fyrir  reglulegt Alþingi 
1944.

2. Fyrirsögnin  orðist svo:
Tillaga til þ ingsályktunar uin athugun á jarðeignam álum  kaupstaða, 

k au p tú n a  og' sjávarþorpa.

Alþingi, 22. m arz 1943.
Gísli Sveinsson, Asg- Ásgeirsson, Sigfús S igurhjartarson,

form. frsm. fundaskr.
Páll Zóphóníasson. Jón  Sigurðsson. Sigurður Þórðarson.

Gísli Jónsson.

Ed. 590. Nefndarálit
um  frv. til laga uni afnám laga nr. 127 9. des. 1941, um viðauka við lög nr. 13 20. 
okt. 1905, um rithöfundarétt  og prentrétt.

F rá  öðrum minni hluta menntamálanefndar.

Nefndin hefur þriskipta afstöðu til afgreiðslu á frumv. þessu. Vill sá, er r itar 
undir nefndarálit  þetta, láta afgreiða það með röks tuddri  dagskrá. Hinir nefndar- 
m ennirn ir  m unu  væntanlega, hvor um sig, láta i ljós vilja sinn um afgreiðslu 
málsins.

Brátt  eftir að frv. var tekið til um ræ ðu  í nefndinni og auðsætt var, að nefnd- 
nrm enn g'átu eig'i að svo kom nu orðið á eitt sáttir, varð það að ráði að leita álits 
þriggja háskó lakennara  um frum varp  þetta. Voru það þeir prófessorarn ir  Árni 
Pálsson og Sigurður Nordal og Björn  lektor Guðfinnsson. Bar viðræða nefndar- 
m anna við háskó lakennarana  þann  árangur, að þeir, sam kvæ m t beiðni, skrifuðu 
nefndinni sameiginlegt álitsbréf um  málefnið, dags. 31. jan . s. 1., og tel ég' ré tt  að 
b irta  þetta  bréf þeirra í heild sem fylgiskjal með nefndaráliti  þessu. Þó tt  háskóla- 
k en n a ra rn ir  geri eigi beinlínis tillögur um  afgreiðslu þessa frum varps, er þar þó 
að finna m ikilsverðar bendingar, er að m álinu lúta, og ætti því umsögn hinna



lærðu m anna að verða þ ingm önnum  til leiðheiningar, er til úrslita  kem ur 11111  
frum varp  þetta.

Tel ég, að af bréfi háskó lakennaranna  megi draga tvær á lyk tan ir:  1. að um- 
r itun  fornsagnanna geti orðið skem m dastarfsem i, ef allt fær að leika lausum  hala;
2. að lögum nr. 127 9. des. 1941, er nem ast skulu úr gildi sam kvæ m t frum varpinu , 
sé að ým su leyti áfátt  og að breytinga þurfi við frá h inum  þröngskorðuðu reglum, 
sem þ ar  eru settar.

Ég hæ tti  mér ekki út á þá hálu  braut og álít óþarft að ræða hér n án a r  um ein- 
stök atriði, er þ a r  kom a til greina, en læt einungis það álit m itt í ljós, sam kvæm t 
þeim ályktunum , er ég hef hér dregið af bréfi háskó lakennaranna  og m ér finnst 
ré ttm æ tar,  að hvorki beri að sam þykkja  frumvarpið né styðja að því, að um ræ dd  
lög frá  1941 haldist til frambxiðar óbrevtt; eða með öðrum  orðum, lögin þurf i  að 
endurskoðast og breytast eftir nákvæma athugun og að ráði h inna hæfustu fræði- 
manna.

F yrir  nokkrum  dögum hefur Alþingi sam þykkt þingsályktunartillögu um 
undirbxining heildarlöggjafar uin hö fundaré t t  og listvernd. Þegar r ik iss tjó rn inni 
er nú  með þeirri ályktun falinn undirb iin ingur s l íkrar lagasetningar, er ekki xir 
vegi að spyrja, hvort sú lagaskipun, er hér ræðir sérstaklega um, eigi ekki samleið 
og þurfi endurskoðunar  á sama hátt.  Eg tel það sjálfsagt, og m eira að segja er lang- 
eðlilegast, að þau ákvæði, er lögin frá  1941 fjalla um, komi af s já lfu  sér til úrslausn- 
ar við fram kvæ m d þingsá lyk tunarinnar .

Að öllu þessu a thuguðu  tel ég ré ttast  og geri að tillögu minni, að frum varp  
það, er hér liggur fyrir, verði afgreitt með svo látandi

RÖKSTUDDRIDAGSKRÁ:
í t raus ti  þess, að r ik iss tjó rn in  Iáti bráðlega framkvamia undirbúning  þann  til 

heildarlöggjafar um höfundaré t t  og listvernd, er henni var falinn með á lyktun  
sameinaðs Alþingis 16. marz s. 1., og að ja fn f ram t því fari og fram  und irbún ingur 
til breytinga á ákvæðum laga nr. 127 frá 9. des. 1941, þykir deildinni eigi ástæða 
til að afgreiða frum varp  það, er hér liggur fvrir, og teku r  því fyrir  næsta inál á 
dagskrá.

Alþingi, 22. marz 1943.

E ir ik u r  E inarsson, 
form.

Fylgiskjal.

Samkvæmt tilinælum h á ttv ir tra r  m enn tam álane fndar  efri deildar Alþingis 
lá tum  við und irr i tað ir  í ljós skoðanir okkar á máli því, sem um  ræðir i lögurn um 
viðauka við lög nr. 13 20. okt. 1905, um r i thöfundaré tt  og prentré tt ,  sam þykktum  
á Alþingi 19. nóv. 1941.

1. Tilefni nefndra  laga m unu  vera blaðaskrif um Laxdæluútgáfu  Haildórs Kilj- 
ans Laxness, svo sem háttv . flu ln ingsm aður frum varps þess, sem frain hefur kom- 
ið á þessu þingi, á þskj. 120, tekur fram. Teljum  við því rélt að taka útgáfu þessa 
til n o k k u rra r  a thugunar :

A. Meðferð máls.  ATið sam anburð  á þessari útgáfu og útgáfu  þeirri, er liún 
byggist á, kem ur i Ijós, að fjölmörgu því í máli, sem á engan há t t  verður talið til 
stafsetningar, er breytt:  a. Ymiss konar breytingar eru gerðar á orðm yndun. b. 
O rðum  er sleppt. c. Örðum er badt inn. d. Skipt er um orð. e. Orðaröð er brejdl.
f. Bætt er inn heilum setningum eftir ú tgefandann.

Á fundi m enn tam álanefndar  h. 22. þ. m. voru fauð mörg dæmi þessu til sönn- 
unar, og te ljum  við þarflaust  að endurta 'ka þau hér, enda auðvelt hverjum  þeim, 
er nennir, að ganga lir skugga um þau. Hins vegar viljum  við taka fram, að við telj- 
um allar þessar brevtingar til skem m da á máli og stíl sögunnar.



B. Meðferð efnis.  Meðferð sögunnar er á þá leið, að stórfe lldar efnisbreyting- 
ar hafa  verið gerðar á henni: a. E instökum  setningum  er sleppt. b. Iie ilum  köflum  
er sleppt, t. d. á einum  stað 5 kapítu lum . c. E in s tak ar  setn ingar eru fæ rðar til.
d. Kaflar eru færðir til. e. Sam dar eru setn ingar inn í textann, þar sem útgefanda 
hefur þótt nauðsyn  til bera.

Allar þessar breytingar rý ra  stórlega efni sögunnar og breyta svip hennar, 
svo sem gerð var grein fyrir  á fy rrnefndum  fundi.

C. Hins vegar er öllum kunnugt,  sem nokkuð þekk ja  til sögu íslenzkra forn- 
rita, að á 13. og 14. öld var sífcllt verið að breyta eldri ritum , auka, s ty tta  og end- 
ursemja, ým ist til bóta eða spjalla. F y r i r  kem ur, jafnvel er við vitum, hvar hins 
upprunalega texta er að leita, að yngri gerð er tekin fram  yfir og höfð að aðaltexta, 
t. d. í F ó s tb ræ ð ra  sögu. Eigi að vernda fornritin  fyrir  lirfellingum, er því ekki 
m inni ástæða til þess um yngri rit, sem við höfum  ólireytt frá  hendi höfundanna. 
1 íslendinga sögum ægir auk  þess sam an svo sundurle itu  og m isverðm æ tu efni, 
að sum ar þeirra  m á stytla til bóta fyr ir  alla lesendur, er leita þar anna rs  en þess 
fróðleiks, sem oft spillir bókmenntagild i þeirra, gerir þær to rlesnar og er s já lfur  
mjög vafasam ur að gildi, t. d. ungar vísur eignaðar fornm önnuin , brenglaðar ætt- 
a r tö lu r og því um  likt. Líklegt er, að hin m iklu sögulegu og bókmenntalegu verð- 
m æti S turlungu, sem er illa gerð sam steypa m argra  sagna, m ætti  gera almenningi 
arðbærari með því að gera ú r  henni skipulegt úrval, enda er vikið mjög frá  efnis- 
skipun h an d r i ta n n a  í tveim ur ú tgáfum  hennar.  Hitt skal tekið fram, að s ty tta r 
ú tgáfu r  verður að gera af engu m inni vandvirkni en aðrar og orðalagi ætti alls ekki 
að breyta. „V crndun“ kem ur hér ekki til greina, líkt og með fo rnm in jar ,  því að 
elztu textarnir , sem til eru, verða til eftir sem áður, og líklegt er, að lesendur, sem 
fengið hefðu m æ tur  á r i tu n u m  sty ttum , mundi fýsa síðan að kynnast  þeim líka 
óstyttum. Aðeins reynslan  getur skorið úr, hvort t i lraun ir  að gera sum  fornrit  auð- 
lesnari a lmenningi með úrfellingum, gerðum  af varkárn i  og alúð, gadu ekki orðið 
til þess að glæða áhuga almennings að lesa jiau meir og sm ám  sam an sér að betra 
gagni.

2. Lögin frá 19. nóv. Í 9M.  Þó að æskilegt megi telja að afstýra því, að ritum , 
sein n jó ta  ekki verndar eiganda, sc spillt i ný jum  útgáfum , höfum  við ýmislegt við 
þessi lög að a thuga:

A. Við te ljum  það mjög óviðurkvæmilegt, að hið íslenzka ríki hafi eitt ré tt  
til þess að gefa út íslenzk rit, sem sam in eru fyrir 1400, eða veita leyfi til þess. 
Samkvæmt því ákvæði m ætti kennslum álaráðherra  t. d, banna fræðim önnum  á 
Islandi að gera s ta fré t ta r  ú tgáfu r  fo rn ra  handrita .

B. Við teljum  ekki rétt, að ráðuneyti l>að, sem fer með kennslum ál, skeri ú r  
um, hver ja r  breytingar á r i tum  séu með þeim hætti, „að m cnning eða tunga þjóð- 
a r in n a r  bíði t jón  af“ . Engin trygging er fyrir því, að þeir, sem með þau mál fara, 
hafi skilyrði til að dæm a um slikt af nægilegri þekkingu.

C. Við te ljum  ekki ré tt  að löghelga neina þá „ sam ræ m da"  stafsetningu, sem 
höfð hefur verið í ú tgáfum  íslenzkra fornrita  fram  að þessu. Engin þeirra  sam- 
ræm ist til neinnar h lí ta r  fram burði þeim, sem tíðkaðist á r i tu n a r t ím a  sag'nanna, 
né heldur til ne innar h lí ta r  upp runa  orðanna. S tafsetningin frá  1929 s tendur t. d. 
i sum uni efnum  nær upp ru n an u m  en slafse tningin á íslenzkum  fornritum .

3. Þyki nauðsynlegt að hafa  eftirlit með útgáfu  eldri rita, svo sem m argir 
m unu  telja, virðist næst lagi, að það sé í höndum  fræ ðiinanna og ri thöfunda, sem 
til þess væru kvaddir og treysta  inætti að þekkingu og smekkvísi.

Reykjavík, 31. jan . 1943.

Árni Pálsson. Sigurður Nordal. B jörn  Guðfinnsson.

Til m enn lam álane fndar  efri deildar Alþingis.


