
Sþ. 613. Framhaldsgreinargerð
við till. til þál. á þskj. 337, iim löggjöf varðandi laun ú r ríkissjóði til skálda og lista- 
manna.

F rá  Jónasi Jónssyni.

Sökum þess að ekki hefur enn verið lokið við samþykkt tillögu m innar á þskj. 
337, varðandi löggjöf um laun ú r rikissjóði til skálda og listamanna, en ný gögn hafa 
komið fram  i málinu, þykir rétt að koma þeim rökum á framfæri, áður en umræður 
hefjast um málið.

Á því árabili, sem liðið er siðan lokið var hinni fyrri heim sstyrjöld, hefur Al- 
júngi tekið á föst rikislaun eða styrki fleiri menn, sem fást við skáldskap og mynd- 
gerð, heldur en nokkur önnur þjóð. Var barátta einstakra m anna til að komast á 
ríkislaun orðin til óþæginda fyrir Alþingi og einstaka þingmenn. Var þá lekið j)að 
ráð að fela m enntamálaráði að úthluta þessu fé. Undu flestir þessu vel nema 
konunúnistar, sem vildu fá mest af þessu fé handa flokksmönnum sínum  og skjól- 
stæðingum. Efndu þeir til félagsskapar um að ná skiptingunni ú r höndum mennta- 
málaráðs með því að beita sér fyrir lagabreytingu, sem átti að tryggja þessum flokki 
meirihlutavöld uin skiptingu fjárins. Þótti ekki viðeigandi að samþykkja þessa laga- 
breytingu, en hins vegar ekki óeðlilegt að láta kommúnista fá i eitt sinn að bera 
ábyrgð á skiptingu skálda- og listam annastyrkja. Þegar til kom, þótti kommúnistum 
óhæg ábyrgðin á fjárskiptunum , og drógust þau ú r hömlu í sumum deildum fram á 
sumar. Höfðu skáldin og listam ennirnir ekki áður vanizt á að fá þetta fé með svo 
mikilli tregðu. Skiptingunni var yfirleitt hagað þannig, eins og hér væri um að ræða 
flokkssjóð kommúnista. Sigurð á Arnarvatni, sem ort hefur þjóðsöng byggðanna, 
lækkuðu þeir ú r 1000 kr. niður i 500 kr. Vildi hann ekki sjá þess konar gjafir og var 
þannig sviptur styrknum. Ásgrímur, Jón Stefánsson, Kjarval og Rikarður voru lækk- 
aðir um 700 kr. hver, en álitslausir viðvaningar settir í þeirra stað. Nú þótti mér rétt 
að prófa við 2. umr. fjárlfrv., hvort Alþingi vildi taka úthlutun þessa styrk tarfjár í 
sínar hendur, og flutti tillögu í þá átt. Kom þá enn fram, að þingnienn vildu ekki fá 
bitlingabaráttuna inn í þingið. Með þessu var sýnt, að grípa þurfti til nýrra úrræða. 
Alþingi vildi ekki skipta fénu. Stéttarfélag skálda og listam anna vildi ekki, að mennta- 
málaráð gerði verkið. Kommúnistar fengu þá vandann og valdið og gerðu úthlutunina 
að vetrarhjálp flokksins. Af auðfundnum  leiðum til bráðabirgða eru þá tæplega nema 
tvær eftir: Að fela ríkisstjórninni að útvega menn til skiptanna eða að þingið kjósi 
nefnd til þess í hvert sinn. Ef kom múnistar fá að skipta fénu eftir flokkslegum fyrir- 
mælum, m un varla líða á löngu, þar til h in ir stjórnm álaflokkarnir heimta sama rétt 
sér til handa. Hér er bent á viðunandi leið til bráðabirgða, þar til ríkisstjórninni 
hefur unnizt tími til að undirbúa heppilega frambúðarlöggjöf um málið.


