
F~d. 33. Frumvarp til áfengislaga. [33. mál]

(Lagt fyrir Alþingi á 72. löggjafarþingi, 1952.)

I. KAFLI
Almenn ákvæði.

1. gr.
Tilgangur laga þessara er sá að stuðla að hóf'Iegrí meðferð áfengis og vinna

gegn misnotkun þess.

2. gr.
Afengi telst samkvæmt lögum þessum hver sá vökvi, sem meira er í en 2% %

af vínanda að rúmmáli. Duft, kökur og annað, er þau efni eru í, sem sundur má
leysa í vökva og hafa nefndan áfengisstyrkleika, skal fara með sem áfengan drykk.

Sterkir drykkir teljast samkvæmt lögum þessum þau vín, sem meira er í en
21 % af vínanda að rúmmáli. Létt vín teljast þau vín, sem minna er í en 21 % af
vínanda að rúmmáli.

II. KAFLI
Innflutningur áfengis.

3. gr.
Ríkisstjórninni einni er heimilt að flytja hingað til lands áfenga drykki eða

áfengisvökva, hverju nafni sem nefnast. Afengisverzlun ríkisins annast innflutn-
inginn. ÞÓ skal óheimilt að flytja til landsins öl, sem hefur inni að halda meira
en 2% % af vínanda að rúmmáli.

4. gr.
Nú kemur skip frá útlöndum, og er skipstjóra þá skylt að tilkynna löggæzlu-

manni þegar í stað, eða um leið og hann sýnir skipsskjölin, hvort nokkurt áfengi
sé í skipinu og hve mikið.

Löggæzlumaður skal jafnan rannsaka á fyrstu höfn, er skip kemur frá útlönd-
um, hvort áfengi er í skipi, hvort heldur skipið er íslenzkt eða erlent. Hefur hann
vald til að opna hirzlur skipverja og farþega og rannsaka aðra staði í skipinu til
þess að ganga úr skugga um, hvort áfengi sé þar.

Nú hefur skipið áfengi frá útlöndum, sem ekki er flutt inn samkvæmt heim-
ild í 3. gr., og skal þá löggæzlumaður á hinni fyrstu höfn, er skipið kemur til,
setja embættisinnsigli sitt fyrir hið aðflutta áfengi, og ábyrgist skipstjóri, að engu
áfengi sé skotið undan innsiglum og að innsigli séu ekki brotin eða af áfenginu
tekið, fyrr en skipið er alfarið frá landinu, enda gangi löggæzlumaður úr skugga
um það, áður en skip lætur úr síðustu höfn, að innsiglin séu heil og ekkert hafi
verið tekið af áfenginu. ÞÓ má skipið hafa hæfilegan skipsforða af áfengi, óinn-
siglaðan, til neyzlu handa skipverjum, en aldrei má selja af þeim forða né flytja
hann í land.

Skrá yfir innsiglað áfengi og óinnsiglaðan skipsforða áfengis skal fylgja skip-
inu og samrit af skránni liggja hjá þeim, er innsiglaði.

Dómsmálaráðherra ákveður með reglugerð, hvað teljast skuli hæfilegur skips-
forði af vínum, svo og um varnir gegn misnotkun hans.

Skipstjóri ber ábyrgð á brotum skipverja gegn þessari grein, en farþegar á
farangri sínum.

Fyrirmæli þessarar greinar ná ekki til herskipa eða skemmtiferðaskipa.



5. gr.
Strandi skip hér við land og hafi meðferðis áfengi, eða berist þvílíkt vogrek

á land, skal hreppstjóri í forföllum lögreglustjóra þá þegar taka áfengisílátin til
varðveizlu og innsigla þau. Hann segir lögreglustjóra tafarlaust til áfengisins. og
kemur lögreglustjóri því til geymslu á óhultum stað.

Sé eigandi kunnur, skal tilkynna honum með fyrstu ferð um björgun áfeng-
isins, ella skal auglýsa það eftir reglum um vogrek. Kjósi eigandi innan 12 mánaða
frá tilkynningu, að áfengið sé sent úr landi á hans kostnað eða selt Afengisverzlun
ríkisins fyrir það verð, er hún kann að bjóða, skal það gert, ella sé það eign ríkis-
sjóðs. Sama er og ef eigandi gefur sig fram samkvæmt auglýsingu innan 6 mánaða
frá birtingu hennar, og skal þá telja 12 mánaða frestinn frá þVÍ, að hann segir
til sín.

Gefi enginn eigandi sig fram, áður en hinn lögskipaði auglýsingarfrestur CI'

útrunninn, skal áfengið eign ríkissjóðs.

6. gr.
Enginn má taka við neins konar ólöglega aðfluUu áfengi úr skipi eða öðrum

farkosti hér við land eða í íslenzkri landhelgi né heldur taka við áfengi á floti,
hvort sem hann gerir það endurgjaldslaust eða gegn endurgjaldi.

Landhelgi telst samkvæmt þessum lögum 4 sjómílur á haf út frá stórstraums-
fjöruborði, og sé talið frá yztu skerjum og hólmum, er upp úr sjó koma, enda
teljast firðir og víkur í landhelgi, allt það, sem landmegin verður innan við beina
línu, er dregin sé þar milli nesja, sem næst fjarðarmynni verða 12 sjómílur, og ·1
sjómílur til hafs frá þeirri línu.

III. KAFLI
Tilbúningur áfengis.

7. gr.
Bannað er að brugga á íslandi eða búa til áfenga drykki eða áfengisvökva og

gera drykkhæft það áfengi, sem er eða gert hefur verið óhæft til drykkjar.
Ríkisstjórninni er þó heimilt að veita Afengisverzlun ríkisins leyfi til að brugga

áfengt öl, sem hefur inni að halda meira en 2Y4 % af vínanda að rúmmáli. Áður
en ríkisstjórnin veitir slíkt leyfi, skal hún bera það undir atkvæði allra kosningar-
bærra manna í landinu til samþykkis eða synjunar, og þarf meiri hluta greiddra
atkvæða til þess að leyfið verði veitt.

Heimilt skal ríkisstjórninni, þrátt fyrir ákvæði 2. málsgr., að leyfa tilbúning
öls, sem hefur inni að halda meira en 2% % af vínanda að rúmmáli, til að selja
hinu erlenda varnar liði hér á landi, enda verði tollar og skattar greiddir af þVÍ
öli eftir sömu reglum og gilda um annað öl, sem framleitt er í landinu. Nánari
ákvæði um sölumeðferð þess öls skulu sett Í reglugerð.

8. gr.
Upptæk skal gera og ónýta öll áhöld, sem nota á eða hafa verið notuð við

bruggun eða tilbúning áfengra drykkja eða til þess að gera drykkhæft það áfengi,
sem ódrykkhæft var. Áfengi það, sem búið hefur verið til eða aftur gert drykk-
hæft, skal og upptækt ásamt ílátunum. Andvirðið rennur í Menningarsjóð.
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IV. KAFLI
Sala og veitingar áfengis.

9. gr.
Afengisverzlun ríkisins annast sölu áfengis þess, sem ríkið flytur inn sam-

kvæmt 3. gr. Ríkisstjórnin ákveður álagningu með hliðsjón af áfengisstyrkleika og
innkaupsverði.

10. gr.
Ríkisstjórninni er heimilt að setja á stofn útsölustaði áfengis, en þó aðeins i

kaupstöðum.
Aður en útsala er sett á stofn, skal fara fram atkvæðagreiðsla kosningarbærra

manna í því bæjarfélagi, sem í hlut á, og þarf meiri hluta greiddra atkvæða til
þess að útsala sé leyfð.

Afengisútsala skal lögð niður, ef það er samþykkt með meiri hluta greiddra
atkvæða í kaupstaðnum.

Atkvæðagreiðslur, sem um getur í 2. og 3. málsgr., skulu fara fram, er Y3 hluti
kjósenda eða meiri hluti bæjarstjórnar í viðkomandi bæjarfélagi krefst þess. -
Nú hefur verið fellt með atkvæðagreiðslu að stofna útsölu eða loka útsölu, eða
samþykkt að leggja niður útsölu samkvæmt 3. málsgr., og getur atkvæðagreiðsla
þá ekki farið fram á ný, fyrr en að tveimur árum liðnum.

ll. gr.
Heimild til að selja aftur áfengi, er keypt hefur verið af Áfengisverzlun ríkis-

ins eða útsölum hennar, hafa þeir einir, er hér greinir:
1. Lyfsalar og læknar, sem rétt hafa til lyfjasölu, þó eingöngu þau vín, sem talin

eru i lyfjaskrá, og aðeins til lyfja.
Dómsmálaráðherra setur reglugerð um áfengislyfjasölu lyfsala og lækna,

sem rétt hafa til lyfjasölu, og skal meðal annars ákveða, hve mikið áfengi megi
á hverju ári eða um ákveðið tímabil láta af hendi til hverrar lyfjabúðar (lyf-
sala eða læknis). í reglugerðinni skal greina á milli áfengislyfja, sem hæf eru
til nautnar, og áfengislyfja, sem óhæf eru til nautnar. Enginn lyfsali má láta
úti áfengislyf. sem hæft er til nautnar, nema eftir löglegum lyfseðli læknis.
Enginn læknir má ávísa úr lyfjabúð áfengislyfi, sem hæft er til nautnar, nema
hann hafi fengið til þess sérstakt leyfi ráðherra, er ákveður, að fengnum til-
lögum landlæknis, hversu mikið áfengi viðkomandi læknir megi ávísa á ári,
eða um ákveðið tímabil, og á hvern hátt. Landlæknir lætur lækni, sem sér-
stakt leyfi hefur fengið til áfengislyfjaávísana, í té hæfilega mörg eyðublöð
undir slíkar ávísanir.

2. Veitingastaðir þeir, sem rétt hafa til veitingar áfengra drykkja, þó aðeins til
neyzlu á staðnum og með þeim takmörkunum, er veitingaleyfið og reglugerð
ákveður.

3. Dómsmálaráðherra setur reglugerð um sölu vínanda til eldsneytis, er gerður
hefur verið óhæfur til drykkjar, svo og um vínanda til iðnþarfa, efnarann-
sókna, náttúrugripasafna og annarra verklegra nota.

12. gr.
t kaupstöðum, þar sem áfengisútsala er, getur dómsmálaráðherra veitt veitinga-

húsum, einu eða fleirum, leyfi til vínveitinga, þegar eftirtalin skilyrði eru fyrir
hendi:
a. Að veitingahúsið hafi á boðstólum mat og fjölbreytta óáfenga drykki.
b. Að veitingahúsið sé að dómi stjórnar Sambands gistihús- og veitingahúseig-

enda fyrsta flokks.
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c. Að eigi sé greitt þjórfé (þjónustugjald) af sölu áfengra drykkja né veitinga-
húsið launi starfsfólk sitt með hundráðsgjaldi af sölu þeirra.
Aður en vínveitingaleyfi er veitt, skal leita umsagnar áfengisvarnaráðs, bæjar-

stjórnar og áfengisvarnanefndar í þeim kaupstað, sem í hlut á.
Utan kaupstaða er dómsmálaráðherra og heimilt, að uppfylltum skilyrðum

a.-c.-liða 1. málsgr., að veita veitingahúsum leyfi til vínveitinga, ef telja má, ::Ið
veitingahúsreksturinn sé aðallega fyrir erlenda ferðamenn, enda mæli áfengisvarna-
ráð með leyfisveitingunni.

Vínveitingaleyfi skulu eigi veitt lengur en til fjögurra ára í senn. Veitingaleyfi
skal bundið við nafn og veitir leyfishafa aðeins rétt til veitinga í því húsnæði, er
hann hefur, þegar honum er veitt leyfið.

Ef áfengisútsala er lögð niður í kaupstað samkvæmt ákvæðum 10. gr., verður
vínveitingaleyfi veitingahúss í þeim kaupstað ekki framlengt að gildistíma þess
loknum.

Veitingaleyfi má binda þeim skilyrðum, sem dómsmálaráðherra og áfengis-
varnaráð telja nauðsynlegt, m. a. er heimilt að binda leyfið eingöngu við veitingar
léttra vína, svo og að ákveða, að dans megi ekki fara fram í þeim salarkynnum
vínveitingahúsa, þar sem vín er veitt. Ef veitingamaður brýtur gegn settum skil-
yrðum eða uppfyllir þau ekki lengur, skal hann þegar missa vínveitingaleyfi sitt.
Fyrir vínveitingaleyfi skal greiða í hvert sinn kr. 4000.00 í ríkissjóð.

Nánari fyrirmæli um vínveitingar, þar á meðal um veitingatíma, eftirlit á veit-
ingastað og álagningu, skulu sett í reglugerð. Aður en slík reglugerð er sett, skal
leitað umsagnar áfengisvarnaráðs.

13. gr.
Afengisverzlun ríkisins, útsölur hennar og veitingastaðir, sem leyfi hafa til

veitingar áfengra drykkja, mega aðeins afhenda áfengi gegn staðgreiðslu.
Bannað er að senda áfengi gegn póstkröfu.
Akvæði greinar þessarar gilda eigi um sölu vínanda til lyfsala og lækna, sem

rétt hafa til lyfjasölu, sbr. 11. gr.

14. gr.
Afengissölubúðir skulu vera lokaðar á helgidögum þjóðkirkjunnar og frá há-

degi á laugardögum ,og aðfangadögum stórhátíða; einnig þá daga, er almennar
kosningar til Alþingis og sveitarstjórna fara fram, svo og 1. maí, 17. júní, 1. des-
ember og sumardaginn fyrsta.

Lögreglustjórum er heimilt að loka áfengisútsölu eða banna vínveitingar á
veitingastöðum, sem leyfi hafa til áfengisveitinga, fyrirvaralaust um lengri eða
skemmri tíma, þegar sérstaklega stendur á og áfengisvarnanefnd á staðnum mælir
með. Afengisverzlun ríkisins eða veitingamaður, sem í hlut á, getur skotið ákvörð-
un lögreglustjóra til dómsmálaráðherra. Ekki frestar málskot framkvæmd lokun-
arinnar eða bannsins.

15. gr.
Dómsmálaráðherra setur reglugerð um sölu og veitingar vína samkvæmt þess-

um kafla.
Heimilt er að ákveða í þeirri reglugerð hámark þess áfengis, sem Afengisverzl-

unin og útsölur hennar mega afhenda einstaklingum (mánaðarskammt, ársskammt ),
svo og setja nánari reglur um meðferð áfengis. Leita skal álits áfengisvarnaráðs,
áður en reglugerðin er sett.

Brot gegn ákvæðum reglugerðarinnar varða refsingu samkvæmt lögum þessum.
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V. KAFLI
Meðferð áfengis í landinu.

16. gr.
Áfengi má ekki afhenda né veita neinum, sem er bersýnilega ölvaður, og ekki

heldur yngri mönnum en 21 árs. Kaupandi áfengis skal jafnan sanna aldur sinn
með vegabréfi eða á annan fullnægjandi hátt. Óheimilt er að selja þeim manni á-
fengi, er sekur hefur gerzt um óleyfilega sölu eða bruggun áfengis.

Áfengisauglýsingar eru bannaðar.
Skylt er að tilkynna útsölustöðum Afengisverzlunarinnar jafnóðum, hverjir

gerzt hafa brotlegir samkvæmt þessari grein.
Nánari ákvæði skal setja i reglugerð.

17. gr.
Allt það áfengi, sem Áfengisverzlunin lætur af hendi, skal merkt innsigli henn-

ar. Finnist í vörzlum manns áfengi, sem ekki er merkt innsigli Afengisverzlunar
ríkisins eða tollyfirvalda og ætla má að sé ólöglegt, skal honum skylt að færa
sönnur á, hvernig hann hafi fengið það. Geri hann það ekki, skal hann sæta sekt-
um samkvæmt 34. gr., ef ætla má, að áfengið sé innflutt, en ella eftir 37. gr.

18. gr.
Með þeirri undantekningu, sem í 10., 11. og 12. gr. segir, skal öllum óheimilt

að veita, selja eða láta af hendi áfengi til annarra manna gegn því, að gjald eða
annað verðmæti komi fyrir.

19. gr.
Láti nokkur viðgangast ólöglegan tilbúning áfengis, ólöglega sölu eða geymslu

þess í húsum sínum eða á landi sínu, skal hann sekur samkvæmt 43. gr. Sama refs-
ing liggur við, ef skip, bátar eða önnur flutningatæki eru með vitund og vilja eig-
andans notuð tíl geymslu, flutnings eða sölu ólöglegs áfengis.

Menn með Iögregluvaldi, þar á meðal hreppstjórar og lögregluþjónar, hver í

sínu umdæmi, eða sérstakir löggæzlumenn, hafa vald til að hefja lögreglurannsókn
gegn þeim, sem staðnir eru að brotum á þessum lögum eða grunaðir um brot. Þeir
hafa og vald til þess að rannsaka flutningatæki, svo sem skip, báta, bifreiðar, vagna
o. s. frv., og stöðva þau, á meðan á rannsókn stendur. Skyldir eru þeir að senda
viðkomandi dómara þegar í stað skýrslu um rannsóknina og staðfesta eftirrit af
prófum, ef fram hafa farið, en dómarinn tekur málið til frekari meðferðar.

Enn fremur er þeim heimilt að rannsaka, hvort bifreiðar hafi áfengi meðferðis,
þó að það sé löglega keypt, enda liggi fyrir rökstuddur grunur um, að áfengið sé
ætlað til ólöglegrar sölu.

Nú finnst áfengi í bifreið, þegar svo stendur á sem í næstu málsgrein hér á
undan segir, og skal þá refsa eiganda þess, sem hann væri sekur um ólöglega
áfengissölu, nema leiddar séu að því sterkar líkur, að áfengið sé ekki ætlað til sölu.

20. gr.
Bannað er að neyta áfengis í veitingastofum, veitingatjöldum eða öðrum þeim

stöðum, þar sem veitingar fara fram, sbr. þó 12. gr. og 2. rnálsgr, þessarar greinar.
Sama gildir og um félagsherbergi.

Lögreglustjóri má þó veita félögum manna leyfi til áfengisveitinga í félagsher-
bergjum eða almennum veitingastöðum, öðrum en þeim, er um getur í 12. gr. Slík
leyfi má einungis veita í veizlum, samsætum eða öðrum þess háttar samkvæmum
innanfélagsmanna og félagsgesta. ef sýnt er, að félagsskapurinn í heild eða ein-
stakir þátttakendur í honum hafi ekki hagnað af. Vínveitingaleyfi má ekki veita
skemmtifélögum né til vínneyzlu í samkvæmum, sem ætla má að til sé stofnað í
tekjuskyni fyrir veitingahús,
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VI. KAFLI
Ölvun.
21. gr.

Hver sá, sem sökum ölvunar veldur óspektum, hættu eða hneyksli á almanna-
færi, opinberum samkomum, í bifreiðum eða öðrum farartækjum eða skipum, skal
sæta ábyrgð samkvæmt lögum þessum.

22. gr.
Hver embættismaður eða starfsmaður ríkisins eða opinberra stofnana, sem er

ölvaður, þegar hann er að gegna embætti sínu eða starfi, skal sæta refsingu. Sé um
miklar sakir að ræða eða brot ítrekað, varðar það frávikuingu úr stöðunni um
stundarsakir eða að fullu og öllu. Eigi læknir í hlut, skal hann missa lækninga-
leyfi sitt ásamt embættinu.

Sömu refsingu skal hver sá læknir sæta, þótt hann sé ekki embættismaður,
sem er ölvaður, þegar hann er að gegna læknisstörfum, og kemur þá missir lækn-
ingaleyfis um stundarsakir eða fyrir fullt og allt í stað embættis- eða sýslunar-
missis.

23. gr.
Séu lyf salar eða þjónar þeirra ölvaðir við störf sín, sæta þeir sömu refsingu

og læknar.
24. gr.

Ef flugmenn, bifreiðarstjórar, skipstjórar, stýrimenn, bátsformenn eða vélstjórar
eru undir áhrifum áfengis við flug, akstur, stjórn skips eða vélar, varðar það missi
réttar til að stjórna flugvél, bifreið, skipi, bát eða vél um stundarsakir, þó eigi
skemur en 3 mánuði, eða fyrir fullt og allt, ef miklar sakir eru eða brot er ítrekað.

Sömu refsingu skulu framangreindir menn sæta, þótt annar hafi haft með
höndum starf þeirra í farartækinu, ef þeir eru sjálfir í því og áttu að annast starf-
ið, en vanræktu það sökum ölvunar og verulegt slys hlauzt af því.

Það varðar refsingu að veita mönnum þeim, sem tilgreindir eru í 1. málsgr.,
áfengi, þegar þeir eru að störfum.

Ákveða skal í reglugerð, að flugmönnum, bifreiðarstjórum og stjórnendum hvers
konar farartækja, sem annast mann flutninga, sé bannað að neyta áfengis vissan
tíma, áður en þeir hefja störf sín.

25. gr.
Leiki vafi á, hvort sakborningur samkvæmt þessum kafla sé undir áhrifum

áfengis, skal bæði dómara og sakborning heimilt að láta skera úr því með blóð-
rannsókn, sem læknir eða annar kunnáttumaður framkvæmir.

VII. KAFLI
Áfengisvarnir.

26. gr.
Ríkisstjórnin skipar sér til aðstoðar áfengisvarnaráðunaut. Skal hann skipaður

að fengnum tillögum frá stjórnum þeirra bindindisfélaga, sem styrks njóta af opin-
beru fé til bindindisstarfsemi.

Áfengisvarnaráðunauturinn starfar samkvæmt erindisbréfi, sem ríkisstjórnin
setur honum. Hann skal taka laun samkvæmt VI. fl. launalaga.

27. gr.
Áfengisvarnaráð skal skipað fimm mönnum. Áfengisvarnaráðunauturinn er

sjálfkjörinn formaður ráðsins, en fjórir ráðsmenn og jafnmargir varamenn skulu
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kosnir hlutfallskosningu í sameinuðu Alþingi að afstöðnum hverjum almennum
alþingiskosningum. Dómsmálaráðherra skipar varaformann ráðsins, að fengnum
tillögum frá stjórnum þeirra bindindisfélaga, sem styrks njóta af opinberu fé.
Afengisvarnaráð skal hafa skrifstofu í Reykjavík. Veitir áfengisvarnaráðunautur
henni forstöðu. Kostnaður við störf áfengisvarnaráðs greiðist úr áfengisvarnasjóði.

28. gr.
Afengisvarnaráð fer með yfirstjórn allra áfengisvarna í landinu. Það skal stuðla

að bindindissemi, vinna gegn ofnautn áfengra drykkja og reyna í samráði við
ríkisstjórn, áfengisvarnanefndir og bindindissamtök að afstýra skaðlegum áhrifum
áfengisneyzlu.

Afengisvarnaráf skal hafa umsjón með áfengisvarnanefndum, samræma störf
þeirra og vera þeim til aðstoðar og leiðbeiningar í hvívetna. Það skal fylgjast sem
bezt með í áfengis- og bindindismálum og veita hlutlausar upplýsingar um þau til
blaða og annarra aðila, er óska þeirra.

Umsagnar áfengisvarnaráðs skal jafnan leita, áður en reglugerðir samkvæmt
lögum þessum eru settar. Alits þess skal einnig leita varðandi verðlagningu áfengis.

Að öðru leyti fer áfengisvarnaráð með þau störf, sem lög þessi ákveða.
Nánari ákvæði um störf áfengisvarnaráðs skulu sett í reglugerð.

29. gr.
Afengisvarnanefndir skulu vera í öllum hreppum og kaupstöðum landsins,

þriggja manna í hreppum, sjö manna í kaupstöðum, öðrum en Reykjavík, þar sem
nefndin er skipuð níu mönnum. Ráðherra skipar formenn nefndanna, að fengnum
tillögum áfengisvarnaráðs, en að öðru leyti skulu nefndarmenn kosnir hlutfalls-
kosningu af hlutaðeigandi hreppsnefndum og bæjarstjórnum. Kjörtími nefndar-
manna er fjögur ár. Kostnaður við störf nefndanna greiðist úr áfengisvarnasjóði
að öðru leyti en því, að viðkomandi hreppur eða kaupstaður greiðir fyrir nauð-
synlegt húsnæði handa þeim.

Afengisvarnanefndir skulu vera ráðgefandi um öll bindindis- og áfengismál
fyrir sveitarstjórnir, lögreglustjóra, áfengisvarnaráð, ríkisstjórn og aðra þá aðila,
sem komið geta til greina í þVÍ sambandi. Verksvið nefndanna skal að öðru leyti
ákveðið í reglugerð, sem ráðherra gefur út, að fengnum tillögum áfengisvarnaráðs.

30. gr.
Í öllum skólum, er opinbers styrks njóta, skal fara fram fræðsla um skaðleg

áhrif áfengisnautnar. Setur ráðherra nánari fyrirmæli um hana í reglugerð.

31. gr.
Stofna skal áfengisvarnasjóð. Er hlutverk hans að standa straum af kostnaði

við áfengisvarnir, bindindisfræðslu og hindindísútbreiðslu. Skulu í hann renna ár-
lega 3% af hagnaði Afengisverzlunar ríkisins.

Afengisvarnaráð fer með stjórn og reikningshald sjóðsins.
Nánari fyrirmæli um áfengisvarnasjóð skulu sett í reglugerð.

32. gr.
A næstu 5 árum skal árlega leggja til hliðar 6% af hreinum ágóða Afengis-

verzlunar ríkisins.
Skal helmingi þeirrar upphæðar varið til byggingar drykkjumannahæla og

lækningastöðva handa drykkjumönnum, sjúkrahúsa og elliheimila eftir nánari á-
kvörðun heilbrigðismálaráðherra.

Hinum helmingnum skal verja að jöfnu til þess að veita félagsheimilum og
hótelum vaxtalaus lán, enda gangi þau hótel fyrir, er ekki hafa vínveitingaleyfi.
Veitir menntamálaráðherra þessi lán, að fengnum tillögum áfengisvarnaráðs.
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33. gr.
Ríkisstjórnin skal láta auglýsa á skipum, sem annast farþegaflutning með

ströndum landsins, á veitingahúsum, pósthúsum og síma stöðvum og öðrum þeim
stöðum, sem þurfa þykir, útdrátt úr lögum þessum.

VIII. KAFLI
Refsiákvæði.

34. gr.
Fyrir brot gegn 3. gr. skal refsa þannig:

1. Ef áfengi er flutt inn í því skyni að selja það eða veita fyrir borgun, þá varðar
það sektum:

Fyrsta sinni ...............•................ kr. 4 000-20 000
Öðru sinni 8 000--40 000
Þriðja sinni 16000-80000
Auk þess greiðist í sekt 400 kr. á hvern lítra þess áfengis, sem innflutt er.
Sé um verulegt brot að ræða, má enn fremur dæma sökunaut í fangelsi,

og skal það jafnan gert, þegar um margítrekað brot er að ræða.
Skip skal ávallt vera að veði til tryggingar greiðslu á sektum og málskostn-

aði, og má kyrrsetja það og selja, að undangengnu fjárnámi, til lúkningar
hvoru tveggja. .

Flytji skip hingað ólöglega áfengi, svo að telja megi það verulegan hluta
af farmi þess, skal skipið gert upptækt handa ríkissjóði með dómi.

Brot gegn 3. gr. telst fullframið, þegar áfengi það, sem til sölu eða veitinga
er ætlað, er flutt inn í landhelgi.

2. Nú þykir eigi sannað, að áfengið sé flutt inn til sölu eða veitinga fyrir borgun,
svo og þegar skipstjóri ber ábyrgð á broti skipverja, en er ekki við það riðinn
að öðru leyti, þá varðar það sektum frá 400-12000 krónum. Auk þess greið-
ist í sekt 400 kr. á hvern lítra þess áfengis, sem innflutt er.
Jafnan skal hið ólöglega aðflutta áfengi verða eign ríkissjóðs.

35. gr.
Skýri skipstjóri lögreglustjóra, hreppstjóra eða sérstökum löggæzlumanni rangt

frá um áfengi það, er hann hefur meðferðis, eða dragi að skýra frá áfengisbirgð-
um samkvæmt 4. gr., skal hann sekur um 2000-20000 kr., liggi ekki þyngri refs-
ing við broti hans samkvæmt öðrum lagaákvæðum. Skip er að veði fyrir sektum
og málskostnaði, eins og segir í 34. gr. 1., 3. málsgr.

Upptækt skal gert það áfengi, sem skotið var undan innsiglun eða vanrækt að
skýra frá.

36. gr.
Brot gegn fyrri málsgrein 6. gr. varða refsingu samkvæmt 34. gr.

37. gr.
Brot gegn 7. gr. og reglugerð samkvæmt 3. málsgr. sömu greinar varða sekt-

um, 2000-20000 kr., og skal sökunautur enn fremur sæta fangelsi, ef áfengið hefur
verið ætlað til sölu eða veitinga fyrir borgun og brot er ítrekað, eða miklar sakir
eru að öðru leyti.

38. gr.
Misbeiti læknir lækningaleyfi sínu til þess að útvega mönnum áfengi til neyzlu,

með því að láta af hendi áfengi eða áfeng lyf eða lyfseðil á áfengi, án þess að áfengið
sé nauðsynlegt til lækninga, skal hann við fyrsta brot sæta sektum, 800-8000 kr.
ítrekað brot varðar seldum, 1600-20000 kr.
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Sama gildir um lyfsala og þjóna þeirra, ef þeir misnota aðstöðu sína til þess
að selja mönnum áfengi til neyzlu.

Sé brot margítrekað eða að öðru leyti stórfellt, skal auk sektar svipta söku-
naut leyfi til þess að láta af hendi áfengi eða áfengisblöndur eða gefa út áfengis-
seðla. Lágmark leyfissviptingarinnar skal vera 2 ár. Sé brot svo vaxið, að það falli
undir ákvæði 2. málsgr, 40. gr., skal beita refsingu samkvæmt þeirri grein.

39. gr.
Misnoti veitingamaður, sem leyfi hefur til áfengisveitinga, leyfi sitt með því

að veita áfengi á öðrum tímum eða á annan hátt en honum er heimilt, eða aðrar
víntegundir, svo og með því að selja áfengi án þess að neytt sé á staðnum, varðar
það refsingu samkvæmt 40. gr. og leyfissviptingu samkvæmt 41. gr.

40. gr.
Brot gegn ákvæðum 18. gr. varða sektum, 800--8000 krónum. Sé brotið ítrekað,

varðar það sektum frá 1600--20000 krónum.
Brjóti nokkur oftar ákvæði þessarar greinar eða geri sér að atvinnu sölu eða

veitingar áfengra drykkja, varðar það, auk sektar, fangelsi, allt að 3 mánuðum.

41. gr.
Verði maður, sem leyfi hefur til veitingasölu eða gistihúshalds samkvæmt lög-

um nr. 21 15. júní 1926, sekur um brot á ákvæðum 18. gr., varðar það refsingu
samkvæmt 40. gr. Hafi brotið átt sér stað í sambandi við atvinnurekstur hans,
skal hann auk refsingarinnar sviptur veitingaleyfi, í fyrsta sinn ekki skemur en
einn mánuð, í annað sinn ekki skemur en 3 mánuði og í þriðja sinn að fullu
og öllu.

Þjónustumenn sæta sektum, 200-4000 krónum.

42. gr.
Brot gegn ákvæðum 16. gr. varða sektum frá 100--2000 krónum.

43. gr.
Brot gegn 1. málsgr. 19. gr. varða sektum, 20Q..-8000 kr., og ítrekað brot 400

-16000 kr.
Brot gegn 4. málsgr, 19. gr. varða sektum, er nema í fyrsta sinn fimmföldll

og í annað sinn tíföldu söluverði þess áfengis, sem ætlað er til ólöglegrar sölu.
Brjóti nokkur oftar ákvæði þeirrar málsgreinar eða geri sér ólöglega áfengissölu
að atvinnu, varðar það auk sektar fangelsi allt að 3 mánuðum. Hafi bifreiðarstjóri
ítrekað gerzt sekur um ólöglega áfengissölu, varðar það hann missi réttar til að
stjórna bifreið um stundarsakir, þó eigi skemur en 3 mánuði, eða fyrir fullt og
allt, ef miklar sakir eru eða brot er margítrekað. Áfengi, sem flutt er eða geymt
ólöglega í bifreið, skal gert upptækt.

Fjárnám fyrir sektum og kostnaði skal gera í bátum og flutningatækjum. sem
notuð eru til ólöglegs áfengisflutnings.

44. gr.
Brjóti nokkur ákvæði 1. málsgr. 20. gr., varðar það veitingasala, ef það er með

vitund hans, 200-4000 kr. sekt og neytanda 100-2000 kr. sekt. Þriðja brot varðar
veitingasala missi veitingaleyfis.

Brot gegn 2. málsgr. 20. gr. varðar félagsstjórn, þjónustumenn og neytendur
200-8000 kr. sektum.

45. gr.
Brot gegn 21. gr. varða sektum frá 100-2000 kr., nema þyngri refsing liggi

við að öðrum lögum.
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46. gr.
Brot gegn 22.-24. gr. varða sektum: Fyrsta sinni 400-2000 kr. Öðru sinni

800-4000 kr. Auk sektanna kemur stöðu- og réttindamissir svo sem í þeim
greinum segir.

47. gr.
Sá, sem kemur því til leiðar með fortölum eða fjárframlögum, heitum, hótun-

um eða ráðum sínum, að 3., 6. gr., 1. málsgr., eða 7. gr. þessara laga verði brotin,
veitir til þess aðstoð í orði eða verki, tekur þátt í gróða af þeim brotum eða að-
stoðar aðra til að halda þeim gróða, skal, þótt hann verði ekki talinn aðalmaður
í verknaðinum. sæta sektum, 200-16000 kr.

IX. KAFLI
Ýmis ákvæði.

48. gr.
Sektir samkvæmt lögum þessum renna allar Í Menningarsjóð.
Gera skal aðför hjá hinum seku til lúkningar sektum samkvæmt lögum þess-

um, og því aðeins skulu þeir afplána sektir Í fangelsi, að fé þeirra hrökkvi ekki
fyrir þeim.

49. gr.
Vinnuskylda má vera samfara afplánun sekta samkvæmt lögum þessum.

50. gr.
Fara skal með mál út af brotum á lögum þessum og reglum að hætti opin-

berra mála.
51. gr.

Lög þessi skal prenta á íslenzku, dönsku, þýzku, ensku og frönsku, og svo
mörg eintök, að nægi til að senda umboðsmönnum ríkisins í öðrum löndum.

52. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 33 9. jan. 1935, lög nr. 26 18.

febr. 1943, lög nr. 47 16. marz 1951, lög nr. 11 29. jan. 1952, svo og öll þau lagaákvæði,
sem brjóta í bága við þessi lög.

53. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. júlí 1953.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Frumvarp þetta er samið af nefnd, sem skipuð var til að endurskoða áfengis-

löggjöf landsins. Hefur nefndin gert ýtarlega grein fyrir störfum sínum og niður-
stöðu, og fer sú greinargerð hér á eftir.

I.
Þann 28. apríl 1951 skipaði dómsmálaráðherra eftirtalda menn í nefnd til að

endurskoða áfengislöggjöf landsins: Gústav A. Jónasson, skrifstofustjóra, formann
nefndarinnar, Brynleif Tobíasson, áfengismálaráðunaut, Jóhann G. Möller, for-
stjóra, Ólaf Jóhannesson, prófessor, og Pétur Danielsson, hótel stjóra.

Tildrög þessarar nefndarskipunar voru þau, að á Alþingi 1950-1951 var flutt
þingsályktunartillaga um endurskoðun íslenzku áfengislöggjafarinnar. Segir í tillög-
unni, að hún sé flutt Í þeim tilgangi að stuðla að hóflegri og skynsamlegri meðferð
áfengra drykkja. Málið gekk til nefndar, og segir framsögumaður hennar, að allir
(nefndarmenn) hafi virzt sammála um, að þessa löggjöf þyrfti að endurskoða og
þá vitanlega með það markmið að fá tryggt í lögunum, að misnotkun áfengis gæti
minnkað, en ekki vaxið. Þingsályktunartill. þessi varð ekki útrædd, en í umræðum
um hana tók dómsmálaráðherra, Bjarni Benediktsson, fram: "Hana (áfengislög-
gjöfina) verður að endurskoða, svo að skynsamleg og hófleg notkun áfengis geti
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átt sér stað .... Ég vil eindregið stuðla að og taka þátt í, að slík endurskoðun
geti átt sér stað. Ég þarf ekki að taka það fram, að ég vil láta þá skipun verða á
þessum málum, að drykkjuskapur geti minnkað og orðið sem hneykslismínnstur."

Af þessum tilfærðu ummælum má ráða, hvert átt hafi að vera markmið þeirrar
endurskoðunar á áfengislögunum, sem nefndinni var falin. En um það efni hafa
nefndinni annars engar reglur verið settar.

Nefndin átti um tvær starfsaðferðir að velja, þ. e. að semja frumvarp til laga
um breytingar á núgildandi áfengislögum eða semja heildarfrumvarp að nýjum
áfengislögum. Þótti nefndinni einsætt að velja síðari kostinn.

Nefndin tók til starfa í júnímánuði 1951. Var upphaflega gert svo ráð fyrir,
að hún lyki störfum þá um sumarið, svo tímanlega, að unnt yrði að leggja álit
hennar og tillögur fyrir næsta Alþingi, þingið 1951--52. Er til kom, reyndist nefnd-
inni ókleift að leysa verkefni sitt af hendi á svo skömmum tíma. Söfnun gagna
tók lengri tíma en vænta mátti. Einkanlega gekk seint að heimta inn svör við fyrir-
spurnum, sem nefndin hafði sent ýmsum aðilum. Nefndarmenn voru og bundnir
öðrum störfum, og urðu því ýmsar frátafir við störfin í nefndinni. Hefur nefndin
því eigi getað lokið verki sínu fyrr en nú.

Nefndin hefur að sjálfsögðu aflað ýmissa gagna varðandi ástandið í áfengis-
málunum. Enn fremur hefur hún kappkostað að kynna sér áfengislöggjöf nágranna-
landanna, svo og þær ráðstafanir, sem þar hafa verið gerðar til endurskoðunar og
breytinga. Verður að því vikið síðar. En áður en lengra er haldið þykir rétt að
gefa nokkurt yfirlit yfir sögu áfengislöggjafar hér á landi.

II.
Fyrsti maður hérlendis, sem gerir tilraun til þess að spyrna fótum við drykkju-

skap, var Jón biskup Árnason, en hann ritar bænaskrá til konungs af Alþingi 22.
júlí 1733 og gerir tillögur um algert aðflutningsbann á brennivíni til íslands. Meðal
þeirra, sem skrifuðu undir bæna skrána með biskupi, voru þeir Magnús Gíslason,
síðar amtmaður, Jón Halldórsson, stiftprófastur í Hítardal, og Jón Þorkelsson,
skólameistari í Skálholti. Þegar þessi tilraun bar ekki árangur, sendi biskup aðra
bænaskrá, dags. 19. ágúst 1735 í Skálholti. - En þó að hin konunglega, danska
stjórn tæki ekki óskir biskups og samherja hans til greina, orkaði áhugi biskups
og þrautseigja því, að upp frá þessu voru nokkrir beztu menn landsins alla 18.
öldina vakandi í þessum málum, og brá nú svo við, að öðru hverju það sem eftir
var aldarinnar gaf stjórnin út tilskipanir, er miðuðu að því að draga úr drykkju-
skap landsmanna. Frá því, er Jón biskup Árnason hóf baráttu fyrir áfengisbanni,
hefur það mál oft verið ofarlega á baugi hér á landi.

Fyrsta ráðstöfun stjórnarinnar til þess að koma í veg fyrir brennivínsofdrykkju
á Íslandi eru fyrirmæli í konungsbréfi 3. júní 1746 til biskupanna á íslandi, þar
sem lagt er fyrir þá að sjá um, "að prestar og aðrir haldi sig frá drykkjuskap".
- Í erindisbréfi handa biskupum, útgefnu 1. júlí 1746, er svo fyrir mælt, að drykkju-
skapur presta skuli sæta viðurlögum, einkum ef prestar láta sjá sig drukkna í
verzlunarstöðum. Þessi fyrstu stjórnarfyrirmæli gegn ofdrykkju á Íslandi eru gefin
út að ráði Ludvigs Harboe, er sendur var hingað til lands til þess að kynna sér
ástandið í skólum og kirkju. Reit hann stjórninni rækilegt bréf um drykkju-
drabbið á Íslandi, og telur hann tillögur Jóns biskups Árnasonar um brennivíns-
bann bæði krístílegar og nauðsynlegar.

Um 1760 fer Magnús amtmaður Gíslason þess á leit við stjórnina, að hún sjái
um, að takmarkaður verði innflutningur á tóbaki, kramvöru og brennivíni. Ólafur
Stefánsson amtmaður, tengdasonur Magnúsar amtmanns, sendir stiftamtmanni til-
lögur um þetta mál 7. ágúst 1769. Leggur hann til, að enginn fái meira brennivín
en nemi 120 af þeim vörum, sem hann leggi inn í reikning sinn, en enginn megi þó
fá meira en 10 tunnur á ári, hversu mikið sem hann kunni að leggja inn. Stjórn
verzlunarfélagsins leizt illa á tillögur amtmanns, en hann sat fast við sinn keip og
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vakti athygli Landsnefndarinnar svonefndu, er skipuð var 1770, á málinu. Lagði
hann nú til, að verð á brennivínspottínum yrði hækkað upp í 14-16 skildinga.
ef ske kynni, að sú verðhækkun kynni að draga úr brennivínsdrykkju landsmanna,
en hins vegar sýnt, að tillögurnar frá 1769 yrðu að engu hafðar. Landsnefndinni
leizt vel á tillögur amtmanns um brennivínstoll og féllst á það, sem hann hafði
stungið upp á, að verðhækkunin gengi til einhverra nauðsynjafyrirtækja í landinu,
en ekki til verzlunarfélagsins. Stjórnin daufheyrðist við þessu.

Gísli biskup Magnússon á Hólum gerði skömmu hér eftir tillögur um brenni-
vínsbann, eins og gert hafði áður kollega hans Í Skálholti. Var þá svo langt komið,
að stiftamtmaður (Thodal) var hlynntur verulegri takmörkun á brennivíns inn-
flutningi til landsins, Ólafur amtmaður Stefánsson sömuleiðis og Gísli biskup, en
ekki sá stjórnin sér fært að takmarka innflutning hvað þá heldur að setja bann á
brennivín, en minnir á, að framfylgja beri rækilega fyrirmælum gegn hneykslan-
legrí ofdrykkju.

Seint á 18. öldinni er tilbúningur áfengis bannaður á Íslandi, eða eins og það
er orðað i tilskipun 17. nóvember 1786, um fríheit kaupstaðanna á Íslandi, að
brennivínsbrennsia er öldungis bönnuð.

Á fyrri hluta 19. aldar er engin löggjöf sett um takmarkanir á innflutningi
áfengra drykkja til Íslands. En á því tímabili hefjast samtök og félagsskapur fyrst
hér á landi um bindindi.

Skal hér aðeins getið fyrsta bindindisfélags meðal Íslendinga. Var það stofnað
4. febr. 1844 í Kaupmannahöfn og nefndist Íslenzkt bindindisfélag. Félagar þess
voru íslenzkir stúdentar.

Upp úr miðri öldinni bólar á löggjöf um takmarkanir á veitingu áfengra drykkja.
í tilskipun um sunnu- og helgidagahald á Íslandi 28. marz 1855 "er gestgjöfum og
öðrum veitingamönnum bannað að veita mönnum áfenga drykki eða leyfa spil í
húsum sínum á sunnudögum eða öðrum helgum, fyrr en eftir miðaftan". - Sam-
kvæmt bréfi dómsmálaráðuneytisins 13. júní 1787 þarf leyfi amtmanns til þess að
reka veitingar áfengra drykkja, en því ákvæði er ekki framfylgt hér á landi fyrr
en með bréfi sama ráðuneytis 27. júní 1856. - Opið bréf 26. sept. 1860 mælir svo
fyrir, að "þau störf, skemmtanir og önnur fyrirtæki, sem eftir tilskipun 28. marz
1855 eru eigi leyfileg á sunnu- og helgidögum fyrr en eftir miðaftan, megi hér
eftir eigi heldur fara fram hinn tímann, sem eftir er til kvölds á þessum dögum".
Samkvæmt þessu eru þá áfengisveitingar og sala bannaðar skilyrðislaust alla
sunnu- og helgidaga ársins.

Á það ber að líta í sambandi við þessar takmarkanir og bönn á áfengi, að það
er sjónarmið kirkjunnar, sem hér um ræðir, en ekki bindindissjónarmið. Bannið
gegn brennivínsbrennslunni er sett sérstaklega til verndar kaupmönnum (brenni-
vínsinnflytjendum), en ekki af áhuga um bindindi.

Sumarið 1865 lagði stjórnin fyrir Alþingi frumvarp um brennivínsverzlun og
brennivínsveitingar á Íslandi. Var til þess ætlazt, að hver sá, sem verzla vildi með
brennivín og fást við brennivínsveitingar, yrði að kaupa leyfisbréf til þess gegn
ákveðnu gjaldi. Alþingi kaus fremur brennivínstoll en þessa skipan. Stjórnin segir
í greinargerð, að frv. sitt miði til þess að draga úr áfengisnautn í landinu. Eitt
ákvæði frv. var það að greina sundur sölu áfengis og veitingar þess til neyzlu á
staðnum. En sami kaupmaður mátti ekki hafa útsölu "á fleiri en einum stað (í
sama verzlunarplássi )", samkvæmt opnu bréfi 7. apríl 1841. - Árið 1871 var af
nýju lagt frv. fyrir þingið um gjald á brennivíni og öðrum áfengum drykkjum,
en þó að þingið féIlist á þessa fjáröflunarleið, þá þótti ísjárvert að leggja stórkost-
lega tolla á landið, meðan það hefði eigi fjárforræði. Kom þá út tilskipun 26. febr.
1872 handa Íslandi um gjald á brennivíni og öðrum áfengum drykkjum, er mælir
svo fyrir, að af alls konar brennivíni og þess háttar tilbúnum áfengum drykkjum,
sem flytjast inn til íslands, skuli greiða aðflutningsgjald, 8 skildinga af hverjum
potti, ef þeir eru fluttur í stórum ílátum, en litlu meira, ef fluttir eru í litlum ílát-
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um. Gjaldið átti að renna í landssjóð. - Út af þessu lagaboði kviknaði hin mesta
óánægja hér á landi. Íslendingar höfðu barizt fyrir fjárforræði, en þeir höfðu ekki
fengið það enn. Nú varð brennivínsbindindi einn liðurinn í baráttunni gegn stjórn-
inni, af því að brennivínstollurinn átti að renna í þann sjóð, sem Íslendingar réðu
ekki yfir.

A Alþingi 1875var breytt tilskipuninni frá 26. febr. 1872á þá leið, að hún náði
til allra áfengra drykkja. - Á þinginu 1877 var flutt frv. um hækkun á brenni"
vínstolli, og var tilgangurinn sá að draga úr drykkjuskapnum með því að hækka
verðið, en það var fellt. - Árið 1879 voru gefin út lög um breyting á lögum um
gjald á brennivíni og öðrum áfengum drykkjum, dags. 11. febr. 1876. Var tollur-
inn æði mikið hækkaður.

Bindindishreyfingin efldist mjög í Noregi á áttunda tug aldarinnar, og þaðan
barst Good-Templarahreyfingin til íslands. Það var Norðmaður, sem stofnaði fyrstu
Good-Templarastúkuna á Íslandi, eftir umboði frá stórtemplar norsku Stórstúk-
unnar, og gerðist það á Akureyri 1884. Upp frá því hefur Good-Templarareglan
haft mikil áhrif hér á landi, einnig á löggjöfina, en áður en Reglan var stofnuð
hér, var flutt frv. á þinginu 1881 um sölu og veitingar áfengra drykkja. Eftir því
áttu héruðin að fá að ráða áfengisútlátum, og var fyrirmyndin frá Ameríku. Til
áfengisveitingaleyfis skyldi þurfa % atkvæða kjósenda á hverjum stað, og átti
endurnýjun á leyfinu að fara fram árlega. Selja skyldi áfengi í stærri skömmtum
en áður. Frv. þetta var fellt og einnig frv. um gistingar og vínfangaveitíngar, en
samkvæmt því skyldi eigi mega selja minni skammt en þrjá pela af brennivíni í
einu. Veitingamenn máttu ekki veita vín, nema þeir hefðu a. m. k. 6 rekkjur handa
gestum. Loks skyldi loka veitingahúsum einni stundu fyrir miðnætti. Frv. þetta
var fellt að þessu sinni. - Á þinginu 1883kom fram frv. um hækkun tolls á áfeng-
um drykkjum, en var fellt. - Á Alþingi 1885 er flutt frv. um takmörkun á sölu
áfengra drykkja, runnið undan rifjum Templara á Akureyri, en það var fellt, og
sama máli gegndi um frv. um tollhækkun á áfengum drykkjum 1886. - Alþingi
1887 samþykkti frv. til laga um veitingu og sölu áfengra drykkja, og var það gefið
út sem lög 10. febr. 1888.Helztu ákvæði laganna voru þessi: Bönnuð er staupasala
og aðrar smásölur áfengra drykkja við búðarborð, er þá tíðkaðist mikið. Ekki má
selja minna af áfengum drykkjum en þrjá pela. Engir nema veitingamenn með
vínsöluleyfi mega selja vínföng til neyzlu á staðnum. Leyfi til að selja vín í smá-
skömmtum og til neyzlu á staðnum verður því aðeins veitt, að meiri hluti hrepps-
búa, sem atkvæðisrétt eiga í sveitamálum, leyfi það með atkvæðagreiðslu á hrepp-
skilaþingi og að meiri hluti hreppsnefndar og sýslunefndar samþykki það og að
amtmaður staðfesti það. í kaupstöðum skal leggja veitingaleyfisbeiðni fyrir al-
mennan fund bæjarbúa. Á fundinum þarf að vera % atkvæðisbærra bæjarbúa og
meiri hluti þeirra að samþykkja leyfið, svo þarf og samþykki meiri hluta bæjar-
stjórnar og staðfestingu amtmanns. Fyrir leyfið skal greiða í sveitum 50 kr. og
renni að hálfu í sveitarsjóð og að hálfu í sýslusjóð, en í kaupstöðum skal greiða
einnig 50 kr. og rennur óskipt í bæjarsjóð. Leyfið nær til 5 ára í senn. Ávallt
skal veitingamaður vera skyldur að geta hýst vissa tölu ferðamanna og geta selt
þeim beina. - Með þessum lögum er um merkilega nýjung að ræða.

Á Alþingi 1894er flutt frv. um samþykktir til að banna innflutning alls áfengis,
sölu þess og tilbúning. Skal veita sýslunefndum vald til þessa, er almennur fundur
sýslubúa hefur samþykkt þetta, og svo komi til staðfesting amtmanns. Hugsuðu
flutningsmenn sér að reyna að feta sig áfram smám saman um lítinn hluta landsins
í senn, hérað eftir hérað, í stað aðflutningsbanns fyrir landið allt í einu. Frv. varð
ekki útrætt. - Á þinginu 1895 var samþykkt tillaga til þingsályktunar um bind-
indisfræðslu, svo hljóðandi: "Efri deild Alþingis skorar á stjórnina, að innleidd
verði í alþýðu-, gagnfræða- og barnaskólum, er njóta styrks úr landssjóði, fræðsla
um áfengi og áhrif þess á mannlegan líkama." Var hér um merkilega nýjung að
ræða, og stjórnin tók tillögunni vel, var útbýtt riti í skólana í þýðingu. af hálfu
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Stórstúkunnar, en bráðlega var frá þeirri fræðslu horfið. - Fyrir þingið 1899 lagði
stjórnin frv. um verzlun og veitingar áfengra drykkja. Með nokkrum breytingum
var það afgreitt sem lög. Fengu þau staðfestingu 11. nóv. 1899 og gengu í gildi frá
og með nýári 1900, og með þeim voru héraðabönn heimiluð á íslandi. - Einnig voru
afgreidd frá sama þingi lög um bann gegn tilbúningi áfengra drykkja á íslandi
(lög nr. 512. jan. 1900). Bann var, sem fyrr segir, í tilskipun 1786, við því að brenna
hér brennivín, en þessi lög komu í veg fyrir tilbúning allra áfengra drykkja, t. d.
að farið væri að brugga hér Bæjara-öl. - Á þinginu er flutt frv. til laga um aðflutn-
ingsbann á áfengi, en það varð ekki útrætt. Málið kom aftur fyrir þing 1905, en
varð ekki heldur útrætt þá. Hins vegar var samþykkt svo hljóðandi þingsályktunar-
tillaga: "Neðri deild Alþingis ályktar að skora á Stjórnarráðið að láta fara fram
atkvæðagreiðslu allra kosningarbærra manna á landinu um það, hvort lögleiða skuli
bann gegn aðflutningi áfengra drykkja. Atkvæðagreiðsla þessi fari fram samhliða
næstu almennum kosningum til Alþingis." - Atkvæðagreiðsla þessi fór fram 10.
sept. 1908, og segir síðar frá henni. - Á Alþingi 1907 voru afgreidd lög um veit-
ingar áfengra drykkja á skipum, og öðluðust þau gildi 22. nóv. s. á. Samkvæmt þeim
var bannað að veita áfenga drykki fyrir borgun á skipum, er koma hér í land eða
ganga með ströndum fram eða innfjarða, meðan skipið liggur í höfn.

Atkvæðagreiðslan um bannið 1908 leiddi í ljós, að af þeim, sem atkvæði greiddu,
voru 4900 með banni, en 3218 á móti. Það voru því 3i.5 af greiddum og gildum atkvæð-
um með bannlögunum. Bannmálið var samþykkt á Alþingi 1909, og var Ísland
fyrsta landið í heiminum, sem afgreiddi slík lög. Lög um aðflutningsbann á áfengi
voru staðfest 30. júlí 1909. Þegar bannlögin voru sett, var lögleg áfengissala í 9 af
70 verzlunarstöðum landsins, og 3 veitingamenn af 92 í öllu landinu höfðu vín-
veitingaleyfi.

Samkvæmt bannlögunum var innflutningur áfengra drykkja bannaður til ís-
lands frá 1. jan. 1912, en að fullu og öllu (sölubann einnig) gengu lögin í gildi 1.
jan. 1915, með þeirri breytingu, sem á þeim var gerð 1913, að konsúlar mættu flytja
inn ákveðið magn áfengis til eigin þarfa. - Á Alþingi 1915 voru samþykkt lög um
bann gegn tilbúningi áfengra drykkja, fyllri en lögin frá 1900 höfðu verið (lög nr. 25).
- Á sama þingi voru afgreidd lög um viðauka og breytingu á bannlögunum frá
1909 (nr. 24 1915), og heimiluðu þau stjórninni að veita fólksflutningsskipum, sem
hafa rúm fyrir 25 farþega eða fleiri og eru í siglingum milli landa, undanþágu frá
þVÍ ákvæði, að ekkert Islenzkt skip megi flytja nokkurt áfengi til landsins. Í þessum
lögum var og ákveðið, að löggilda skyldi til lækninga, með viðauka við lyfjaskrá
landsins, nokkrar víntegundir. Iðnaðarmönnum er og heimilað að flytja vínanda frá
útlöndum og annað áfengi til iðnþarfa og verklegra nota.

Út af samningnum við Spánverja bar stjórnin fram frv. til breytinga á bann-
lögunum á Alþingi 1922, og var í því ákvæði um innflutning léttra vína til Íslands,
m. ö. o. undanþága veitt frá bannlögunum. Frv. þetta var samþykkt, og s. á. var
sett á fót Afengisverzlun ríkisins, því að ríkið tók einkasölu á áfengi því, er nú
skyldi flutt til landsins. Innflutningur spænsku vinanna hófst með júlímánuði 1923,
og voru sölustaðir þá ákveðnir sjö. Lög þessi eru nr. 3/1923. Var hér veitt undan-
þága frá lögum nr. 91/1917, um vín, sem ekki er í meira en 21% af vínanda að
rúmmáli.

Á Alþingi 1926 voru afgreidd lög um veitingasölu og gistihúshald (nr. 21). -
Á þinginu 1928 var áfengislöggjöfin færð saman í eina heild og samræmd, kom út
sem lög nr. 64/1928 (áfengislög). Helztu nýmælin voru þau, að ilmvötn og hár-
meðul voru felld burt, áfengisauglýsingar bannaðar, bruggunaráhöld skulu upptæk
ger, þó að ónotuð séu, ríkisstjórninni einni heimilaður innflutningur og sala
áfengis, sem nauðsynlegt er til iðnþarfa. Sendiræðismenn skulu fá sinn áfengis-
skammt í Áfengisverzlun ríkisins. Stjórnarráðið skal skera úr því, hverjar tegundir
vína af þeim, sem lögleiddar eru, skuli teljast nauðsynlegar til lækninga. Ekkert
skip má flytja nokkurt áfengi til landsins, nema það eigi að fara til Afengisverzl-
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unar rfkisins, Skipsforði, annar en Spánarvín, er afnuminn, svo og öll áfengissala
á skipum. Lögreglustjóri má gera heimilisrannsókn hjá þeim, sem eru sterklega
grunaðir um ólöglegan innflutning og ólöglega sölu og veitingar áfengis í hagnaðar-
skyni, og er sakborningur hefur verið dæmdur fyrir brot gegn áfengislöggjöfinni,
allt án dómsúrskurðar. Löggæzlan er m. a. falin sérstökum löggæzlumönnum, er
dómsmálaráðherra skipar. Sá, sem ölvaður er á almannafæri, opinberum sam-
komum eða skipum, skal sæta sektum. Refsiákvæði voru öll hert. Trúnaðarmenn
ríkisins og þeir, er gegna öðrum ábyrgðarmiklum störfum, skulu sæta þyngri refs-
ingu en aðrir, séu þeir ölvaðir við störf sín. Áfengi má ekki afhenda neinum, sem
yngri er en 21 árs. Loks er ákveðið í lögunum, að vínsölubúðir skuli vera lokaðar
(samkv. reglugerð) frá hádegi á laugardögum til kl. 9 á mánudagsmorgna og að
veitingahús, sem leyfi hefur til áfengisveitinga, megi aðeins veita áfengi með mat í
borðsal veitingahússins og einungis á vissum tímum. - Þá er að geta laga nr. 69/
1928, um einkasölu á áfengi. - Nokkrar breytingar voru gerðar á áfengislögunum
frá 1928 á þinginu 1930. Voru þær felldar inn í lögin og þau gefin út sem lög nr.
64/1930. - Haustið 1931 hafði stjórnin leyft rýmkun á áfengisveitingum, svo að
nú voru þær leyfðar til kl. 11 að kvöldi og á borðum til kl. 11%. - A Alþingi
1932 var flutt frv. um ölgerð og sölumeðferð öls með allt að 4Y4% styrkleika, miðað
við vild, en það dagaði uppi. A reglulegu Alþingi 1933 kom fram frv. um afnám
áfengislaganna og þar með innflutning sterkra drykkja, en það sofnaði í nefnd.
Hins vegar var afgreidd frá þessu þingi svo hljóðandi tillaga: "Alþingi ályktar að
fela ríkisstjórninni að láta fara fram þjóðaratkvæði á þessu ári meðal kjósenda í
málefnum sveitar- og bæjarfélaga um það, hvort afnema skuli bann það gegn inn-
flutningi áfengra drykkja, er felst í gildandi áfengislöggjöf." - A aukaþinginu
haustið 1933 var flutt frv. um einkaleyfi fyrir firmað Ölgerðin Egill Skallagríms-
son h/f, Reykjavík, til þess að búa til og selja áfengt öl til útflutnings, en frv. þetta
var fellt. - Dómsmálaráðherra ákvað með auglýsingu 13. sept. 1933, að þjóðar-
atkvæðagreiðsla um bannlögin skyldi fara fram 21. okt. um haustið. Tala kjósenda,
er greiða máttu atkvæði í öllu landinu, var 62122, eða um 55% af landsfólkinu. en
atkvæði greiddu 28163 eða 45.3% af þeim, er voru á kjörskrá. Þeir, sem greiddu
atkvæði með afnáminu eða sögðu já, voru 15866, en þeir, sem fylgdu banni sterkra
drykkja, voru 11625 (nei). Meiri hluti atkvæða móti banni var 4241 atkvæði. -
Sumarið 1934 hófst samning nýrra áfengislaga, að tilhlutun ríkisstjórnarinnar, og
um haustið var frv. til nýrra laga lagt fyrir þingið. Nýju áfengislögin eru nr. 33/
1935, og gengu þau í gildi 1. febr. s. á. Með þeim var bann gegn innflutningi og sölu
áfengra drykkja að fullu úr gildi numið. - Enn fremur voru á þinginu 1934 afgreidd
lög um breytingu á lögum nr. 69/1928, um einkasölu á áfengi. Samkvæmt þeim fær
Afengisverzlun ríkisins eða stjórnin einkarétt til að framleiða hér á landi ilmvötn,
hárvötn, andlitsvötn, bökunardropa, kjarna (essensa) til iðnaðar og einkainnflutn-
ing á pressugeri.

Í áfengislögunum frá 1935 eru þau nýmæli m. a., að settar eru áfengisvarnar-
nefndir, eftir sænskri fyrirmynd, og skipaður ráðunautur ríkisstjórnarinnar í
áfengismálum, og skal hann stjórna starfsemi áfengisvarnarnefndanna. Enn fremur
er fyrirskipuð bindindisfræðsla í skólum. Reglugerðir hafa verið samdar um áfengis-
varnarnefndir og um bindindisfræðslu.

A Alþingi 1943 voru afgreidd lög, sem heimiluðu ríkisstjórninni að láta fara
fram atkvæðagreiðslu meðal þeirra, sem kosningarrétt hafa í bæja- og sveitamálum,
um áfengissölu, ef óskir kæmu fram frá þar til teknum hluta kjósenda, svo framar-
lega sem stjórnin teldi eigi koma í bága við samninga við önnur ríki. Lög þessi
um héraðabönn hafa ekki komið til framkvæmda.

III.
Þótt flestir viðurkenni, að ástandinu í áfengismálum hér á landi sé með ýmsum

hætti ábótavant, eru skoðanir manna skiptar um leiðir til bóta. Sumir telja meiri
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takmarkanir á sölu ogveitingum áfengra drykkja líklegar til árangurs. AðrIr hafa
hins vegar ótrú á hvers konar höftum og takmörkunum, og vilja hafa sölu fyrir-
komulag vína með sem frjálslegustum hætti. Telja þeir þá skipun líklegasta til
að koma í veg fyrir ýmsan ósóma í sambandi við áfengisneyzlu, svo sem leyni-
vinsölu og vansæmandi drykkjuskap. Margir telja algert bann vera það mark, sem
keppa beri að. Sumir aðhyllast sölu áfengs öls, er þeir álíta að draga muni úr
nautn sterkra drykkja. A ýmsar fleiri leiðir er bent, svo sem aukna fræðslu um
áfengismál, meiri bindindisútbreiðslu og bindindisstarfsemi o. fl. Vafalaust eiga
þessar ólíku skoðanir um úrræði að nokkru leyti rætur að rekja til þess, að menn
eru í raun og veru ekki sammála um, í hverju meinsemdirnar séu fólgnar.

Um þessi efni hefur engin áreiðanleg, alhliða skoðanakönnun farið fram hér
á landi, enda er sjálfsagt erfitt að framkvæma hana, svo að nokkurt vit sé í. Er og
hæpið, hve mikið mætti eða væri heppilegt að byggja á slíkum niðurstöðum. Nefndin
gerði þó litla tilraun til eins konar skoðanakönnunar. Hún tók saman fáeinar
spurningar varðandi nokkur atriði í sambandi við áfengismálin. Spurningar þessar
sendi nefndin 94 aðilum - opinberum starfsmönnum og fyrirsvarsmönnum félaga-
samtaka - sem líklegt þótti, að rækilega hefðu hugleitt þessi mál eða hefðu vegna
starfa síns eða af öðrum ástæðum sérstaklega náin kynni af vandamálum í sam-
bandi við meðferð áfengra drykkja. því miður svöruðu aðeins 54 aðilar fyrirspurn-
um nefndarinnar, og sumir þeirra vikust raunar að mestu undan að svara spurn-
ingunum beint. Enda þótt fara verði mjög varlega í þVÍ að draga almennar ályktanir
af svörum þessum, bæði vegna þess, hve þau eru fá, svo og vegna ýmissar sérstöðu
svarenda, þykir nefndinni rétt að birta hér lauslegt yfirlit yfir svörin.

Spurningarnar, sem nefndin sendi, voru svo hljóðandi:
1. Teljið þér, að ástandinu í áfengismálum þjóðarinnar sé ábótavant?
2. Ef svo er, hverjar álítið þér aðalorsakir þess?
3. Hvort mundi að yðar dómi vera heppilegra:

a) að slaka á núgildandi hömlum um sölu og veitingar áfengra drykkja, eða
b) að takmarka enn frekar en nú er sölu og veitingar þeirra?

4. Teljið þér, að leyfa beri bruggun áfengs öls til neyzlu innanlands?
Svar við þessari spurningu óskast rökstutt í fáum orðum, og komi þar

fram skoðanir yðar á þessum atriðum:
a) Er hætt við, að sala á áfengu öli muni leiða af sér aukna neyzlu sterkra

drykkja?
b) Er hætt við, að sala á áfengu öli muni verða til þess að auka drykkjuskap

meðal almennings?
e) Er hætt við, að sala á áfengu öli muni verða til þess að auka drykkjuskap

meðal æskulýðsins ?
d) Gerið stutta grein fyrir skoðun yðar á félagslegum (social) afleiðingum

þess, ef leyfð yrði sala á áfengu öli.
5. Teljið þér rétt, að sett verði af nýju lög um bann gegn innflutningi og sölu

áfengra drykkja, annaðhvort á sama hátt og hér var áður eða með öðru formi '!

Yfirlit yfir svörin.

1. spurning: Telj ið þér ástandinu í áfengismálum ábótavant?
48 svara þVÍ játandi, en 6 vikjast undan að svara þeirri spurningu svo og

öðrum spurningum nefndarinnar.
2. spurning: Ef svo er, hverjar álítið þér aðalorsakir þess?

Ýmsir þeir, sem svara, telja fram fleiri en eina orsök.
18 telja þá orsök, að áfengi er selt Í landinu, greiður aðgangur sé að víni

og (5) að ríkið rekur áfengisverzlun til tekjuauka.
12 kenna um lélegri framkvæmd gildandi laga, þar af orða 5 þetta svo, "að

áfengislöggjöfin hafi ekki notið sín", 2 nefna til "hóflaus vínveitingaleyfi", 1
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að selt sé i of stórum skömmtun, 1 óhlýðni við lögin, 1 slælegt eftirlit, 1 óheppi-
legt fyrirkomulag á sölu áfengis, 1 að .Jeynivínsala sé opin".

32 nefna til ýmsa menningarkvilla, og skýra sumir þá sem afleiðingu af
snöggri breytingu frá armóði til auðs. Af þessum 32 nefna 8 drykkjutízku
fyrirmanna þjóðarinnar, 1 "tízkutildur" og á e. t. v. við hið sama, 1 óhófsemi
þjóðarinnar, 2 skort á raunhæfri baráttu forustumanna gegn áfengi, 3 "vægt"
eða spillt almenningsálit, 3 skort sterkra uppeldisáhrifa, 3 of litla fræðslu eða
áróður um bindindismál, 1 skort á viðfangsefnum, 1 menningarskort, 1 van-
þroska einstaklingsins, 1 sljóa siðferðiskennd, 1 snögga breytingu á högum
og hugarfari fólksins, 1 of mikinn frítíma. Svör fjögurra eru á mörkum þess að
telja orsakirnar menningárlegar eða eðlisgrónar, telja þær "nautnasýki",
"áfengisástríðu", "drykkjuhneigð" eða þær séu "innra með einstaklingunum".

:l kenna um "skapgerð fólksins", þar af segir 1, að orsökin sé "sálfræðileg".
2 nefna það til, að sjúkrahús og hressingarhæli vanti handa drykkju-

sjúklingum.
1 kennir því um, að pólitíska forustu vanti og stafi það af því, að templ-

arar og aðrir bindindismenn kjósi ekki á þing eftir afstöðu frambjóðenda til
áfengismála.

4 telja orsökina of miklar hömlur á sölu og veitingu áfengis, þar af nefnir
þó 1 sérstaklega hringI í áfengislöggjöfinni, segir, að þjóðin hafi verið höfð
sem tilraunadýr í áfengismálum síðustu 40 ár og hafi það skapað almennt
kæruleysi.

3. spurning: Hvort mundi að yðar dómi vera heppilegra:
a) að slaka á núgildandi hömlum um sölu og veitingar áfengra drykkja, eða
b ) að takmarka enn frekar en nú er sölu og veitingar þeirra?

8 vilja slaka á núverandi hömlum. - 2 vilja að sumu leyti meiri hömlur,
en að sumu leyti minni. - 2 telja hömlur litlu skipta. - 2 telja núgildandi
ákvæði hófleg. - 26 vilja meiri og öflugri hömlur. - 1 vill héraðabann. -
4 vilja algert bann. - 4 gefa óglögg svör. - 5 svara ekki.

4. spurning: Teljið þér, að leyfa beri bruggun áfengs öls til neyzlu innanlands?
11 svara játandi. - 33 svara neitandi. - 6 svara óákveðið. - 4 svara ekki.
Einn þeirra, sem hér eru taldir svara játandi, telur "engan voða, þótt

bruggun áfengs öls sé leyfð um sinn", eins og til reynslu, en er annars með
auknum hömlum um sölu og veitingar áfengra drykkja.
a) Er hætt við, að sala á áfengu öli muni leiða af sér aukna neyzlu sterkra

drykkja?
27 svara játandi. - 8 svara neitandi. - 14 svara þessu ekki, en sumir

vegna þess, að þeir telja nóg að svara aðalspurningunni. - 5 svara óákveðið,
telja sig ekki bæra að dæma um þetta.

b) Er hætt við, að sala á áfengu öli muni verða til þess að auka drykkjuskap
meðal almennings?

33 svara játandi. - 7 svara neitandi. - 10 svara ekki. - 4 svara
óákveðið.

e) Er hætt við, að sala á áfengu öli muni verða til þess að auka drykkjuskap
meðal æskulýðsins ?

33 svara játandi. - 6 svara neitandi. - 11 svara ekki. - 4 svara
óákveðið.

d) Verða félagslegar afleiðingar af bruggun áfengs öls vondar eða góðar?
22 telja vafalaust, að þær verði vondar. --- 5 telja vafalaust, að þær verði

góðar. - 18 svara ekki, en sumir þeirra munu telja, að þeir hafi raunar
svarað þessu með svari sínu við hinum spurningunum. - 5 svara óljóst
eða óákveðið.

5. spurning: Teljið þér rétt, að sett verði af nýju lög um bann gegn innflutningi
og sölu áfengra drykkja?
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23 svara játandi. -- 20 svara neitandi. - 2 vilja, að sett verði héraðabönn.
1 vill, að rannsakað sé, hvort þjóðin vill bann. - 3 svara óákveðið. -

5 svara ekki.

IV.
Nefndin sér ekki ástæðu til að rita langt mál um ástandið í áfengismálum

almennt. Það er alþjóð kunnugt, að áfengisneyzla er hér mikil, reyndar ekki meiri,
heldur nokkru minni miðað við hvern íbúa en í nágrannalöndunum. Hins vegar
virðist það nokkuð almennt álit, að hér sé farið verr með áfengi en í nálægum
menningarlöndum. Slíkt er þó órannsakað, En hvað sem um það er, þá verður því
ekki neitað, að margir einstaklingar neyta hér áfengis í óhófi, sér og sínum til
skaða og vansæmdar. Vaxandi vínnautn ungu kynslóðarinnar er og hugsandi
mönnum hið mesta áhyggjuefni. Áfengislagabrot og afbrot, sem standa í sambandi
við ölvun, eru ískyggilega tíð, sbr. fskj. nr. V. Óhófleg áfengisneyzla setur um of
svip á skemmtanalíf, ekki sízt í höfuðstaðnum.

Þeir, sem frumkvæði hafa átt að endurskoðun áfengislaganna, hafa sjálfsagt
ætlazt til þess, að með nýrri áfengislöggjöf væri reynt að ráða bót á þessum vand-
kvæðum og öðrum þeim annmörkum, sem hér hefur einkum borið á í sambandi
við meðferð áfengis og gagnrýndir hafa verið opinberlega. Þessi sjónarmið hefur
nefndin auðvitað haft í huga og miðað starf sitt við þau. Sjónarmið nefndarmanna
til þessara mála eru annars ólík. Einn nefndarmanna (Ó. J.) vildi taka upp þá
stefnu að lögbjóða skömmtun alls áfengis og vildi síðan byggja áfengislöggjöfina
á þeirri grundvallarreglu. Taldi hann, að með þröngri áfengisskömmtun mætti
minnka heildaráfengisneyzlu þjóðarinnar til muna. Slík skipun væri og, ef hún
væri skynsamlega framkvæmd, öruggasta leiðin til að sporna við ofdrykkju ein-
stakra manna og til að koma í veg fyrir áfengisnautn unglinga. Aðrir nefndarmenn
féllust ekki á þessa stefnu, en töldu nægilegt, að framkvæmdarvaldið hefði heimild
til að taka upp skömmtun, ef það teldi slíkt heppilegt.

Annar nefndarmanna (B. T.) gerir svofellda grein fyrir afstöðu sinni til
skömmtunar:

"Svíar hafa reynt skömmtun (Bratts-kerfið) um aldarþriðjung. og hefur hún
ekki gefizt betur en það, að áfengislaganefnd sú, sem þar hefur starfað undanfarið
(frá 1944), hefur orðið sammála um að leggja til, að skömmtunin verði afnumin. Þetta
sýnir, að reynslan hefur hlotið að vera slæm af skömmtunarreglum þeim, er kenndar
eru við Ivan Bratt. Aðalatriðið er það, að vonir manna um minnkandi áfengis-
nautn vegna skömmtunarinnar hafa brugðizt verulega. Svíar drekka mest allra
Norðurlandabúa, um 50% meira á hvert mannsbarn en Norðmenn. Tilgangur
skömmtunarinnar var m. a. sá að koma í veg fyrir, að drykkjumenn gætu náð í
áfengi, þar sem þeir voru útilokaðir frá því að fá áfengisbók, en reynslan leiðir í
ljós, að þetta hefur alveg misheppnazt, eins og sést af því, að um % af ofurölvun
meðal Svía lengi undanfarið á sér stað meðal manna, sem hafa enga áfengisbók,
þ. e. eru útilokaðir að lögum frá því að ná í áfengi hjá Einkasölunni. Þetta er rot-
högg á skömmtunina. Annað er rétt að nefna. Um leið og fólk verður fulltíða (21 árs)
í Svíþjóð, fær það leyfi til þess að fá áfengisbók upp á vasann. Þetta verður til þess,
að mjög margir, bæði karlar og ekki síður konur, fara að ná sér í áfengi. Þeir
hugsa sem svo: Það er sjálfsagt að nota réttindin. - Það líta margir svo á, að meðal
réttindanna, sem fylgja því að verða fullveðja, sé það að fá sér á pyttluna! Með
þessu er eins og verið að "löggilda" áfengisnauinina fyrir hvern einstakling, ef svo
mætti að orði kveða.

Ég tel, að vér eigum að láta oss víti Svía að varnaði verða."
Meiri hluti nefndarinnar telur, að frekari hömlur á sölu og veitingum áfengra

drykkja en nú eru muni ekki koma að gagni. Hins vegar álítur hann, og um það
er nefndin öll sammála, að stórlega beri að auka fræðslu um áfengis- og bind-
indismál bæði Í skólum og annars staðar, efla bindindisútbreiðslu og bindindis-
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starfsemi og stuðla þannig að heilbrigðu almenningsáliti. Meiri hluti nefndarinnar
telur vínneyzlu í hófi ekki löst. Lítur hann því svo á, að löggjöfin eigi að styðja
að því, að þeir, sem víns vilja neyta, geti gert það með mannsæmandi hætti, og
eru tillögur hans í lagafrumvarpi nu miðaðar við það.

Útgáfa sérstakra vínveitingaleyfa, einkum í Reykjavík, er eitt þeirra atriða í
framkvæmd áfengismála, er sætt hefur mikilli gagnrýni. Hefur nefndin aflað sér
upplýsinga um leyfisveitingar. Árið 1950 voru útgefin leyfi í Reykjavík 1096 að
tölu, en 1951 voru þau 903. Á fyrra helmingi þessa árs voru útgefin leyfi í Reykjavík
492 að tölu. Á sama tíma voru gefin út á Akureyri 33 leyfi. Á öðrum stöðum mun
ekki hafa kveðið neitt að slíkum leyfisveitingum.

Nefndin hefur gert eftirfarandi yfirlit um útgáfu vínveitingaleyfa í Reykjavík
á fyrri helmingi þessa árs miðað við veitingahús og leyfishafa.

Vínveitingaleyfi í Reykjavík 1. janúar til 30. júní 1952.
Leyfishafar.

1/1~31/3 1/4-30/6 Samtals
Átthagafélög 39 46 85
Starfsmannafélög " ., . . .. . . 42 32 74
Stjórnmálafélög 33 40 73
Skipshafnir og starfsfólk stofnana 33 15 48
Félög listamanna 20 21 41
Stofnanir ýmislegar 15 19 34
Stúdentar, félög og árgangar 15 18 33
Fulltrúaráð og félagsstjórnir 10 20 30
Spilafélög og Bláa Stjarnan 3 14 17
Nemendafélög, önnur en stúdentar 4 12 16
Erlend félög og kynningafélög Íslendinga og

erlendra þjóða 7 8 15
Íþróttafélög 7 4 11
Ýmis félög 5 6 11
Einstaklingar 2 2 4

Samtals 235

Veitingastaðir.

Sjálfstæðishúsið .
Tjarnarkaffi .
Tívolí .
Breiðfirðingabúð .
Þjóðleikhúsið .
Laugavegur 162 .
Þórskaffi .
Vonar stræti 4 .
Borgartún 7 .
Café Hön .
Iðnó .
Gamli Garður .
Hótel Borg .
Hótel Skjaldbreið .
Önafngreínt .

Samtals 235
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Hótel Borg er eina veitingahúsið á landinu, sem hefur vinveitingaleyfi sa111-
kvæmt lögum, og er hinna sérstöku vínleyfa ekki þörf þar, þótt þar hafi verið veitt
tvö leyfi á 1. ársfjórðungi 1952.

Nefndin telur, að breyta þurfi þessu fyrirkomulagi. Miða tillögur meiri hlutans í
þá átt, sbr. 12. og 20. gr. og athugasemdir við þær. Verði þær frumvarpsgreinar að
lögum, ætti að miklu leyti að vera girt fyrir hin tíðu vínveitingaleyfi í Reykjavík.

V.
Helztu nýmæli frumvarps þessa og breytingar frá eldri lögum eru þær, sem

nú skal greina:
Í 1. gr. er það tekið fram, að tilgangur laganna skuli vera sá að stuðla að hóf-

legri meðferð áfengis og vinna gegn misnotkun þess. Slík stefnuyfirlýsing er eigi
í gildandi lögum, og er ákvæðið því nýtt, en hefur vitaskuld aðeins þýðingu sem
lögskýringaratriði.

Í 2. gr. er skilgreining á sterkum drykkjum og léttum vínum. Hefur slík skil-
greining eigi verið áður í lögum. Er hún nauðsynleg, ef horfið yrði að því ráði að
setja aðrar reglur um veitingasölu léttra vína en sterkra drykkja, en slíkt er á færi
ráðherra samkvæmt 12. gr. frumvarpsins.

Það er nýmæli, að algerlega er bannað að flytja nokkuð í land af þeim áfengis-
forða skipverja, sem leyfður er, sbr. 4. gr.

Það er nýmæli, að ríkisstjórninni er gefin heimild til að veita Áfengisverzlull
ríkisins leyfi til að brugga hér áfengt öl. Slíkt leyfi getur hún þó því aðeins gefið,
að hún hafi áður borið það efni undir atkvæði allra kosningarbærra manna i
landinu og hafi meiri hluti þeirra, sem þátt tóku í atkvæðagreiðslunni, goldið fyrir-
hugaðri leyfisveitingu jákvæði, sbr. 7. gr. frumvarpsins. Upp í þá grein frumvarps-
ins hafa og verið tekin lög nr. 11/1952, um bruggun áfengs öls handa varnarliðinu
hér á landi.

Samkvæmt gildandi áfengislögum er ríkisstjórninni heimilt, að undangenginni
atkvæðagreiðslu, að setja á stofn áfengisútsölur í kaupstöðum og kauptúnum. Í
frumvarpinu er lagt til, að þessi heimild sé bundin við kaupstaði, enda hefur engin
áfengisútsala verið staðsett utan kaupstaðar fram til þessa. Ef frumvarpið verður
að lögum, verður óheimilt að stofnsetja áfengisútsölu í kauptúni. Ákvæði laga nr.
26/1943, um héraðabönn, hafa verið tekin upp í frumvarpið, enda hefur nefndin
fengið staðfestingu utanríkisráðuneytisins á því, að þessi ákvæði séu eigi andstæð
neinum milliríkjasamningum, sem Ísland er aðili að.

Í 12. gr. frumvarpsins eru fyrirmæli varðandi leyfi veitingahúsa til vínveitinga.
Felst í þeim ákvæðum mikil breyting frá núgildandi lögum. Samkvæmt 11. gr.
gildandi áfengislaga er dómsmálaráðherra heimilt að veita einu veitingahúsi í
Reykjavík leyfi til veitinga á áfengum drykkjum, sem til landsins má flytja. Í
frumvarpinu felst að því leyti til rýmkun, að ekki er í því gert ráð fyrir, að heim-
ildin sé eingöngu bundin við eitt veitingahús. Frumvarpið gerir ráð fyrir, að í
kaupstöðum, þar sem áfengisútsala er, geti dómsmálaráðherra veitt veitingahúsi
eða veitingahúsum leyfi til vínveitinga, þegar eftirtalin skilyrði eru fyrir hendi:
a. Að veitingahúsið hafi á boðstólum mat og fjölbreytta óáfenga drykki.
b. Að veitingahúsið sé að dómi stjórnar Sambands gisti- og veitingahús eigenda

fyrsta flokks. - Geta samkvæmt þessum fyrirmælum aðeins komið til greina
fullkomin og fyrsta flokks veitingahús.

c. Að eigi sé greitt þjórfé (þjónustugjald) af sölu áfengra drykkja né veitinga-
húsið launi starfsfólk sitt með hundraðsgjaldi af sölu þeirra.
Þetta bann við þjórfé af áfengum drykkjum er hér algert nýmæli. Er það í

samræmi við það sjónarmið áfengislöggjafarinnar, sem nefndin vill fyrir sitt leyti
undirstrika, að útiloka sem mest má verða einkagróða af áfengi. Með þessu ákvæði
ætti að vera loku skotið fyrir það, að þjónustumenn geti haft nokkurra hagsmuna
að gæta í sambandi við áfengisveitingar. Þeir geta því enga hvöt haft til þess að
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afgreiða áfenga drykki öðrum beina fremur, nema síður sé. Nefna má, að svipað
ákvæði er í frumvarpi til norskra áfengislaga, sem sérstök nefnd, sem haft hefur
áfengislöggjöfina til endurskoðunar, hefur samið. Þess ber að geta, að einn nefndar-
manna (P. D.) hafði sérstöðu varðandi þetta skilyrði. Var hann andvígur afnámi
þjórfjár, sbr. aths. við 12. gr. frumvarpsins.

Loks er það skilyrði, að leitað sé umsagnar áfengisvarnaráðs, bæjarstjórnar og
áfengisvarnanefndar í þeim kaupstað, sem í hlut á, áður en veitingahúsi er veitt
leyfi til vínveitinga. Vildu sumir nefndarmenn ganga enn lengra og beinlínis binda
leyfisveitingu því skilyrði, að áfengisvarnaráð samþykkti hana, sbr. nánari aths.
við 12. gr., en meiri hluti nefndarinnar taldi ráðherra skapað nægilega mikið að-
hald með þVÍ að leita umsagnar fyrrnefndra þriggja aðila og mundi hann naumast
veita leyfi gegn rökstuddu áliti þeirra.

Samkvæmt frumvarpinu er aðalreglan sú, að leyfi til vínveitinga verði ekki
veitt veitingahúsum utan kaupstaða. Frá þeirri meginreglu er þó gert ráð fyrir
undantekningu. Þegar telja má, að veitingahúsrekstur utan kaupstaða sé aðallega
vegna erlendra ferðamanna, er dómsmálaráðherra, að fengnu samþykki áfengis-
varnaráðs og að uppfylltum öðrum framangreindum skilyrðum, heimilt að veita
slíkum veitingastað leyfi til vinveitinga.

Samkvæmt frumvarpinu eru leyfi veitingahúsa til vínveitinga bundin tíma-
takmörkunum. Verða þau eigi veitt til lengri tíma en fjögurra ára í senn. Má gera
ráð fyrir, að leyfi veitingahúss verði ekki endurnýjað, ef reynslan sýnir, að vín-
veitingar í því hafa miður góð áhrif, enda þótt það hafi ekki á neinn hátt gerzt
brotlegt. Verður það og, er leyfið er endurnýjað, að fullnægja öllum áðurgreindum
skilyrðum. M. a. verður af nýju að leita umsagnar fyrrgreindra aðila. Verði áfengis-
útsala lögð niður í kaupstað samkvæmt fyrirmælum 10. gr., verður vínveitingaleyfi
veitingahúss í þeim kaupstað ekki framlengt að gildistíma loknum. Leyfi skal
bundið við nafn og veitir leyfishafa aðeins rétt til veitinga í því húsnæði, er hann
hefur þegar honum er veitt leyfið.

Þá má binda vínveitingaleyfi þeim skilyrðum, sem dómsmálaráðherra og
áfengisvarnaráð telja nauðsynleg, m. a. er heimilt að binda leyfið eingöngu við veit-
ingu léttra vína. Enn fremur má kveða svo á, að dans megi ekki fara fram í þeim
salarkynnum veitingahúsa, þar sem vín er veitt. Er ráðherra með ákvæði þessu
veitt færi á að binda leyfi hvers konar skilyrðum, sem nauðsynleg eru eða reynslan
sýnir að til bóta horfa.

Nánari fyrirmæli um vínveitingar, þ. á m. um veitingatíma, eftirlit á veitinga-
stað og álagningu, ber að setja í reglugerð. Telur nefndin það sérstaklega nauðsyn-
legt, að það sé ófrávíkjanlegt skilyrði, að á hverjum veitingastað sé jafnan eftir-
litsmaður, skipaður af hinu opinbera, en laun hans séu greidd af veitingahúsinu.
Álagningu ber að stilla svo í hóf, að skorður verði reistar við einkagróða af vín-
veitingum. Um þessi atriði öll hefur áfengisvarnaráð tillögurétt. Þar sem það er
kosið af Alþingi, verður naumast stætt á því að virða tillögur þess að vettugi.

Í 13. gr. frumvarpsins er það nýmæli, að bannað er að senda vín gegn póst-
kröfu. Þar er og mælt svo fyrir, að áfengi megi einungis selja gegn staðgreiðslu,
en eftir gildandi lögum skal það ákveðið í reglugerð.

Í 16. gr. er það nýmæli upp tekið, að kaupandi áfengis skuli jafnan Sanna
aldur sinn með vegabréfi eða it annan fullnægjandi hátt, en haldið er þeirri reglu
gildandi laga, að óheimilt sé að afhenda eða veita yngri mönnum en 21 árs áfengi.
Nýmæli er það og í sömu grein, að skylt skal að tilkynna útsölu stöðum Áfengis-
verzlunarinnar jafnóðum, hverjir gerzt hafi brotlegir samkvæmt þeirri grein, en
óheimilt er að selja slíkum mönnum áfengi.

Upp í 19. gr. frumvarpsins eru tekin lög nr. 47/1951, um leit í bifreiðum að
áfengi, sem líklegt er að ætlað sé til ólöglegrar sölu, svo og um viðurlög, ef slíkt
áfengi finnst í bifreið.

Í 20. gr. frumvarpsins eru sett ný og þrengri ákvæði um vinveitingaleyfi, sem
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lögreglustjóri getur gefið. Samkvæmt þeirri grein getur lðgreglustjóri aðeins gefið
leyfi til vínveitinga í veizlum, samsætum og öðrum slíkum samkvæmum innan-
félagsmanna og félagsgesta, þar sem sýnt er, að félagsskapurinn í heild eða ein-
stakir þátttakendur í honum hafa ekki hagnað af. Skemmtifélögum má alls ekki
gefa slík leyfi. Ekki má heldur veita slík leyfi til vínneyzlu í samkvæmum, sem
haldin eru á veitingastöðum, ef ætla má, að til þeirra sé stofnað í tekjuskyni fyrir
veitingahúsið. Með þessum fyrirmælum, sem eru að nokkru leyti sniðin eftir 16. gr.
reglug. nr. 126/1945, en að nokkru nýmæli, ætti að vera nokkurn veginn tryggt,
að vínveitingaleyfum fækki.

Þyngd eru nokkuð viðurlög við því, ef opinberir starfsmenn, starfandi læknar,
lyfsalar eða þjónar þeirra eru ölvaðir við störf sín, sbr. 22. og 23. gr.

Í frumvarpinu er lagt til, að áfengisvarnir séu stórauknar. Samkv. 26. gr. skal
starf áfengisvarnaráðunauts gert að aðalstarfi, en fram til þessa hefur það verið
aukastarf. Er áfengisvarnaráðunaut ætlað að vera formaður og framkvæmdarstjóri
áfengisvarnaráðs. En áfengisvarnaráði er ætlað að fara með yfirstjórn allra áfengis-
varna í landinu, stuðla að bindindissemi og vinna gegn ofnautn áfengra drykkja
og reyna að afstýra skaðlegum áhrifum áfengisneyzlu. Er það ný stofnun. Skal það
skipað 5 mönnum. Er áfengisvarnaráðunautur formaður, eins og áður segir. Hinir
nefndarmennirnir skulu kjörnir hlutfallskosningu í sameinuðu Alþingi, að afstöðn-
um hverjum almennum alþingiskosningum. Þykir heppilegt að leggja yfirstjórn
áfengisvarnanna Í hendur fjölskipaðs stjórnvalds, sem ætla má að allir aðalstjórn-
málaflokkar eigi hlut að. Aðstaða þessarar stofnunar ætti því að vera sterk, og
jafnframt er gerð tilraun til að útiloka tortryggni.

Þá er það og nýmæli, að stofna skal sérstakan sjóð, áfengisvarnasjóð, til að
standa straum af öllum kostnaði við áfengisvarnir. Skulu í sjóð þann renna 3% af
rekstrarhagnaði Afengisverzlunar ríkisins. Virðist sanngjarnt og eðlilegt, að ein-
hverju af þeim hagnaði, sem verður af áfengisverzlun, sé einmitt varið til þess að
girða fyrir skaðlegar afleiðingar áfengisnautnar.

Loks er algert nýmæli í 32. gr. frumvarpsins. Samkvæmt því ákvæði skal it
næstu 5 árum leggja árlega til hliðar 6% af hreinum ágóða Afengisverzlunar ríkisins.
Skal helmingi þeirrar upphæðar varið til byggingar drykkjumannahæla og lækn-
ingastöðva handa drykkjumönnum, sjúkrahúsa og elliheimila eftir nánari ákvörðun
heilbrigðismálaráðherra. Hinum helmingi upphæðarinnar skal varið að jöfnu til
þess að veita félagsheimilum og hótelum vaxtalaus lán, og skulu þau hótel, sem
ekki hafa vínveitingaleyfi, ganga fyrir. Nýmælið byggist á því sjónarmiði nefnd-
arinnar, að gera skuli ríkissjóð smátt og smátt óháðan áfengisgróða. Þarf naumast að
eyða orðum að því, hve óviðfelldið og hættulegt það er, að ríkissjóður byggi fjár-
hags afkomu sína að allverulegu leyti á verzlun með áfengi, þótt slíkt sé að vísu
betra en að gróði af henni lendi í vasa einstaklinga.

Sektir allar samkvæmt frumvarpinu eru fjórfaldaðar frá því, sem er í núgildandi
lögum, en lítragjald tífaldað.

VI.
Nefndin hefur aflað nokkurra gagna um innflutning áfengis og gjaldeyriseyðslu

hans vegna, verðlag á áfengi og nokkrum nauðsynjavörum til samanburðar, sölu
áfengis og neyzlu, reglur um flokkun áfengis eftir styrkleika, áfengislagabrot, um
mál, er taka til barnaverndarnefndar Reykjavíkur, bréf tollstjóra varðandi venjur
um skipa-áfengi, ályktanir Stórstúkuþings 1952 og KvenréUindafélags íslands s. á.
o. fl. - Plögg þessi fylgja frumvarpinu sem fylgiskjöl til fróðleiks fyrir bæði
alþingismenn og aðra þá, sem kunna að hafa áhuga á þessum málum og löngun
til að kynna sér staðtölur um áfengi. Fer hér á eftir skrá um gögn þessi í sömu
röð og þau eru birt.
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I. Innflutningur áfengis og gjaldeyriseyðsla vegna áfengiskaupa.
1) Innflutningur ávaxtavína, brenndra drykkja og hreins vínanda 1935--·

1950.
2) Skrá yfir gjaldeyriseyðslu til áfengiskaupa árin 1947-1951 incl., frá

Afengisverzlun ríkisins, dags. 28. marz 1952.
II. Verðlag á áfengi og nokkrum nauðsynjavörum til samanburðar.

1) Verðbreytingar á nokkrum víntegundum 1935-1950, frá Hagstofunni.
2) Smásöluverð á nokkrum vörutegundum í Reykjavík 1935-1951, frá Hag-

stofunni.
III. Sala áfengis og neyzla.

1) Afengissala Afengisverzlunar ríkisins á hvern íbúa landsins 1934-1951
(heildarsala og sala á hvern íbúa skv. meðalmannfjölda hvert ár í kr.),
frá Hagstofunni.

2) Afengissala til veitingahúsa í Reykjavík árin 1937-1951, frá Afengis-
verzlun ríkisins.

3) Skrá yfir sölumagn áfengis hvert áranna 1935-1950, annars vegar af
sterkum drykkjum, hins vegar af heitum vínum og borðvínum, miðað
við hreinan vínanda, á hvern íbúa landsins ofangreind ár, og sýnt með
hlutfallstölum, hvaða breytingar hafa orðið á sölumagninu síðan 1935,
dags. 22. sept. 1951, frá Hagstofunni, að viðbættum sams konar tölum
fyrir árið 1951.

4) Rekstrarhagnaður af Áfengisverzlun ríkisins árin 1935-1951.
5) Skrá yfir söluupphæð áfengis á hverjum útsölustað 1937-1950, frá

Áfengisverzlun ríkisins.
IV. Reglur um flokkun áfengis eftir styrkleika. Bréf Áfengisverzlunar ríkisins,

dags. 4. okt. 1951, um flokkun áfengistegunda eftir styrkleika.
V. Áfengislagabrot.

1) Yfirlit um kærur fyrir ölvun í Reykjavík árin 1932-1950, frá lögreglu-
stjóra, og á sama blaði útreikningur um, hve mörg pro mille íbúa í
borginni hafa verið kærðir á þessu tímabili. Sá útreikningur er gerður
af Hagstofunni.

2) Yfirlit um áfengislagabrot Reykjavík 1. jan. til 30. júní 1951, frá
skrifstofu sakadómara.

3) Yfirlit um tölu fanga í fangageymslu lögreglunnar í Reykjavík árin
1942-1950 incl.

4) Skrá um fangageymslu lögreglustöðvarinnar í Reykjavík 1951.
5) Sundurliðun úr fangabók lögreglunnar í Reykjavík árið 1951.
6) Skrá um ölvun á Siglufirði 1951, frá bæjarfógeta, dags. 17. júlí 1952.
7) Ölvun á Akureyri 1951, frá lögreglunni á Akureyri.
8) Skrá um umferðarslys og óhöpp 1946-1950 incl., bókfærð hjá saka-

dómaraembættinu í Reykjavík, og skrá um ákærur til refsingar sam-
kvæmt hegningarlögunum 1946--1950 incl., frá sakadómara í Reykjavík.

9) Skrá um upptækt áfengi í Reykjavík árin 1942-1951, frá tollstjóra.
10) Línurit frá lögreglustjóra um brot á áfengislögum í Reykjavík 1949, er

sýnir handtökur eftir klukkustundum, vikudögum, mánaðardögum. mán-
uðum og eftir aldursflokkum.

VI. Skýrsla Barnaverndarnefndar Reykjavíkur, dags. 10. sept. 1951, um ráðstafanir
barna fyrir tilstilli nefndarinnar 1950.

VII. Bréf tollstjóra o, fl.
1) Bréf frá tollstjóra, dags. 11. apríl 1952, með fylgjandi:

a) Yfirliti um reglur, sem tollgæzlan hefur undanfarið farið eftir við
útgjöf áfengis í farartækjum, sem koma frá útlöndum og eru í utan-
lands siglingum,
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b) Útdrætti úr frv. til reglugerðar um tollmeðferð farangurs, vista,
áhalda, innstæðumuna og annarra nauðsynja í farartækjum, sem
koma hingað frá útlöndum.

2) Bréf Haralds S. Norðdahl yfirtollvarðar um reglugerðina, dags. 6. maí 1952.
YllI. Ályktanir Stórstúkuþings 1952 og Kvenréttindafélags Íslands.

1) Ályktanir Stórstúkuþings 20. júní 1952, bréf stórritara, dags. 30/6, 4/7,
7/7 og 31/7 1952.

2) Tillögur samþykktar á 8. landsfundi KvenréUindafélags íslands í júni
1952, dags. 18. ágúst 1952.

Þess skal að lokum getið, að einn nefndarmanna, Jóhann G. Möller, dvelur nú
erlendis sér til heilsubótar og hefur því ekki tekið neinn þátt Í samningu athuga-
semda við frumvarp þetta.

VII.
Um einstakar greinar frumvarpsins skal þetta að lokum tekið fram:

Um 1. gr.
Hér er gerð grein fyrir tilgangi laganna og mörkuð sú höfuðstefna, sem frum-

varpið byggist á.
Einn nefndarmanna (B. T.) vildi orða greinina svo:
"Tilgangur laga þessara er sá að stuðla að því, að meðferð áfengis verði með

þeim hætti, að neyzla þess verði takmörkuð sem mest má verða og komið verði
í veg fyrir drykkjuskap og hinar hættulegu afleiðingar hans."

Þar sem í greininni segir, að tilgangur laganna sé sá að vinna gegn misnotkun
áfengis, telur meiri hluti nefndarinnar breytingartillöguna óþarfa, og lítur svo á,
að efni hennar felist í greininni, eins og hún nú er orðuð.

Minni hlutinn gerir svo hljóðandi grein fyrir breytingartillögu sinni:
"Meiri hlutinn heldur fram hófdrykkjustefnunni og tekur það beinlínis fram,

að tilgangur laganna sé sá "að stuðla að hóflegri meðferð áfengis og vinna gegn
misnotkun þess". Fékkst meiri hlutinn (4 af 5) ekki til þess að setja inn í lögin
úkvæði um, að "neyzla (áfengis) yrði takmörkuð sem mest má verða", né heldur,
og það undraði mig mest, að "komið verði í veg fyrir drykkjuskap og hinar hættu-
legu afleiðingar hans". Sá, sem fylgir hófdrykkju, verður líka beint eða óbeint að
viðurkenna "drykkjuskap og hinar hættulegu afleiðingar hans" sem óhjákvæmilegari
fylgifisk áfengisneyzlu. þó að hún kunni að byrja með hófdrykkju. - Meiri hlutinn
vill "vinna gegn misnotkun áfengis". En reynsla aldanna sýnir, að hófdrykkju fylgir
alltaf ofdrykkja. Af nautn leiðir ofnautn. Ekki einn einasti maður, sem byrjaði að
neyta áfengis, ætlaði sér að verða ofdrykkjumaður. Hann ætlaði að "vera með",
drekka í hófi, en drykkjutízkan hefur dregið hundruð og þúsundir manna niður
í drykkjubölið. Drykkjusiðirnir velta nýjum og nýjum efnismönnum niður fyrir
bakkann á hverju ári, en þeir, sem eru hófdrykkjumenn og halda uppi drykkju-
siðunum, bera ábyrgðina, mennirnir, sem vilja "stuðla að hóflegri meðferð áfengis
og vinna gegn misnotkun þess".

Finnska áfengislaganefndin, sem starfað hefur undanfarið, orðar tilgangs grein
laganna þannig (á sænsku): "Alkoholrörelsen skall sa ordnas att, [ámte det olovlig
rörelse förhindras, bruket av alkoholdrycker innskránkas till det minst möjliga
samt fylleri och dets fördiirvliga verkningar förebyggas."

Minni hluti norsku áfengislaganefndarinnar (7 af 15) orðar tílgangsgreinina
þannig: .Denne lov har til formal a ordne orrisetningen av rusdrikk pa en slik máte
at bruken av denne vare ínnskrenkes, og slik at den gjör min st mulig skade og mest
mulig fremmer edruelighet."

Meiri hluti Íslenzku nefndarinnar hefur ekki séð sér fært að "ganga inn á" það,
að hlutverk þeirra, sem fást við sölu áfengra drykkja, eigi að vera það að "takmarka
hana (neyzlu áfengis) sem mest má verða", en minni hlutanum virðist fyllsta þörf
að leggja áherzlu á það."
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Um 2. gr.
Skilgreiningu áfengis er haldið óbreyttri frá því, sem verið hefur. 2. mgr. er

nýmæli. Hefur þótt rétt að skýra það, við hvað sé átt með sterkum drykkjum og
hvað falli undir það að vera létt vín. Er slík skilgreining m. a. nauðsynleg vegna
ákvæða 6. mgr. 12. gr. frumvarpsins, en auk þess er það æskilegt, að merking þess-
ara heita, sem jafnan eru mikið notuð, þegar rætt er um áfengismál, sé ákveðin,
enda er það skoðun ýmissa, að aðrar reglur eigi að gilda um sölu og veitingar léttra
vína en sterkra drykkja. Hafa þær skoðanir átt formælendur í nefndinni, og hafa
þeir orðað tillögur í þá átt. Í nefndinni hefur þó eigi getað orðið samkomulag um
nýskipan þessara mála á þeim grundvelli.

Um 3. gr.
Er samhljóða 2. gr. í núgildandi áfengislögum. Í nefndinni kom fram tillaga

(frá J. G. M.) um að fella niður síðasta málslið greinarinnar, en sú tillaga náði ekki
samþykki.

Um 4. gr.
Grein þessi er að efni til að mestu samhljóða 3. gr. núgildandi áfengislaga. Á

síðasta málsl. 3. mgr. er þó gerð nokkur breyting. Í gildandi lögum er hann svo
hljóðandi: "En aldrei má gefa öðrum né selja af þeim forða." í frumvarpsgrein-
inni segir hins vegar: "En aldrei má selja af þeim forða né flytja hann í land."
Þykir nefndinni eðlilegt, að alveg sé bannað að flytja slíkan skipsforða í land, en
meiri hluti nefndarinnar telur rétt, að um hann gildi að öðru leyti sömu reglur og um
annað löglegt áfengi í eigu manna.

Einn nefndarmanna (B. T.) vildi skjóta inn orðunum "né gefa", þannig að
málsliðurinn yrði svo hljóðandi: "En aldrei má selja né gefa af þeim forða né
flytja hann í land." Telur hann, að niðurfelling orðanna: "gefa öðrum né" - geti
ekki haft Í för með sér annað en að greiða fyrir því, að menn nái í áfengi úr skipum.
Aðrir nefndarmenn töldu slíka viðbót óþarfa, þar sem alveg væri bannað að flytja
nokkuð af þessu áfengi í land.

Flutt var tillaga (af B. T.) um að binda undanþáguna í síðustu málsgr. við
útlend herskip og skemmtiferðaskip. Sú tillaga var felld í nefndinni með a atkvæðum
gegn 2 eB. T., Ú. J.).

Um 5. gr.
Er samhljóða 4. gr. gildandi áfengislaga.

Um 6. gr.
Er eins og 5. gr. gildandi áfengislaga, að því fráskildu. að orðunum: "eða öðrum

farkosti" - er skotið inn i 1. mgr. Ákvörðun landhelginnar er hin sama og í 1. 63/
1937, um tollheimtu og tolleftirlit, sbr. 8. gr. þeirra laga. Þrátt fyrir hin nýju ákvæði
um fiskveiðalandhelgi í reglugerð nr. 21/1952 þykir rétt að fylgja hér sömu reglum
og i tollIögum. Verði landhelgi sm örkum laganna um tolleftirlit breytt til samræmis
við reglug. nr. 21/1952, en nefndinni er ekki kunnugt um, að ráðstafanir hafi verið
gerðar i þá átt, verður þessum ákvæðum einnig vafalaust breytt.

Um 7. gr.
1. mgr. er samhljóða 6. gr. gildandi áfengislaga. - 2. mgr. er ný. Fjallar hún

um bruggun áfengs öls. Um það efni hafa skoðanir manna verið mjög skiptar hér
á landi. Telja sumir, að það mundi draga úr neyzlu sterkra drykkja, ef áfengt öl
væri hér á boðstólum. Aðrir álíta hins vegar áfengt öl hinn mesta vágest, sem stuðla
mundi að aukinni óreglu og vaxandi vínnautn, ekki sízt meðal unglinga. Báðir
aðilar telja sig færa fram ýmis rök sínum málstað til styrktar.

Meiri hluta nefndarinnar virðist eðlilegast að leggja atriði þetta undir dóm
þjóðarinnar sjálfrar, þ. e. láta þjóðaratkvæði skera úr um það, hvort hér skuli
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leyfa bruggun áfengs öls eða ekki. Líta má á bannið við bruggun áfengs öls sem
eins konar eftirstöðvar bannlaganna. Sýnist því ekki óeðlilegt, að um niðurfelling
þess bannákvæðis komi sami háttur til greina og um afnám bannlaganna. Er og
þegar í gildandi áfengislögum fordæmi fyrir því að láta atkvæðagreiðslur borgar-
anna ráða úrslitum í þessum viðkvæmu og vandasömu málum. Þegar málinu er
þannig beinlínis skotið undir dóm kjósenda, verður hver og einn að gera það upp
við sig og taka afstöðu til þess, hvort bruggun áfengs öls skuli leyfð eða ekki.

Málefni þetta snertir mjög allan almenning, og virðist hann láta sig það miklu
skipta. Sáust slíks ljós merki, er ölfrumvarp var síðast flutt á Alþingi.

Einn nefndarmanna (B. T.) er algerlega andvígur heimildinni í 2. mgr., en
telur hins vegar eðlilegt, að hún sé bundin skilyrði um þjóðaratkvæði, ef á annað
borð er fallizt á að taka heimild til ölbruggunar upp í frumvarpið, sbr. sérálit hans.

Einn nefndarmanna (J. G. M.) bar fram tillögu um að veita ríkisstjórninni þá
heimild, sem um ræðir í 2. mgr., án skilyrða. Sú tillaga var felld með 3 atkvæðum
gegn 2 CJ. G. M. og P. D.).

Einn nefndarmanna, er greiddi atkvæði gegn þessari tillögu (G. A.. 1.), var því
í raun og veru fylgjandi að veita ríkisstjórninni heimild til að leyfa bruggun áfengs
öls án undangenginnar atkvæðagreiðslu. En vegna reynslu af undanförnum þingum,
þótti honum ekki líklegt, að Alþingi mundi nú á þessu þingi frekar en áður fallast
á að leyfa bruggun áfengs öls skilyrðislaust, og tók hann því þann kost að fylgja
því, að ölbruggunin væri borin undir þjóðaratkvæði.

Einn nefndarmanna (B. T.) óskaði eftir því, að 2. mgr. væri borin undir atkvæði
í tvennu lagi, þ. e., að fyrst væri leitað atkvæða um fyrri málsliðinn. Var sá málsl.
samþykktur með 4 atkvæðum. Tveir nefndarmenn (G. A. J. og 6. J.) skírskotuðu til
síðari málsliðs. Einn nefndarmanna (B. T.) greiddi atkvæði gegn. Síðari málsl. var
samþykktur með samhljóða atkvæðum. 6. J. tekur sérstaklega fram, að hann vilji
því aðeins veita ríkisstjórninni þessa heimild, að hún sé bundin skilyrði um þjóðar-
atkvæðagreiðslu.

Flutt var í nefndinni tillaga um að binda heimildina til leyfisveitingar brugg-
unar áfengs öls því skilyrði, að það væri samþykkt af % þeirra kjósenda, er þátt
tækju í atkvæðagreiðslu. Sú tillaga var felld með 3 atkvæðum gegn 2 (6. J., B. T.).

Upp í 3. mgr. eru tekin ákvæði I. nr. 11/1952 um heimild til bruggunar áfengs
öls handa varnarliðinu hér á landi. Þar sem með öllu er óvíst, að til tilbúnings
áfengs öls komi samkvæmt 2. mgr., þótti ekki verða hjá því komizt að taka upp
heimild nýnefndra laga, nr. 11/1952, enda eru þau að formi til breyting á 6. gr.
gildandi áfengislaga. Í nefndinni hefur hins vegar alls ekld verið tekin nein efnis-
leg afstaða til þessarar heimildar til ölbruggunar.

Einn nefndarmanna (B. T.) óskar að taka fram eftirfarandi athugasemdir varð-
andi 2. mgr. 7. gr.:

"Margar eru þær atrennur, er gerðar hafa verið undanfarna tvo tugi ára gegn
bannlöggjöf þeirri, er hér gildir um bruggun, sölu og veitingar áfengs öls, en þeim
hefur öllum verið hrundið hingað til. Ýmist hefur Alþingi fellt framkomnar öl-
bruggstillögur eða þær hafa orðið úti (ekki útræddar). Þjóðin hefur fylgzt vel með
þessum tilraunum til að steypa ölflóði yfir landið. Mótmælum hefur rignt yfir
þingið. Enn bólar á selshausnum. Að minnsta kosti 2 nefndarmenn vilja ein-
dregið fá bruggað öl handa landslýðnum, en þar sem hér er um mikla byltingu að
ræða í löggjöfinni, féllust tillögumenn á það, að ríkisstjórnin skyldi þó ekki veita
slíkt leyfi, fyrr en að afstaðinni þjóðaratkvæðagreiðslu, er sýndi meiri hluta
greiddra atkvæða með ölbrugginu, því að sannleikurinn er sá, að frá því er laga-
setning hófst fyrst á íslandi um áfengismál, hefur alltaf verið bannaður tilbúningur
allra áfengra drykkja í landinu. - Síðastliðið sumar sendi milliþinganefndin í
áfengismálum 94 félagasamböndum og einstaklingum nokkrar fyrirspurnir um af-
stöðu þeirra til þessara mála. Ekki svöruðu nema 54 spurningum nefndarinnar, og
er það sæmileg útkoma meðal þjóðar, sem þvi miður er heldur lítið hneigð fyrir
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að svara bréfum. Af þessum 54 lýsa 38 sig fylgjandi frekari takmörkunum á sölu
og veitingum áfengra drykkja en nú eru í lögum, en 11 vilja tilslakanir frá því,
sem nú er. Fimm eru óákveðnir. (Sjá að öðru leyti nákvæmari niðurstöðu svar-
anna, sem fylgja með nefndarálitinu, sundurliðaða.) Sumir halda því fram, og þar
á meðal % milliþinganefndarinnar í áfengismálum, að drykkjuskapur mundi minnka,
ef greiður væri aðgangur að áfengu öli. Þeir telja enga hættu vofa yfir í sambandi
við öldrykkju, og enn halda sumir, að íslenzka ríkið kynni að geta grætt fé á sölu
ölfanga til erlendra þjóða. Þeir hafa ekki viljað viðurkenna þann ómenningarbrag,
sem hvarvetna er fylgjandi ölknæpum, og þá hættu, sem er fylgjandi öldrykkju og
er fólgin í að komast á bragðið og leita svo til sterkra drykkja, þegar frá líður. "Öl
og snaps" er viðkvæðið hjá Dönum þeim, sem komnir eru upp á það að neyta öl-
fanga allverulega. Jafnvel öldrykkja ein út af fyrir sig gerir menn að drykkju-
sjúklingum.

Eftirtektarverð rannsókn á drykkjusjúklingum á þremur drykkjumannahælum
í Svíþjóð hefur leitt í ljós, að sterkt öl er hættulegur drykkur, og er þó ekki jafn-
sterkt öl á boðstólum í Svíþjóð eins og í Danmörku, Finnlandi og Noregi. Rannsóknin
var í því fólgin að athuga, hvaða drykkjarföng drykkjusjúklingar hafi notað sér til
eyðileggingar. Rannsakaðir voru alls 776 sjúklingar af sérfróðum mönnum. Niður-
staðan var þessi: 12.4% höfðu orðið aumingjar af öldrykkju einni saman, 12.6% af
öli og óhreinsuðum spíritus, 62.5% af öli og brennivíni til samans, 5.4% af brenni-
víni einu saman, 1.2% af óhrein suðum spíritus, 0.6% af léttum vínum eða brenni-
víni og léttum vínum til samans, en um 5.3% liggja ekki skýrslur fyrir. Flestir
höfðu þannig or.ðið drykkjusjúkir af öli og brennivíni til samans. Næst stærstu
flokkarnir hér um bil jafnir, af öli einu og öli og óhreinsuðum spíritus. Áttundi
hver sjúklingur hafði notað öl eingöngu til þess að drekka sig drukkinn í og eyði-
leggja sig á. Og þetta gerist í landi, þar sem sterkustu öltegundirnar eru bannaðar og
hafa verið bannaðar í fjórðung aldar. - Niðurstaðan af þessum rannsóknum
sannar órnótrnælanlega, að öl er hættulegur drykkur. Þessar tölur tala sínu máli og
engan veginn ölinuf vil. Þær eru teknar úr skýrslum, sem hin opinbera, sænska
áfengislaganefnd hefur safnað og gefið út. - Það skal tekið fram, að í Svíþjóð hafa
einungis tvær öltegundir verið á boðstólum undanfarið, hið svokallaða Landsöl,
sem hefur 2.25% alkohól-innihald (volumeprocent), og Pilsner með 4.00% alkohól-
innihaldi. Svíar hafa bannað sterkara öl en með 4.00% volume frá fyrra heims-
stríði. Í Noregi var byrjað að brugga sterkt öl fyrir nokkru til útflutnings, hið
svonefnda Exportöl. Skýrslur sýna, að árið eftir nam útflutningurinn af þessu
Exportöli aðeins 4% af því, sem framleitt var. Hvað varð um hitt? Það var allt
drukkið heima. Mundi ekki eitthvað svipað gerast hér, ef farið yrði að brugga
sterkt öl? Tómas Tómasson, ölgerðarmaður í Reykjavík, hefur sýnt fram á í
"Vikutíðindum", hvílík fásinna það sé að gera sér vonir mn gjaldeyristekjur af
íslenzku öli, þar sem kaupa verður hráefnið og glerið utanlands frá, allt nema
vatnið.

Ég yeit ekki, hvort ölvinir hér á landi hafa lagt niður fyrir sér, hvíltkur ómenn-
íngarbragur fylgir ölknæpum og öldrykkju. Margir landar vorir hafa án efa komið
inn á ölknæpurnar í Englandi (pubs), þar sem ekki einungis karlar, heldur og
konur, stundum með börn í fylgd með sér og barnavagna úti fyrir, hanga hálf-
fullar mestan hluta dagsins. Langar menn, sem hafa einhverja ábyrgðartilfinn-
ingu, í slíkar stofnanir hér á landi? Og halda þeir virkilega, að ölþjór sé meðalið
til þess að lækna drykkjuskapinn. sem nú er hér meðal vor? Það mætti segja mér,
að slíkt meðal yrði enn hættulegra en sjúkdómurinn, sem það átti að lækna.

Ég tel tillögu um ölbrugg hér á landi handa landslýðnum tilræði við heilsu
þjóðarinnar og menningu. Ef þjóð og þing glæptist á því að samþykkja ölbrugg,
sölu þess og veitingar í landinu, mundu afleiðingarnar verða:

Í fyrsta lagi vaxandi drykkjuskapur, og vísa ég í því sambandi til reynslu
frænda vorra, Norðmanna, af Exportölinu, sem fyrr segir frá í greinargerð þessari.
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Vitur maður og vel að sér sagði við mig í vetur í Reykjavík: "Það er ég viss um,
að um 40-50% af þeim, sem nú drekka kaffi á kaffihús um, mundu hverfa frá
kaffidrykkju og taka ölið í staðinn, ef leyft yrði, og væru það slæm skipti." Ég er
því miður hræddur um, að þessi merki og lífsreyndi maður yrði helzt til sann-
spár, ef þjóð og þing heimskaði sig á því að veita ölelfum út á meðal þjóðarinnar.
Nautn veikra áfengisdrykkja býður alltaf upp á hina sterkari drykki (sbr. m. a.
"Ol og snaps" og reynsluna, sem rannsóknin á drykkjusjúklingunum leiddi í ljós
og skýrt er frá hér að framan).

Um horfur á markaði fyrir öl, framleitt hér, vísa ég til ummæla Tómasar öl-
gerðarstjóra Tómassonar i "Vikutíðindum" og reynslu Norðmanna um Export-
ölið, en samkvæmt því eru litlar líkur til, að vér mundum afla útlends gjaldeyris
fyrir öl.

Í öðru lagi mundi skjóta upp ölknæpum hingað og þangað í bæjunum, þar
sem bæði konur og karlar mundu slæpast og slóra við ölþjór. Konur með börn sín
mundu sitja þar, ef vér gerum ráð fyrir eitthvað svipuðu hér og í Englandi. Það
mundi vera dálaglegur skóli fyrir æskuna og þokkalegir aðseturs staðir fyrir menn
og konur. Margir óttast, að verkamenn mundu sækja svona staði helzt til mikið, og
er slíkt fremur líklegt, ef eitthvað er líkt með verkamönnum vorum og starfsbræðrum
þeirra í Englandi og á Norðurlöndum. - Ég held það væri mikil ógæfa fyrir íslend-
inga að fá slíka samkomustaði sem ölknæpur eru, og ég efast um, að þeir, sem
ákafastir eru að koma þeim upp, viti, hvað þeir eru að gera.

Í þriðja lagi mundu ölstofur draga mikið frá kaffihúsum, og tel ég það mikið
menningartjón. Hér eru þó víða þokkaleg og snyrtileg kaffihús, þar sem allt fer
vel fram. En ölstofum í öllum löndum fylgir sóðabragur, eins og allir, sem hafa
komið inn á þær, geta borið um. Það liggur einhvern veginn í hlutarins eðli, að
öli og ölþjóri fylgir slæmt loft og ruddalegir hættir. Umhverfið hefur djúptæk áhrif.
Er mér nær að halda, að ruddaskapurinn mundi sízt minnka meðal vor, ef ölmenn-
irnir fá sínu ógæfusamlega máli framgengt.

Vaxandi drykkjuskapur, ruddalegar knæpur, slór á veitingastöðum sýnu meira
en nú er og óhæfileg tímaeyðsla í sambandi við það mundi fylgja ölinu, ef leyft
yrði hér. Þurfum vér íslendingar einhvers annars með en þess. Sú óhæfa, sem
borin var fram í nefndinni, að ríkisstjórninni yrði þegar í stað leyft að láta Afengis-
verzlun ríkisins fara að brugga öl, án þess að þjóðin væri spurð að því, bendir á,
að hér eru til menn, sem eru óðfúsir að fá sterkt, áfengt öl á boðstóla. Fékk þessi
furðulega tillaga sem fyrr segir 2 atkvæði í nefndinni (flutningsmanns, Jóh. G.
Möllers, og Péturs Daníelssonar ). En meiri hluti nefndarinnar sá sóma sinn i þVÍ
að fella hana. Það getur ekki komið til mála annað en bera ölgerðartillögur nefndar-
hlutans undir þjóðaratkvæði, þar sem bann gegn framleiðslu áfengs öls, sölu
o. s. frv. er á sinum tíma sett með þjóðaratkvæði, enda þótti sjálfsagt 1933, er rætt
var um afnám innflutningsbanns sterkra drykkja, að hafast ekki að til nýlundu á lög-
gjafarsviðinu fyrr en þjóðin hefði látið í ljós álit sitt við þjóðaratkvæðagreiðslu.
En langsæmilegast væri fyrir Alþingi að fella tillöguna um ölbruggið, og kæmi þá
ekki til atkvæðagreiðslu. Ég fæ ekki trúað þVÍ, að þjóðin vilji nýja tilslökun um
framleiðslu, sölu og veitingar áfengra drykkja. Fyrir 19 árum sagði þingmaður einn
í umræðum um þessi mál á Alþingi: "Ég verð að segja það, að þegar verið er að
brigzla um blindni í áfengismálum, getur það ekki átt við aðra en þá, sem eru svo
blindir á þá reynslu, sem við höfum fengið af tilslökununum, að þeir ætla sér að
bæta ástandið með Því að gera eina tilslökunina enn." Þessi ummæli áttu vel við
þá, en þau eiga þó enn betur við nú. Þá er að geta um atkvæðagreiðsluna, sem sam-
þykkt var í nefndinni. Ég tel, að því aðeins sé verjanlegt að demba á ölbruggi og
ölsölu í landinu, að minnsta kosti % greiddra atkvæða verði með því við þjóðar-
atkvæðagreiðslu. Allir landsmenn, bæði konur og karlar, og ekki sízt unga fólkið,
sem hefur ekki kosningarrétt og því ekki heldur atkvæðisrétt um þetta mál við
þjóðaratkvæði, eiga mikið undir úrslitum þessa máls. ~ Við stðustu alþingiskosn-
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ingar (1949) komu að kjörborðinu 73432 kjósendur, eða rétt um helmingur lands-
manna. Segjum nú, að þjóðaratkvæðagreiðsla færi fram um ölið og hluttakan væri
svipuð og við alþingiskosningarnar 1949, en það verður hún því aðeins, að atkvæða-
greiðslan verði í sambandi við þingkosningar. Það gæti svo farið, að 25%-27% allra
landsmanna fengju að ráða fyrir alla. Dáfallegt lýðræði! Ég tel slíkt ekki sanngjarnt,
þegar um mál er að ræða, sem tekur svo mjög til hvers einasta manns í landinu
eins og ölmáIið. - Það má sannarlega ekki vera minna en 60% greiddra atkvæða
með svona máli, til þess að verjanlegt sé að telja því sigur. En það fór nú svo í
nefndinni, að ekki fékkst nema 1 nefndarmanna fyrir utan mig til þess að fylgja
tillögunni um aukinn meiri hluta."

Um 8. gr.
Er samhljóða 7. gr. gildandi áfengislaga. Þeirri skoðun var hreyft (J. G. M.),

að breyta ætti síðasta málsl., þannig að andvirðið skyldi renna í áfengisvarnasjóð í
stað Menningarsjóðs. Meiri hluti nefndarinnar hallaðist hins vegar að því að láta
þetta standa óbreytt.

Um 9. gr.
Er eins og 8. gr. núgildandi laga, að því fráskildu, að síðasti málsliður hennar

varðandi álagningu á svokölluð Spánarvín er felldur niður. Verður eigi séð, að þörf
sé á slíku ákvæði.

Um 10. gr.
Felld er niður heimild til að setja á stofn útsölustaði áfengis í kauptúnum. Að

öðru leyti er greinin að efni til að mestu samhljóða 9. gr. gildandi áfengislaga, eins
og þeirri grein var breytt með 1. 26/1943. Því hefur verið hreyft, að ákvæði greinar
þessarar um héraðabönn brytu Í bága við milliríkjasamninga. Nefndin leitaði álits
þjóðréttarfræðings utanríkisráðuneytisins um það atriði. Var álit hans á þá lund, að
ákvæði þessi brytu ekki gegn neinum milliríkjasamningum. Fylgir bréf hans hér með:

"UTANRÍKISRÁÐUNEYTIÐ

Reykjavík, 12. marz 1952.

Með tilvísun til samtals undirritaðs við yður, herra skrifstofustjóri, staðfestir
utanríkisráðuneytið hér með, að það telur ekki, að ákvæði laga nr. 26 18. febr. 1943,
um breyting á áfengislögum, nr. 33 9. jan. 1935, brjóti Í bág við milliríkjasamninga,
sem Ísland er aðili að.

F. h. r.
H. G. Andersen.

Herra skrifstofustjóri Gústav A. Jónasson, dómsmálaráðuneytinu, Reykjavík."

Um 11. gr.
Svarar til 10. gr. gildandi áfengislaga.
Heimild til að selja smáskammtalæknum lyf með vínanda i er felld niður. Hefur

slíkt ekki þekkzt hin síðari ár, enda munu smáskammtalækningar að mestu úr
sögunni, og virðist ákvæðið því óþarft. Að öðru leyti þarfnast greinin ekki skýringa.

Um 12. gr.
Samkvæmt gildandi lögum er dómsmálaráðherra heimilt að veita einu veitinga-

húsi í Reykjavík vínveitingaleyfi. Eins og kunnugt er, hefur Hótel Borg verið veitt
það leyfi. Enda þótt aðeins eitt veitingahús hafi þannig leyfi til vinveitinga. hefur
raunin orðið sú hér í Reykjavík á síðari árum, að vínveitingar hafa farið fram að
staðaldri í 5-6 veitingahúsum öðrum. Hafa þær veitingar verið leyfðar með sér-
stökum vinveitingaleyfum lögreglustjóra.
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Nefndin sér ekki ástæðu til að binda heimild þessa aðeins við eitt veitinga-
hús og gefa því þannig einkaleyfi og sérréttindi framar öllum öðrum veitingahúsum.
Aðstæður eru hér nú orðið aðrar en þær voru, þegar þetta ákvæði var tekið í lög.
Veitingahúsum hefur fjölgað, íbúatala bæjarins hefur meir en tvöfaldazt og ferða-
mannastraumur stórum aukizt. Hins vegar telur nefndin nauðsynlegt, að í lögum séu
sett tiltekin skilyrði fyrir því, að veita megi veitingahúsum vínveitingaleyfi. Var
ekki talið rétt, að veitingarvaldið hefði um það algerlega frjálsar hendur. Hins
vegar voru skoðanir nefndarmanna nokkuð skiptar um það, hvaða skilyrði ætti að
setja. Vildu menn ganga misjafnlega langt í því efni.

Aðalreglan er sú, að vínveitingaleyfi verða eftir þessari grein aðeins veitt
veitingahúsum, sem staðsett eru í kaupstöðum, þar sem áfengisútsala er. Þó er
gert ráð fyrir undantekningu, þegar um er að ræða hótel, sem aðallega eru ætluð
erlendum ferðamönnum, en þá er leyfisveitingin bundin því skilyrði, að áfengis-
varnaráð mæli með henni.

Skilyrði fyrir veitingu vínveitingaleyfis eru annars þessi:
1. Að veitingahúsið hafi á boðstólum mat og fjölbreytta óáfenga drykki.
2. Að veitingahúsið sé fyrsta flokks að dómi stjórnar Sambands gistihús- og veit-

ingahúseigenda.
3. Að eigi sé greitt þjórfé. (þjónustugjald) af sölu áfengra drykkja né starfs-

fólk veitingahússins launað með hundraðsgjaldi af áfengisveitingum.
4. Að leitað sé umsagnar áfengisvarnaráðs, bæjarstjórnar og áfengisvarnanefndar

Í þeim kaupstað, sem í hlut á.
Einn nefndarmanna (P. D.) lýsti sig andvígan ákvæðinu um niðurfellingu

þjónustugjalds af vínveitingum. Annar nefndarmaður (B. T.) vildi ganga lengra og
fella niður allt þjónustugjald í veitingahúsum, sem hefðu vínveitingaleyfi. Meiri
hluti nefndarinnar taldi hins vegar eðlilegt, að niðurfelling þjónustugjalds væri Í
þessum lögum aðeins bundin við áfengisveitingar.

Ú. J. flutti þá tillögu, að vínveitingaleyfi almennt væru bundin því skilyrði, að
áfengisvarnaráð mælti með. Sú tillaga var felld með 3 atkvæðum gegn 2 (Ú. J., B. T.).

Rétt þykir nefndinni að vekja sérstaka athygli á 6. mgr., en samkvæmt því
ákvæði má binda vínveitingaleyfi ýmsum skilyrðum, sem ráðherra og áfengisvarna-
ráð telja nauðsynleg. Meiri hluti nefndarinnar lítur svo á, að til greina geti komið,
að leyfi séu eingöngu bundin við veitingar léttra vína og að dans megi ekki fara
fram í veitingahúsum, en telur eðlilegra að veita dómsmálaráðherra heimild til
slíkra aðgerða en að kveða á í lögum um slík atriði.

Frekari skýringa á greininni virðist ekki þörf, en einn nefndarmanna (B. T.)
óskar að taka eftirfarandi fram í sambandi við þessa grein:

"Hann flutti tillögu um, að 12. gr.orðaðist svo:
"Nú mælir meiri hluti bæjarstjórnar í kaupstað, þar sem er áfengisútsala, með

því að veita veitingahúsi leyfi til vínveitinga, og skal þá dómsmálaráðherra láta
fara fram almenna atkvæðagreiðslu um leyfið meðal alþingiskjósenda Í viðkomandi
kaupstað. Ef meiri hluti atkvæða við þá atkvæðagreiðslu er fylgjandi meðmælum
bæjarstjórnar, er dómsmálaráðherra heimilt að veita leyfi til að selja létt vín með
reglulegum máltíðum, kl. 12-2 og kl. 7-9, ef eftirtalin skilyrði eru fyrir hendi:
a) Að veitingahúsið hafi á boðstólum mat og fjölbreytta óáfenga drykki.
b) Að veitingahúsið sé að dómi stjórnar Sambands gistihús- og veitingahúseigenda

og áfengisvarnaráðs fyrsta flokks.
e) Að veitingahúsið noti ekki á einn eða annan hátt drykkjupeninga (kerfið) eða

launi þjóna sína með hundraðsgjaldi (procentum) af veltuupphæðinni.
d) Að meðmæli með leyfinu liggi fyrir frá áfengisvarnaráði, bæjarstjórn og

áfengisvarnanefnd í þeim kaupstað, sem í hlut á.
Vínveitingaleyfi skulu eigi veitt lengur en til fjögurra ára Í senn. Að þeim tíma

liðnum getur meiri hluti bæjarstjórnar eða % hluti alþingiskjósenda í kaupstaðnum
krafizt þess, að það verði afnumið. Skal þá dómsmálaráðherra stofna til atkvæða-
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greiðslu um leyfið meðal alþingiskjósenda í viðkomandi kaupstað. Ef meiri hluti
atkvæða við slíka atkvæðagreiðslu er fylgjandi afnáminu, missir leyfishafinn vín-
veitingaréttinn, sem hann hefur haft, þegar í stað. Heimilt er dómsmálaráðherra
að leggja niður vínveitingar án atkvæðagreiðslu, þegar sérstakar ástæður eru
fyrir hendi.

Veitingaleyfi skal bundið við nafn og veitir leyfishafa aðeins rétt til veitinga
í því húsnæði, er hann hefur, þegar honum er veitt leyfið. Nú brýtur veitinga-
maður, sem fengið hefur vínveitingaleyfi, gegn þessum skilyrðum eða uppfyllir þau
ekki lengur, og skal hann þá þegar missa veitingaleyfi sitt. Ef áfengisútsala er
lögð niður í kaupstað samkvæmt ákvæðum 10. greinar, fellur jafnframt úr gildi
vínveitingaleyfi veitingahúss eða veitingahúsa í sama kaupstað."

Það mátti heita, að grein þessi hér um bil öll væri kolfelld. Fyrsta málsgrein:
"Nú mælir ... fyrir hendi" - felld með 4 atkv. gegn 1. Liðirnir e og d felldir með
:~atkv. gegn 2, og orðið "áfengisvarnaráðs" í b-lið fellt með 3 atkv. gegn 2. Máls-
greinin: "Að þeim tíma ... eru fyrir hendi" - felld með 4 atkv. gegn 1. Síðasta
málsgrein: "Ef áfengisútsala ... sama kaupstað" - felld með 4 atkv. gegn 1.

Hvers vegna eru þessar málsgreinar felldar? Það er talið "of umfangsmikið"
að stofna til atkvæðagreiðslu borgaranna, þegar um ekki meira en vínveitinga-
leyfi er að ræða. En ég tel borgarana varða það nokkuð miklu, hvort slík leyfi
eru veitt, og ef þeim kemur nokkuð við, þá eru það vissulega leyfi til vínveitinga
í þeirra eigin bæ. Meiri hluti áfengislaganefndarinnar leit hins vegar ekki svo á
og kolfelldi tillögu mína um afskipti borgaranna af þessum málum. Ég á bágt með
að trúa því, að hið háa Alþingi líti þannig á lýðræðisrétt fólksins eins og mínir
háttvirtu samnefndarmenn. Svo mátti ekki við koma að útiloka veitingar sterkra
drykkja á veitingahúsum. Tel ég veitingar léttra vína og aðeins með mat á ákveðnum
matmálstímum hið mesta, sem leyfa beri af því tagi á veitingahúsum. - Í h-lið
skilyrðanna var fellt niður ákvæði um dóm áfengisvarnaráðs á því, hvort veitinga-
hús sé fyrsta flokks, af ótta við það, að ráðið kynni að dæma veitingamanni í óhag.
Þjórfé mátti ekki fella niður nema af sölu áfengra drykkja, og leyfi til vínveit-
inga vildi meiri hlutinn ómögulega láta vera háð vilja áfengisvarnaráðs og áfengis-
varnanefndar. - Það er reyndar ekki von, þegar borgararnir sjálfir mega ekkert
atkvæði eiga um vínveitingaleyfin. Ég óttast, að með 3. mgr. sé verið að opna víðar
dyr, þó að áskilið sé leyfi áfengisvarnaráðs. Get ég eigi fylgt samnefndarmönnum
mínum hér að málum. Dómsmálaráðherra skal ekki einu sinni vera heimilt að leggja
niður vínveitingar án atkvæðagreiðslu, hvernig sem á stendur. Fast er hér haldið
um rétt veitingamannanna. einnig þegar vínveitingaleyfi mega ómögulega falla úr
gildi, þó að áfengisútsala sé lögð niður í kaupstaðnum. 12. greinin, eins og hún
kemur frá meiri hlutanum, útilokar afskipti borgaranna af vínveitingaleyfum með
öllu. En hverjum koma þau við, ef ekki þeim?

Eitt enn: Í grein meiri hlutans er ákveðið, að "fyrir leyfi til vínveitinga skuli
veitingamaður greiða 4000 kr. í ríkissjóð". Minni hlutinn CB. T.) lagði til, að í stað
4000 kæmi 10000, en sú brtt. var felld með 4 atkv. gegn 1. Ég verð að segja, að mér
virðist hlægilegt að ákveða gjaldið fyrir leyfi í fjögur ár 4000 kr. eða 1000 kr. á ári!
Það er sönnu nær að ákveða það 2500 kr. á ári, en það taldi meiri hlutinn allt of
þungt fyrir veitingamanninn."

Um 13. gr.
Bannið við lánsverzlun er nú ekki í sjálfum áfengislögunum, heldur er þar

boðið, að ákvæði um það efni skuli sett í reglugerð, sbr. 12. gr. áfengisl., d-liðinn.
Öruggast þykir að setja ákvæði þetta beinlínis í lögin sjálf.

Bannið við sendingu áfengis gegn póstkröfu er sett vegna þess, að nefndinni
bárust kvartanir um misnotkun í sambandi við þá sendingaraðferð.

Tveir nefndarmanna (B. T., Ú. J.) töldu, að banna ætti að selja áfengi gegn
afslætti, svo og að afnema beri þau fríðindi, sem einstakir aðilar hafa notið hjá
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Afengisverzlunínní, en þau hafa verið í því fólgin, að þeir aðilar hafa fengið þar
keypt áfengi með innkaupsverði. Þessi skoðun fékk ekki nægilegt fylgi í nefndinni.
Meiri hlutinn taldi ekki ástæðu til að óttast, að farið yrði almennt að selja áfengi
með afslætti Í framtíðinni, en hafði hins vegar ekkert við það að athuga, þótt áfengi
til opinberrar risnu sé reiknað á innkaupsverði.

Um 14. gr.
Gert er ráð fyrir, að um lokun áfengissölubúða gildi almennt sömu reglur og um

lokun annarra búða.
Kosningar til Alþingis og sveitarstjórna fara að vísu eftir gildandi lögum fram

á sunnudögum. Varðandi almenna kosningardaga hefur því ákvæðið ekki þýðingu
nú. Ef kosningalögum yrði hins vegar breytt, að því er það atriði varðar, sýnist
heppilegt, að lögboðið sé, að áfengissölubúðir skuli vera lokaðar þá daga. Einn
nefndarmanna CB. T.) vildi fella niður síðasta málsl. 2. mgr. um máls skot til dóms-
málaráðherra. - Grein þessi þarfnast annars ekki skýringa.

Um 15. gr.
Grein þessi svarar að nokkru leyti til 12. gr. gildandi laga. Einn nefndarmanna

(6. J.) telur, eins og áður segir, að taka beri upp skömmtun áfengis og lögbjóða
hana beinlinis. Sú stefna átti ekki meirihlutafylgi að fagna í nefndinni, en fullt
samkomulag varð um að hafa þessa heimild til skömmtunar áfram í lögum.

Um 16. gr.
Það er nýmæli, að tekið er fram, að kaupandi áfengis skuli jafnan sanna aldur

sinn með vegabréfi eða á annan fullnægjandi hátt. Er höfuðnauðsyn, að þessu fyrir-
mæli sé stranglega fylgt í framkvæmd. 3. mgr. er nýmæli og miðar að þVÍ að auð-
velda framkvæmd þeirra fyrirmæla, að þeim manni, sem sekur hefur gerzt um
óleyfilega sölu eða bruggun áfengis, megi ekki selja áfengi.

Í sambandi við þessa grein tekur B. T. fram eftirfarandi:
"Tillaga mín um það, að orðin "og veitingamönnum þeim, sem hafa vínveit-

ingaleyfi" bættust aftan við "Skylt er að tilkynna útsölustöðum Áfengisverzlunar-
innar", fékk ekki byr hjá samnefndarmönnum mínum, en úr því að veitingamenn
eiga ekki að ómaka sig við að athuga skrár um brotlega menn við löggjöfina, vita
þeir ekkert um, hverjir gestanna hjá þeim hafa gerzt brotlegir við lögin, svo að
það verður ekkert úr eftirliti. Það er ekki síður ástæða til, að vínsalarnir í veitinga-
húsunum hafi upplýsingar en útsölumenn Afengisverzlunarinnar um brotlega menn.
Upplýsingarnar skuldbinda þá, sem hafa þær, til þess að útiloka þá hina sömu frú
því að fá áfengi, og er að vísu dálítil fyrirhöfn þVÍ samfara, en það sýnist undar-
legt að vilja létta henni af veitingamönnunum. Samkvæmisbragurinn í þessum
vínsöluhúsum batnar víst ekki við það, að alls konar lögbrotsmenn fái að leika
þar lausum hala.

Þar sem segir svo í þessari grein, að "kaupandi áfengis skuli jafnan sanna aldur
sinn með vegabréfi eða á annan fullnægjandi hátt", þá er þess að geta, að lög eru
fyrir því að heimta vegabréf af Íslendingum (lög nr. 10/1942). Um þetta þarf því
ekki nýja lagasetningu. Það er gersamlega ómögulegt að framfylgja ákvæðinu um
það, að ekki megi selja né veita fólki yngra en 21 árs áfengi, nema það sýni vega-
bréf með ljósmynd af handhafa. Hver einasti íslendingur, a. m. k, frá 16 ára aldri,
ætti að vera skyldaður til að ganga með slíkt bréf upp á vasann. Slík vegabréf hlytu
að verða til mikils hagræðis fyrir löggæzluna, útsölumenn áfengis, veitingamenn
o. s. frv. undir margvíslegum kringumstæðum. Ég bar mál á það í nefndinni, að ef
um miklar pantanir áfengis væri að ræða - eða óskir um kaup á áfengi i stórum
stíl - yrði slíkt magn ekki afgreitt fyrr en einum eða tveimur dögum eftir pöntun,
en frestinn á sölumaður að nota til þess að fá upplýsingar um pantanda og hvort
"óhreint mjöl" muni ekki vera í pokanum hjá viðkomanda. Sölumaður hefur þá
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líka tíma til að athuga skrá þá, sem hann á að hafa yfir þá, sem gerzt hafa brotlegir
við lögin, og ef það kemur í ljós, að brotlegur maður er hér á ferð, á auðvitað að
synja honum um áfengið. - Þessar bendingar mínar fengu engan byr í nefndinni,
en ég vil leyfa mér að bera þær hér fram til athugunar fyrir hið háa Alþingi. Hef ég
trú á því, að þessar ráðstafanir yrðu til þess að draga úr hinni andstyggilegu og
stórhættulegu leynivínsölu bílstjóra."

Um 17. gr.
Er að efni til samhljóða 14. gr. gildandi laga.

Um 18. gr.
Er samhljóða 15. gr. gildandi laga og þarfnast eigi skýringa.

Um 19. gr.
Grein þessi svarar til 16. gr. gildandi áfengislaga, eins og þeirri grein var breytt

með lögum nr. 47/1951. Lítils háttar orðalagsbreytingar hafa þó verið gerðar.

Um 20. gr.
Grein þessi er mun fyllri en samsvarandi grein í gildandi lögum. Í 2. mgr. 17.

gr. áfengislaganna segir aðeins: "Ekkert félag manna má hafa um hönd Í félagsskap
áfengisveitingar né heldur má áfengisnautn fara fram í félagsherbergjum, hvort sem
þau eru í húsi félagsins eða annarra, nema leyfi lögreglustjóra komi til." Í sjálfum
lögunum eru ekki sett nein skilyrði fyrir leyfisveitingu lögreglustjóra. Þótti því
nauðsynlegt að taka upp í þessa frumvarpsgrein ákveðin efnisleg skilyrði fyrir
leyfisveitingum lögreglustjóra. Eru þau að nokkru leyti sniðin eftir 2. mgr. 17. gr.
reglug. nr. 126/1945, en eru þó töluvert þrengri. Má því búast við, að vínveitinga-
leyfum lögreglustjóranna fækki. Auk þess hlýtur beiðnum um vínveitingaleyfi að
fækka til mikilla muna, ef notuð verður heimild 12. gr. til að veita fleiri veitinga-
Illisum vínveitingaleyfi.

Svo hljóðandi viðaukatillögu flutti B. T.:
"Lögreglustjórinn í Reykjavík veitir leyfi þau, sem um getur í þessari grein, að

fengnu samþykki áfengisvarnaráðs, en annars staðar á landinu þarf meðmæli
áfengisvarnanefnda á viðkomandi stað, til þess að veita megi slík áfengisveitinga-
leyfi." Þessi tillaga var felld með 2 atkv. gegn 2. Einn sat hjá.

Um 21. gr.
Er eins og tilsvarandi grein í lögunum að öðru leyti en því, að þess er ekki

lengur krnf'izt, að ölvunin sé áberandi. Þá er og orðinu "hættu" skotið inn í greinina.

Um 22. gr.
Viðurlög eru nokkuð hert. Þarf annars ekki skýringa við.

Um 23. gr.
Þarf eigi skýringa við.

Um 24. gr.
Ákvæði 4. mgr. eru ný, en í reglugerð eru þegar slík ákvæði um flugmenn,

sbr. reglug. nr. 184/1949. Að öðru leyti er greinin samhljóða 21. gr. gildandi laga,
nema hvað orðin "að jafnaði" eru felld niður í 1. mgr.

Um 25. gr.
Er samhljóða 22. gr. gildandi laga.

Um 26. gr.
Hingað til hefur starf ráðunants í áfengismálum verið aukastarf. Reynslan hefur

sýnt, að það er ekki fullnægjandi, þar sem starfsmaður þessi hefur með höndum
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umsjón með öllum áfengisvarnarnefndum í landinu og annast eftirlit með bindindis-
fræðsJu í skólum og á í sambandi við það margs konar viðskipti við ríkisstjórnina.
Auk þess fylgja starfinu miklar bréfaskriftir, innlendar og erlendar. Er því hér
gert ráð fyrir, að ráðunautsstarfið verði aðalstarf, enda er starfssvið hans mjög
aukið samkvæmt þessu frumvarpi, sbr. 27. og 28. gr. Hæfilegt þykir að ákveða laun
fyrir þetta starf samkvæmt VI. flokki launalaga, en gert er ráð fyrir, að launin
greiðist úr áfengisvarnasjóði. Lagt er til, að heiti þessa starfsmanns verði áfengis-
varnaráðunautur, en í gildandi lögum er hann nefndur ráðunautur í áfengismálum.

Um 27.-28. gr.
Greinar þessar eru nýmæli. í frumvarpi þessu er gert ráð fyrir auknum áfengis-

vörnum og meira fé lagt af mörkum til þeirrar starfsemi en áður. Rétt þykir því
að setja á stofn nefnd, er hafi með höndum yfirstjórn áfengisvarnanna. Er það í sam-
ræmi við það, sem tíðkast Í Noregi, Svíþjóð og Finnlandi. 1 Danmörku er og unnið
að þVÍ að koma sömu skipan á. Þar sem áfengisvarnaráð hefur m. a. á hendi stjórn
og fjárreiður áfengisvarnasjóðs, þykir eðlilegast, að það sé kosið hlutfallskosningu
af Alþingi. Frekari skýringar virðast óþarfar.

Um 29. gr.
í 25. gr. núgildandi áfengislaga er mælt svo fyrir, að störf áfengisvarnanefnda

skuli vera ólaunuð. Þetta ákvæði er niður fellt, og er ætlazt til þess, að það fari eftir
atvikum, hvort nefndarmenn fá þóknun fyrir starfa sinn eða ekki. Starf áfengis-
varnanefnda í sumum kaupstöðum er það mikið, að sanngjarnt er, að nefndarmenn
fái nokkra greiðslu. Að öðru leyti þarfnast greinin ekki skýringa.

Um 30. gr.
Grein þessi er að efni til samhljóða 23. gr. núgildandi áfengislaga.

Um 31. gr.
Er nýmæli. Þykir eðlilegt, að nokkru af hagnaði af Áfengisverzlun ríkisins sé

varið í þessu skyni. Árið 1951 nam rekstrarhagnaður Áfengisverzlunarinnar 54.6
milljónum króna. Hefðu tekjur áfengisvarnasjóðs samkvæmt því orðið rúmlega
ein og hálf milljón. Nú er aðeins varið rúmlega 350 þúsundum króna úr ríkissjóði
árlega til áfengisvarna, hindindisfræðslu og bindindisútbreiðslu, og er það að áliti
kunnugra manna allt of lítið. Þörf er á stórauknum áfengisvörnum, eins og gert er
ráð fyrir í þessu frumvarpi, og er áfengisvarnasjóði ætlað að standa undir öllum
kostnaði við þær.

Um 32. gr.
Nefndin álítur fyrir aUra hluta sakir réttmætt, að ríkissjóður verði smátt og

smátt gerður óháður hagnaði af áfengisverzlun. Margir telja siðferðilega rangt, að
ríkið verji þeim gróða til daglegra útgjalda. Þeim hagnaði ætti m. a. að verja til
þess að draga sem mest úr því böli, sem af áfengissölu leiðir. Hefur nefndinni því
þótt rétt, að ákveðnum hundraðshluta af hagnaði Áfengisverzlunarinnar yrði á
næstu 5 árum varið Í því skyni. En þá ætlast nefndin til, að niður falli tillag það,
sem ákveðið er í 15. gr. l. nr. 55/1949.

Eðlilegt þykir, að heilbrigðismálaráðherra hafi með höndum ráðstöfun þess
fjár, sem getur í fyrri mgr. 32. gr.

Nefndinni hefur þótt rétt að verja nokkru fé af áfengishagnaði ríkisins til að
styrkja með vaxtalausum lánum félagsheimili og hótel, einkum hótel, sem ekki hafa
vínveitingaleyfi. Eru þær lánveitingar lagðar undir menntamálaráðherra, að fengn-
um tillögum áfengisvarnaráðs, enda þótt hótelrekstur heyri ekki undir hann.

Einn nefndarmanna CB. T.) vildi ganga nokkru lengra um stighækkandi fram-
lög, en sættir sig eftir atvikum við frumvarpsgreinina. Lagði hann fram í nefnd-
inni eftirfarandi tillögu, er felur í sér sjónarmið hans:
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"Rfkissjóður skal smátt og smátt gerður óháður þeim gróða, sem Áfengis-
verzlun ríkisins lætur í té á ári hverju. Til þess að ná því takmarki skulu eftirfar-
andi ráðstafanir gerðar:

Á árinu 1953 skal verja fimm af hundraði (5%) af hreinum ágóða Áfengis-
verzlunar ríkisins sem hér segir:
a) Að hálfu leyti til þess að reisa hæli handa drykkjusjúku fólki og standa straum

af kostnaði við lækningastofur handa þeim, sem eru hjálpar þurfi vegna
drykkjuskapar.

b) Að einum áttunda hluta til vísindalegra rannsókna um áhrif áfengis.
e) Að einum áttunda hluta til samningar og útgáfu rita til hagnýtingar við kennslu

í skólum og handa almenningi.
d) Að einum fjórða hluta til bindindisútbreiðslu og áfengisvarna.

Heilbrigðismálaráðherra ákveður nánar um ráðstöfun fjár undir lið a og b,
eftir tillögum landlæknis og læknadeildar háskólans.

Menntamálaráðherra skiptir fjárupphæðinni undir lið e í samráði við áfengis-
málaráðunaut. og dómsmálaráðherra skiptir fjárhæðinni undir lið d, eftir tillögum
áfengismálaráðunautar.

Árið 1954 skal taka frá 7 af hundraði (7 %) af réttum ágóða Áfengisverzlunar-
innar og síðan árlega fjárhæð, sem skal vera 2% hærri en upphæð sú, er tekin var
frá árið áður. Skal þessi skipan standa um 10 ára skeið, frá árinu 1953 að telja.

Fénu skal jafnóðum varið sem hér segir:
a) Að einum fimmta hluta til þess að reisa nauðsynleg hæli handa drykkjusjúku

fólki og standa straum af lækningastofum handa þeim, sem hjálpar þurfa við
sakir drykkjuskapar, en þegar því viðfangsefni hafa verið gerð full skil, að
dómi heilbrigðisstjórnarinnar, skal þessi hluti fjárins renna til sjúkrahúsa, eftir
nánari ákvörðun heilbrigðismálaráðherra.

b) Að einum fimmta hluta til bindindisútbreiðslu, áfengisvarna, upplýsingarstarf-
semi um bindindis- og áfengismál og til vísindalegra rannsókna á þessu sviði,
eftir nánari ákvörðun dómsmálaráðherra, í samráði við áfengismálaráðunaut.

e) Að þremur fimmtu hlutum til þess að reisa fyrsta flokks bindindishótel með
stórum samkomusölum til menningarlegrar starfsemi og til félagsheimila, enda
verði skilyrði sett um það, að samkomuhald með vínveitingum verði ekki leyft
í húsnæðinu."

Um 33. gr.
Er samhljóða 26. gr. gildandi áfengislaga.

Um 34.-47. gr.
Sektir samkvæmt lögunum hafa verið fjórfaldaðar og lítragjald tifaldað. Að

öðru leyti eru fyrirmæli þessa kafla samhljóða VIII. kafla gildandi áfengislaga,
sbr. 1. nr. 47/1951, 2. gr.

Um 48.-49. gr.
Eru samhljóða 41. og 42. gr. gildandi áfengislaga.

Um 50. gr.
Þarfnast ekki skýringa.

Um 51. gr.
Er samhljóða 44. gr. gildandi áfengislaga.

Um 52..-53. gr.
Þarfnast ekki skýringa.
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Fylgiskjöl.

I. Innflutningur áfengis og gjaldeyriseyðsla vegna áfengiskaupa.

1. Innflutningur ávaxtavína, brenndra drykkja og hreins vínanda 1935-1950.

HAGSTOFA ÍSLANDS
Reykjavík, 24. ágúst 1951.

1935 1936 1937 1938
Ávaxtavín: Lítrar Verð, kr. Lítrar Verð, kr. Lítrar Verð, kr. Lítrar Verð, kr.
Rauðvín ......... 4701 13156 1935 5276 3300 5242 2380 3531
Freyðivín ....... 3465 14610 900 2675 2650 11385 4770 19392
Madeira ........ 3471 9258 1280 4200 2322 6175 4037 10657
Portvín ......... 495 1925 16668 22563 6627 7310 14012 25500
Sherry .......... 1423 4412 " " 8700 25341 3078 10982
Vermút ......... 9431 12850 8933 13655 10729 11186 10873 13151
Önnur vín ....... 9414 34594 3215 7646 3758 7209 11078 20742

Alls 32400 90805 32931 56015 38086 73848 50228 103955

Brenndir drykkir:
Whisky ......... 54184 281209 47280 225163 41661 182764 47843 217899
Koníak .......... 9836 58470 1868 5538 3484 8547 4713 1289!)
Brennivín ....... 28495 55721 14295 28514 7087 11147 4750 6964
Genever og gin .. 5872 20219 2640 8051 2760 6312 3528 9679
Aðrir drykkir ., . 11889 53942 6058 25278 4956 12264 6218 18522

Alls 110276 469561 72141 292544 59948 221034 67052 265963

Hreinn vínandi .. 93350 87986 90873 75342 119283 106768 121263 109367

1939 1940 1941
Ávaxtavín: Lítrar Verð, kr. Lítrar Verð, kr. Lítrar Verð, kl'.

Rauðvín ........... 2550 9280 3030 8733 7247 7439
Freyðivín .......... 2100 7029 473 3512 2700 23876
Madeira ........... " " 2460 10480 15952 58202
Portvín ............ 8437 11753 21820 48966 13160 36457
Sherry ............. 4818 12772 1946 4323 10(}14 33086
Vermút ............ 11838 15338 14215 28188 16604 45665
Önnur vín ........ 7867 13510 4112 7236 16212 27113

Alls 37610 69682 48056 111438 81889 231838

Brenndir drykkir:
Whisky ............ 33779 176235 53557 324878 41400 305213
Koníak ............ 1990 7898 1042 4283 " "Brennivín .......... 6769 10226 14101 32856 15000 34808
Genever og gin .... 2618 9765 8739 41923 7050 39631
Aðrir drykkir 6114 12928 14461 37889 16258 38485

Alls 51270 217052 91900 441829 79708 418137

Hreinn vínandi 112858 126168 89091 113671 39974 54451
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1942 1943 1944
Ávaxtavin: Lítrar Verð, kr. Lítrar Verð, kr. Litrar Verð, kr.

Rauðvín ........... 180 651 14137 68547 12240 114826
Freyöívín .......... 1890 16411 9900 145806 5400 66964
Madeira ........... " " " " 4756 43927
Portvín ............ 45 174 13824 31896 24525 96472
Sherry ............ 10045 44875 28838 77806 43638 214817
Vermút ............ 45 194 21567 51442 24494 106139
Önnur vín ......... 6990 26154 27275 104443 28898 162880

Alls 19195 88459 115541 479940 143951 806 025

Brenndir drykkir:
Whisky ........... 28116 232673 45360 385799 69154 619334
Koníak ............ " 8425 86538 18006 259088
Brennivín .......... " " " " " "Genever og gin .... 13950 81262 5700 36988 26730 203245
Aðrir drykkir ...... 107 1289 " " 48561 547423

Alls 42173 315224 59485 509325 162451 1629090

Hreinn vínandi 173 496 464364 120893 471890 162405 548047

1945 1946 1947
Ávaxtavín: Lítrar Verð, kr. Lítrar Verð, kr. Litrar Verð, kr.

Rauðvín ........... 6282 33606 2025 29472 17378 211 000
Freyðivín .......... 6300 68486 1674 29641 9819 180000
Madeira ........... 6000 39458 " " 6270 40000
Portvín ............ 25994 112507 5934 26574 17742 128000
Sherry ............ 77 635 445979 20733 146913 56332 522000
Vermút ............ 49960 311156 4833 33605 27580 214000
Önnur vín ......... 15266 91502 5151 33173 28254 359000

Alls 187437 1102694 40350 299378 163375 1654000

Brenndir drykkir:
Whisky ........... 100632 1045004 61874 472572 26369 253000
Koniak ............ 91254 696279 2120 35366 18060 319000
Brennivín .......... " " 6571 39571 2925 21000
Genever og gin .... 72310 505595 17605 120239 30598 198000
Aðrir drykkir ...... 1350 16445 3752 38223 6358 92000

Alls 265546 2263323 91922 705971 84310 883000

Hreinn vínandi 159165 452095 241172 715520 286869 733000

1948 1949 1950
Ávaxtavín: Lítrar Verð, kr. Lítrar Verð, kr. Litrar Verð, kr.

Rauðvín ........... 7266 62000 982 13363 5210 48178
Freyðivín .......... 5905 147000 " " 3600 84726
Madeira ........... 6270 45 000 4702 43895 " "Portvín ............ 26788 156000 23514 141341 20551 175942
Sherry ............. 32475 303000 41392 349918 38625 577 992
Vermút ............ 19809 124000 19362 184548 28800 396656
Önnur vín ......... 13753 118000 9452 68709 4455 53587

Alls 112226 955000 99404 801 774 101241 1317081
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1948 1949 1950
Brenndir drykkir: Lítrar Verð, kr. Lítrar Verð, kr. Lítrar Verð, kr.

Whisky ........... 58140 540000 43045 372388 19203 328746
Koníak ............ 12928 159000 57302 431 727 17325 165389
Brennivín .......... 1800 14000 1909 14927 2061 17807
Genever og gin .... 44109 295000 36 :121 211511 40655 329393
Aðrir drykkir ... " . 34607 347000 15580 101588 16906 196843

Alls 151584 1355000 154157 1132141 96150 1038178

Hreinn vínandi .... 216541 609000 202100 552643 253033 1028363

Arin 1947-1948 er upphæðin aðeins gefin upp í heilum þúsundum króna, en
ekki nákvæm krónutala (sbr. verzlunarskýrslur).

2. Skrá yfir gjaldeyriseyðslu til áfengiskaupa árin 1947-1951.

AFENGISVERZLUN RíKISINS
Reykjavík, 28. marz 1952.

Milliþinganefnd í áfengismálum, Reykjavík.
Samkvæmt ósk yðar höfum vér athugað, hversu miklu af erlendum gjaldeyri

hefur verið varið til áfengiskaupa síðastliðin 5 ár.
Er gjaldeyriseyðslan sem hér segir:

1947
1948
1949
1950
1951

kr. 3228942.00
2331687.00
2375145.00
3179319.00
4225175.00

Kr. 15340268.00

Að sjálfsögðu ber að hafa í huga gengisbreytingu krónunnar, þegar tölur þessar
eru virtar fyrir sér.

Vírðingarfy IIst.

Afengisverzlun ríkisins.

Guðbrandur Magnússon.

II. Verðlag á áfengi og nokkrum nauðsynjavörum til samanburðar.

1. Verðbreytingar á nokkrum víntegundum 1935-1950.

Brennivín Whisky Hvítvín
Ár Dags. Kr. Hlutfallst. Kr. Hlutfallst. Kr. Hlutf'allst,

1935 1. febrúar ............ 7.00 100 15.50 100 6.75 100
1937 3. maí . .............. 8.00 114 16.50 106 6.75 100
1938 6. febrúar ............ 8.50 121 17.25 111 7.00 104
1940 1. janúar ...... " ..... 10.00 143 20.00 129 " "1940 ....................... 11.00 157 22.00 142 8.00 119
1941 24. júní .............. 15.00 214 30.00 194 9.50 141
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Brennivin Whisky Hvitvin
Ár Dags. Kr. Hlutfal1st. Kr. Hlutfal1st. Kr. Hlutfallst.

1942 24. júní .............. 25.00 357 40.00 258 " "1942 1. október ........... 30.00 429 50.00 323 11.00 163
1943 9. september ........ 45.00 643 75.00 484 17.00 252
1947 12. marz ............ 60.00 857 95.00 613 22.00 326
1948 15. febrúar ........... 65.00 929 100.00 645 28.00 415
1949 1. maí ............... 70.00 1000 115.00 742 30.00 444
1950 19. maí .............. 85.00 1215 150.00 968 35.00 518

Verðbreytingar á ákavíti og brennivíni hafa alltaf fylgt sama hlutfalli.
Ógerlegt er að setja slíka töflu upp yfir koníak, Því að mikill gæðamunur hefur
oft verið á tegundunum frá ári til árs og þar af leiðandi stór stökk í verðbreyt-
ingunum. Brennivínið og whiskýið miðast hins vegar við sama gæðaflokk, og hvít-
vínið einnig að mestu leyti.
~~:::-.- .. '-

2. Smásöluverð á nokkrum vörutegundum í Reykjavík 1935-1951.

Rúgmjöl Hveiti Rúgbrauð Óbrennt Strásykur Ný, Nýtt
(ðseydd) kaffi slægð ýsa kindakjöt

pr. kg 1 Hlut- pr. kg 1 Hlut- pr. 11121 Hlut- pr. kg 1 Hlut- pr. kg I Hlut- pr. kg I Hlut- pr. kg 1 Hlut-
kr. falist. kr. falist. kg kr. falist. kr. falist. kr. falist. kr. falist. kr. falist.

I
1935, 31. des. .., 0.30 100 0.48 100 0.44 100 2.48 100 OA9 100 0.40 100 1.50 100
1936, - - '" 0.29 97 0.50 10( 0.40 91 2.46 99 0.47 96 0.39 98 1.56 104
1937, - - ... 0.35 117 0.[,0 104 0.55 125 2.41 97 0.(5 92 0.37 93 1.60 107
1938, - - 0.29 97 0.48 100 0.50 114 2.13 86 0.50 102 0.37 93 1.60 107
1939, - - ... 0.51 170 0.52 108 0.70 159 2.36 95 1.12 229 0.47 118 1.60 107
1940, - - · .. 0.46 153 0.61 127 0.85 193 2.95 119 0.90 184 0.70 175 2.65 177
1941, - ... 0.65 217 0.70 146 1.02 232 3.41 137 1.20 245 065 163 4.00 267
1942, - -- ... 0.82 273 0.86 179 1.50 341 4.22 170 1.47 300 0.87 218 7.75 517
1943, - - ·.. 1.01 337 I 1.04 217 1.50 341 4.91 198 1.70 347 0.88 220 6.50 (34
1944, - - .,. 0.93 310 1.03 215 1.70 386 4.42 178 1.5\ 308 0.88 220 6.50 134
1945. - - ·.. 0.99 330 1.11 231 1.70 386 4.64 187 1.63 333 0.88 220 10.85 724
1946, - - .. , 1.44 480 1.18 246 2.45 557 4.90 197 1.99 406 0.95 238 11.85 790
1947, - - ... 1.67 557 1.71 356 2.60 591 4.89 197 2.00 408 1.15 288 11.35 757
1948, -- - ... 153 510 1.64 342 2.60 591 4.85 195 1.94 396 1.10 275 10.30 75(
194!!, - - ... 1.27 423 1.60 333 2.10 477 5.951 240 2.34 478 1.15 288 11.00 734
1950, - - ... 228 760 3.03 631 3.25 739 19.402 782 4.38 894 1.33 333 13.15 877
1951, 30. júni ... 2.33 777 3.73 777 3.60 818 29.10 1173 4.65 949 1.80 450 1350 900

I I

lH51
1950
1949
1948

III. Sala áfengis og neyzla.

1. Afengissala Afengisverzlunar ríkisins 1934-1951.
Sala á hvern ibúa
skv. meðalmann-
fjölda hvert ár

kr.

457
460
436
460

Heildarsala
kr.

66565555
65572836
60913543
63177 696

1) Septemberverðið. Óbrennt kaffi var ekki á boðstólum þrjá síðustu mánuði ársins.
2) Nóvemberverðið. Ekki á boðstólum í desember.
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1947 .
1946 .
1945 .
1944 .
1943 .
1942 .
19411) •••••••••••.••••••••••

1940 .
1939 .
1938 .
1937 .
1936 .
1935 .
1934 .

Heildarsala
kr.

57947949
47227021
40152282
36770158
22049782
8029470
3481650
4884785
3672992
3652131
3707576
3235703
3386695
1600000

Sala á hvern íbúa
skv. meðalmann-
fjölda hvert ár

kr.

431
359
311
290
176
65
28
40
31
31
32
28
29
14

Hl37 .............. kr. 122372.00
1938 .............. 133929.00
1939 .............. 138546.00
1940 .............. 280383.00
Ul41 .............. 480946.00
1942 .............. 726535.00
1943 .............. 1104528.00
1944 .............. 1454441.00

2. Áfen2'issala til veitingahúsa í Reykjavík árin 1937-1951.

1945 kr. 1 709918.00
1946 2632665.50
1947 2739190.00
1948 4845139.00
1949 4289575.00
1950 4480073.00
1951 4004188.00

Kr. 29 142 428.50

HAGSTOFA ÍSLANDS

3. Skrá yfir sölumagn áfengis 1935-1951.

Reykjavík, 22. sept. 1951.
Herra yfirkennari Brynleifur Tobíasson, p. t. Reykjavík.

Áfengisverzlun ríkisins hefur látið í té upplýsingar um sölumagn hennar af
áfengi hvert áranna 1935-1950, annars vegar af sterkum drykkjum, hins vegar
af heitum vínum og borðvinum. og er þetta miðað við hreint alkohoL Vísast hér til
hréfs Áfengisverzlunarinnar, dags. 21. sept., sem fylgir þessu bréfi. Á grundvelli
þessara upplýsinga hefur Hagstofan reiknað út sölumagnið á hvern íbúa landsins
ofangreind ár, í lítrum af hreinu alkohol, annars vegar af sterkum drykkjum og
hins vegar af heitum vínum og borðvínum. Fer niðurstaðan hér á eftir og jafnframt
sýnt með hlutfallstölum, hvaða breytingar hafa orðið á sölumagninu síðan 1935
(1935=100).

.\. Sterkir drylddr B. Heit vín og borðvín A+B
Ltl'. á Hlutfalls- Ltr.á Hlutfalls- Lll'. á Hlutfalls-
íbúa tölur íbúa tölur íbúa tölur

1935 ........ 0.839 100 0.064 100 0.903 100
1936 ........ 0.851 101 0.062 97 0.913 101
1937 ........ 0.923 110 0.066 103 0.989 110

1) Arið l!lH er salan á Hótel Borg ekki talin með í sölunni.
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A. Sterkir drykkir B. Heit vin og borðvin A+B
Ltr.á HIntfaIls- Ltr.á Hlutfalls- Ltr.á Hlutfalls-
íbúa tölur íbúa tölur ibúa tölur

1938 ........ 0.786 94 0.053 83 0.839 93
1939 ........ 0.783 93 0.052 81 0.835 92
1940 ........ 0.778 93 0.046 72 0.824 91
1941 ........ 0.499 59 0.063 98 0.562 62
1942 ........ 0.521 62 0.103 161 0.624 69
1943 ........ 1.209 144 0.110 172 1.319 146
1944 ........ 1.412 168 0.151 236 1.563 173
1945 ........ 1.498 179 0.171 267 1.669 185
1946 ......... 1.854 221 0.137 214 1.991 220
1947 ........ 1.758 210 0.157 245 1.915 212
1948 ........ 1.718 205 0.152 238 1.870 207
1949 ........ 1.475 176 0.129 202 1.604 178
1950 ........ 1.333 159 0.123 192 1.456 161
19511) ••••••• 1.304 155 0.099 155 1.403 155

Hagstofa fslands.
Kl. Tryggvason.

4. Rekstrarhagnaður Áfengisverzlunar ríkisins árin 1935-1951.
1935 ............ . kr. 1603436.36 1944 . ............ kr . 28 925 351.60
1936 ............ . 1594549.77 1945 ............. 32226741.73
1937 ............ . 1918998.48 1946 ............. 38252573.65
1938 ............. 1905747.57 1947 . ............ 47754382.90
1939 ............ . 1825497.85 1948 ............. 52893255.92
1940 ............. 2658497.39 1949 . ............ 52 308 784.63
1941 ............. 1923917.71 1950 . ............ 54199212.46
1942 ............. 6·058 303.34 1951 . ............ 54 600 000.00
1943 ............. 16 723983.52 Kr. 397 373234.88

5. Áfengissala 1937-1950.

1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950

Akureyri
301015.00
334117.50
320160.00
388887.25
206540.00
471 757.00

1 617 756.00
3 006 806.00
3253288.00
3871 944.00
4719758.00
5908454.00
6068957.00
6558668.00

Hafnarfjörður
139274.50
176024.75
152645.25
224691.00
172809.00

"

"

ísafjörður
108104.25
105164.75
116494.25
219792.75
141127.25
279361.25
797970.50

1 392 171.50
1263086.00
1323573.00
1600239.00
1669422.00
1534610.00
1490199.00

Siglufjörður
299127.50
286399.00
281336.00
337675.75
165229.50
333664.75

1 018551.50
1578270.75
1 788504.00
2006354.00
2670624.00
3410341.00
2482925.00
2413476.00

19072478.75Kr. 37028107.75 865444.50 12 041 315.50

1) Tölunum frá 1951 er bætt við samkvæmt upplýsingum frá Hagstofunní,
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Áfengissala 1937-1950 (frh.).
Seyðisfjörður Vestmannaeyjar Reykjavik Samtals

1937 65 n6.00 158634.50 2634719.00 3706610.75
1938 61 186.50 163941.00 2525472.50 3652306.00
1939 71 180.00 181009.25 2539211.25 3662036.00
1940 102893.25 227920.25 3392993.50 4894853.75
1941 52566.25 165105.00 2283618.75 3186995.75
1942 62135.75 253 181.50 6629372.75 8029473.00
1943 3M 948.50 590161.50 17 660 396.00 22 049 784.00
1944 711 307.00 1 115 234.00 28 966 369.25 36 770 158.50
1945 732983.00 1 078071.00 32036351.50 40 152 283.50
1946 784039.00 1290888.00 37 945 273.50 47222071.50
1947 822960.00 1507984.00 46673384.00 57994949.00
1948 1168991.00 1 904460.00 49130147.00 63191 815.00
1949 1088585.00 2054654.00 47 683 812.00 60913543.00
1950 1250428.00 2422923.00 51437142.50 65 572 836.50

-,----,

Kr. 7339939.25 13114167.00 331 538 263.50 420999 716.25

IV. Reglur um flokkun áfengis eftir styrkleika.

AFENGISVERZLUN RÍKISINS
Reykjavík, 4. október 1951.

Herra Brynleifur Tobíasson, Akureyri.
Þér óskið þess að fá vitneskju um, með hverjum hætti áfengistegundum sé

skipt í hina þrjá aðalflokka. sterka drykki, heit vín og borðvin.
Fer hér á eftir skrá um skiptinguna og það áfengismagn tegundanna, sem talið

er með, þegar neyzlumagnið er fundið fyrir hvert ár um sig.
Sterkir drykkir:
Brennivín A. V. R. 40.5 %
Aquavitae A. V. R. 41 %
Hvannarótarhrennivin A. V. R. 46-
Bitterbrennivín ca. 41-
Brandy & Cognac 42 -
Genever & Gin 42 -
\Vhisky 43 -
Romm ca. 45 -
Likjörar ca. 36-
Heit vín:
Portvín 20 -
Sherry 19-
Madeira 19-
Vermouth ca. 16-
Borðvín:
Rauðvín 12 -
Hvítvín 11-
Rínarvín 12 -
Kampa- og Freyðivín 11 -

Væntum vér, að þetta sé yður fullnægjandi upplýsingar um þetta atriði.
Virðingarfyllst.

Áfengísverzlun ríkisins.
Guðbrandur Magnússon.
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V. Áfengislagabrot.

1. Yfirlit um kærur fyrir ölvun í Reykjavík árin 1932-1950.
Ölvun Ölvun við Á þús.

Ár Ölvun m.m. bifreiðaakstur Samtals Ibúa

1932 ......... 547 72 43 662 21.7
1933 ............ 476 42 36 554 17.5
1934 ................. 447 36 29 512 15.5
1935 .................. 587 49 27 663 19.4
1936 .................. 567 37 34 638 18.1
1937 .................. 661 92 46 799 22.1
1938 .................. 655 51 39 745 19.9
1939 ................. 844 37 32 913 23.9
1940 ............. 1605 65 22 1692 44.2
1941 ......... 2160 179 41 2380 59.9
1942 ......... 1749 252 60 2061 50.4
1943 ......... 1781 285 91 2157 50.4
1944 ......... 1717 398 92 2207 49.8
1945 ......... 1934 438 69 2441 52.4
1946 ......... 2205 374 117 2696 55.1
1947 .......... 2238 348 145 2731 52.8
1948 ........... 2142 348 148 2638 49.4
1949 .......... 1743 331 164 2238 40.9
1950 ......... 1698 309 150 2157 38.5

Athugasemdir:
Ölvun. Þar eru taldir þeir, sem kærðir hafa verið bæði úti og inni fyrir

ölvun eingöngu.
Ölvun m. m. Þar eru taldir þeir, er auk ölvunar hafa jafnframt verið kærðir

fyrir önnur brot, svo sem óspektir, skemmdir o. s. frv., að þeim undanskildum,
er hafa sætt ákæru og dómi aukaréttar skv. hegníngarlögunum. Athugun á þessu
fyrir árin 1946---1950hefur leitt þetta í ljós:

1946 voru 179 dæmdir skv. hegningarlögunum. Þar af voru 20 jafnframt sakaðir
fyrir brot gegn áfengislögunum, oftast fyrir ölvun.

1947 161 dæmdir skv. sömu lögum. Þar af 34 jafnframt sakaðir um áfengislaga-
brot, oftast ölvun.

1948 eru samsvarandi tölur
1949
1950 -

186 og 44
181 - 24
198 - 32

2. Yfirlit um áfengislagabrot í Reykjavík, 1. jan. til 30. júní 1951.
Qlvun ~. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 849 kærur} Persónutala
Olvun m. m 181 - kærðra 627.
Ölvun við bifreiðarakstur 40
Afengissala 5
Afengissmygl .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Ýmis áfengislagabrot 4

Reykjavík, 4. júlí 1952.
Guðlaugur Jónsson,

lögregluþjónn.

43



44



3. Yfirlityfir tölu fanga í fangageymslu lögreglunnar í Reykjavík
árin 1942 til1950 (bæði meðtalin).

Ár Jan. Febr. Marz April Mai Júni Júli Ágúst Sept. Okt. Nóv. Des. Samt.

1942 ..•..... 181 160 145 142 214 211 129 170 216 194 198 182 2142
1943 ........ 192 161 202 158 227 202 206 157 215 200 191 197 2308
1944 ........ 177 233 184 181 215 203 209 214 240 204 221 202 2483
1945 •....... 235 130 163 94 278 258 317 237 346 288 285 332 2963
1946 ........ 333 263 335 345 452 400 314 248 356 429 331 362 4168
1947 ........ 302 331 312 331 414 381 312 335 358 347 333 400 4156
1948 ........ 355 359 324 267 349 437 281 262 381 290 263 299 3867
1949 ........ 199 199 244 240 310 242 263 164 314 303 264 274 3016
1950 ........ 245 184 248 216 278 228 212 216 233 243 210 234 2747

Alls 2219 2020 2157 1974 2737 2562 2243 2003 2659 2498 2296 2482 27850

683 karlar með
154
58
23
22
14
5
3
3
2
3
3
3

4. Fangageymsla lögreglustöðvarinnar1951.
1 fangelsun 3 karlar með 15 fangelsanír
2 fangelsanir 1 19
3 1 20
4 1 21
5 1 22
6 2 25
7 1 25
8 1 27
9 1 30

10 1 34
11 1 36
13 1 43
14 1 46
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, v

1 karl með
1
1
1
1

62 fangelsanir
79
93
96

112

Samtals 997 karlar með 2506 fangelsanir

Fangaareymsla lögreglustöðvarinnar 1951.

23 konur með 1 fangelsun
7 2 fangelaanir
2 3
1 4
1 6
2 8
2 9
1 15

Samtals 39 konur með 102 Iangelsanir

5. Sundurliðun úr fanga bók lögreglunnar í Reykjavik árið 1951.

Ölvun á almannaf~ri 2599 Innbrot og þjófnaður. . . . . . . . . . .. 45
Gestir 212 Ölvun við akstur 24
Geymsla. . . . . . . . . . . . . . . . . . .• . .. 116 Óspektir og árásir 21
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6. Skrá um ölvun á Siglufirði 1951.
Samkvæmt beiðni áfengisvarnarnefndar Siglufjarðar skal upplýst, að samkv.

kærubók embættisins hafa 66 menn verið kærðir fyrir ölvun og brot i sambandi
við ölvun á árinu 1951, og sundurliðast kærurnar þannig:

Ölvun 10, afgreitt með áminningu. Ölvun og óspektir 56, afgreitt með sektar-
úrskurðum. Auk þessa hafa 3 verið kærðir fyrir ölvun við bifreiðaakstur og hlotið
dóma fyrir, sektardóm og sviptingu ökuleyfis frá 3 til 6 mánuði. Tveir hafa hlotið
dóma fyrir þjófnað undir áhrifum áfengis.

Af ofangreindum kærum eru 60 á tímabilinu frá 1. júlí til 30. september. Af
þremur, sem kærðir eru fyrir ölvun við bifreiðaakstur, er einn kærður á tima-
bilinu 1. júlí til 30. september.

Skrifstofu Siglufjarðar, 17. júli 1952.

Hjörleifur Magnússon, fulltrúi.

7. Ölvun á Akureyri árið 1951.
Eins og að undanförnu voru það tvö atriði í starfi lögreglunnar, sem fyrir-

ferðarmest voru árið 1951, en það var hin sívaxandi umferð vélknúinna ökutækja
og svo drykkjuskapurinn í bænum.

Um drykkjuskapinn er þetta helzt að segja:
Eftir dagbók lögreglunnar þurfti lögreglan að skipta sér af 248 nafngreindum

einstaklingum, en þó ber þess að gæta, að í þessari tölu koma sömu mennirnir tals-
vert oft fyrir aftur og aftur, en á mismunandi tíma. Þannig hefur lögreglan orðið
að skipta sér af 10 einstaklingum fimm sinnum eða oftar á árinu. Margir þessara
248 manna voru aðeins fluttir í burt af almannafæri eða hafðir inni um stundar-
sakir, þar til skipsfélagar þeirra sóttu þá, ef skip þeirra var að leggja úr höfn. Auk
þessa rak lögreglan oft hópa ölvaðra manna, ónafngreindra, um borð í skip þeirra.

Allmargar rúður voru brotnar í húsum og bifreiðum af völdum drykkjuskapar.
og húsgögn og borðbúnaður var brotinn á hótelunum í nokkur skipti. Nokkrar
líkamsárásir áttu sér stað, en engar sem hægt er að telja mikils háttar. Tíu sinnum
þurfti lögreglan að skipta sér af ríðandi mönnum, sem ölvaðir voru að þvæla á
götum bæjarins.

Nokkrir menn voru kærðir fyrir grun um ölvun við akstur.
Þótt mikið sé um drykkjuskap, eins og að ofan sést, þá var þó árið 1951fremur

rólegt og engir stórviðburðir gerðust í starfi lögreglunnar og litið var um slys á
götum bæjarins og ekkert dauðsfall af völdum umferðarinnar.

8. Skrá um umferðarslys og óhöpp og um ákærur samkvæmt
hegningarlögunum 1946-1950.

Eftir beiðni milliþinganefndar til endurskoðunar á áfengislöggjöfinni veitast
hér með eftirfarandi upplýsingar:

I. Bókfærð umferðarslys og óhöpp árið 1946.hjá sakadómaraembættinu i Reykja-
vik, voru alls 1135,þar af voru 46 talin afleiðingar af ölvun bifreiðarstjóra og
annarra vegfarenda og höfðu 20 sinnum leitt til slysfara á mönnum.

Samsvarandi tölur 1947: 1050 41 9
1948: 1126 57 17
1949: 1075 43 16
1950: 874 33 13
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II. Árið 1946 voru 179 menn ákærðir i Reykjavík til refsingar samkvæmt hegningar-
lögunum, og þar af voru 20 jafnframt kærðir fyrir brot gegn áfengislögunum,
oftast nær fyrir ölvun.

Samsvarandi tölur 1947: 161 34
1948: 186 44
1949: 181 24
1950: 198 32
Sakadómarinn i Reykjavík.

9. Skrá um upptækt áfengi í Reykjavík árin 1942-1951.
Aðrir brenndir

Ár Spír ítus drykkir
194~ ................................... 125 Ur. 1049 fl.
1943 ................................... 402 -
1944 .................................... 99 -
1945 .................................... 36 -
1946 .................................... 164 _1)

1947 .................................... 165 -
1948 .................................... 90 -
1949 .................................... 116 -
1950 .................................... 22 ltr. 194 -
1951 .................................... 55 -

. --"._--'~---"---

Samtals 147 Ur. 2370 fl. 1 kútur

Vin
4 fl.
11-
16 -
6-
l-
l-

2-
41 fl.

VI. Skýrsla barnaverndarnefndar Reykjavíkur.

1. Fyrirspurnir áfengislaganefndar.
Nefnd sú, er dómsmálaráðherra skipaði 28. apríl s. I. til þess að endurskoða

áfenglslöggjöflna, óskar hér með eftir, að barnaverndarnefnd Reykjavíkur gefi upp-
lýsingar sem allra fyrst til nefndarinnar um eftirfarandi:
1) Hve mörg þeirra barna, sem barnaverndarnefnd hefur orðið að taka af heim-

ilunum i sína umsjá, hafa átt drykkfellda foreldra eða aðstandendur (%)?
2) Hve mörg svokölluð vandræðabörn, sem nefndin hefur orðið að ráðstafa, hafa

átt drykkfellda foreldra eða aðstandendur?

Reykjavík, 28. júlí 1951.
Til barnaverndarnefndar Reykjavíkur, Ingólfsstræti 9 B, Reykjavík.

2. Svar barnaverndarnefndar.

BARNAVERNDARNEFNDREYKJAVíKUR
Reykjavík, 10. sept. 1951.

Sem svar við bréfi yðar, dags. 28. júlí s.l., skal yður hér með tjáð eftirfar-
andi:

Árið 1950 var 201 barni ráðstafað af heimilum fyrir tilstilli barnaverndar-
nefndar. 41 af þessum börnum áttu drykkfellda foreldra (annað eða bæði). Ekki

1) 1 kútur romm, ekki vitað um magn.
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er þó hægt að segja, að þessi börn hafi verið tekin af heimilum sínum eingöngu
vegna drykkjuskapar foreldra, því ýmsar fleiri ástæður komu þar til greina sam-
tímis.

Nefndin hefði þurft að ráðstafa 45 börnum vegna afbrota (aðeins tókst að
útvega staði fyrir 17), þar af voru 6 frá heimilum drykkjumanna.

Virðingarfyllst.

Guðm. Vignir Jósefsson,
formaður.

Hr. skrifstofustjóri Gústav A. Jónasson,
c/o dóms- og kirkjumálaráðuneytið, Reykjavík.

VII. Bréf frá tollstjóra o. fl.

1. Bréf frá tollstjóra.

TOLLSTJÓRINN Í REYKJAVíK
Reykjavík, 11. apríl 1952.

Til svars bréfi nefndar þeirrar, sem skipuð hefur verið til að endurskoða
áfengislöggjöfina, dags. 3. f. m., er henni sent hér með:
1. Yfirlit um þær reglur, sem tollgæzlan hefur undanfarið farið eftir við útgjöf

áfengis í farartækjum, sem koma frá útlöndum og eru í utanlandssiglingum.
2. Útdráttur úr frumvarpi til reglugerðar um tollmeðferð farangurs, vista, áhalda,

innstæðumuna og annarra nauðsynja í farartækjum, sem koma hingað frá út-
löndum, en frumvarp þetta er nú fullsamið og verður, ásamt greinargerð, lagt
fyrir fjármálaráðuneytið í næsta mánuði, er hingað hafa borizt upplýsingar
um framkvæmd ákvörðunar efnahagsstofnunarinnar í París (0. E. E. e.), sem
ísland er þátttakandi í, um: "Minimum customs facitities granted United States
travellers", en í 5. lið þessarar ákvörðunar er gert ráð fyrir: "The temporary
exemption from custom duty, either for personal use or in transit, in hand
luggage, of up to two normal sized opened bottle of wine or spirits; for tour-
ists from overseas and participating countries". Lúta ákvæðin í síðustu máls-
gr. 8. gr.reglugerðarfrumvarpsins m. a. að þessu.
Við þá athugun, sem gerð hefur verið á tolla- og áfengislagaákvæðum ná-

grannalandanna, hefur það komið í ljós, að það er ekki löggjafaratriði þar, hversu
miklu áhafnir farartækja og farþegar fá að halda eftir hjá sér af áfengi við tollaf-
greiðslu farartækja frá útlöndum. Þess skal og getið í því sambandi, að það reynd-
ist mjög erfitt að fá hjá hinum erlendu tollyfirvöldum útgjafarreglur þeirra og
þær eru yfirleitt ekki birtar. Slíkt fyrirkomulag þykir þó ekki ráðlegt hér, og er
þvi ekki gert ráð fyrir því i reglugerðarfrumvarpinu. Hitt þykir aftur á móti sjálf-
sagt, að útgjafarreglurnar séu ekki settar í lög, heldur í reglugerð, enda heppilegt
að geta lagað þær eftir því, sem heppilegt þykir á hverjum tíma, án þess að til
þess þurfi lagabreytingu. Er því lagt til, að svo verði ákveðið í hinu væntanlega
áfengislagafrumvarpi, að reglur um það, hversu mikið áfengi áhafnir farartækja
og farþegar með þeim megi halda eftir hjá sér af áfengi óinnsigluðu við afgreiðslu
farartækis frá útlöndum og um útgjöf áfengis til farartækja í utanlandsferðum,
skuli ákveðið í reglugerð, og megi ákveða í henni um sektir og upptöku áfengis,
ef brotið sé gegn fyrirmælum reglugerðarinnar. Sérstaklega er spurt um það í
bréfi nefndarinnar, hvort farþegum og skipverjum hafi í framkvæmd verið talið
heimilt að taka með sér eitthvað af áfengi í land, er þeir koma frá útlöndum. Þessu
til svars skal það upplýst, að það hefur ekki verið bannað, að skipverjar íslenzkra
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skipa tækju með sér í land það áfengi, sem þeir hafa fengið að halda eftir hjá sér
óinnsigluðu við aðkomuafgreiðslu, enda ekki verið talið heppilegt að banna það,
er það refsilaust og það leyft hjá öðrum siglingaþjóðum, t. d. í Bretlandi.

Dráttur sá, sem orðið hefur á svari til nefndarinnar, stafar af því, að gert var
ráð fyrir því, að hægt væri að ljúka reglugerðarfrumvarpinu og greinargerðinni
fyrir því í síðastliðnum mánuði og þannig að senda það með svarinu til nefndar-
innar og því svarið látið bíða þess vegna, en í greinargerðinni er rætt um öll þessi
atriði, sem um er spurt í bréfi nefndarinnar, skýrt frá reglum nágrannaþjóðanna
um þessi efni og rætt um varnir gegn misnotkun hins útgefna áfengis o. fl.

Hermann Jónsson, ftr.

Til nefndar, sem skipuð hefur verið til að endurskoða áfengislöggjöfina.

a) Yfirlit um reglur við útgjöf áfenaís í farartækjum, sem koma frá útlöndum
og eru í utanlandssiglingum.

Áfengi.
I. Íslenzk farþega- og vöruflutningaskip.

A. Við afgreiðslu skipa frá útlöndum.
1. Áfengir drykkir aðrir en öl.

Skipstjórar og brytar hafa fengið að halda eftir hjá sér vegna sjálfs
sín og vegna risnu allt að 5 flöskum af sterkum eða veikum vínum.

Aðrir skipverjar hafa fengið að halda eftir hjá sér 2 flöskum af
sterku víni eða veiku.

2. Öl.
Hverjum skipverja, þar með taldir skipstjórar og brytar, hefur verið

leyft að halda eftir hjá sér allt að 16 ölflöskum (1% pela).
B. Eftir afgreiðslu frá útlöndum.

Eftir að skip hefur verið afgreitt frá útlöndum, hefur áfengi aðeins verið
gefið út til skipstjóra og bryta vegna risnu og handa skipshöfn og ekki
fyrr en eftir 4 daga veru skips í höfn. Þessi útgjöf hefur jafnan verið höfð
sem minnst og innan þeirra takmarka. sem sett eru í 1. og 2. lið 3. gr. toll-
gæzlureglugerðarinnar frá 1935.

II. Íslenzk fiskiskip, sem flytja eiginn afla á erlendan markað.
1. Áfengir drykkir aðrir en öl.

Við komu fiskiskipsins frá útlöndum fær skipstjóri vegna sjálfs sín og
vegna risnu að halda eftir hjá sér til ferðarinnar, þ. e. til 21 dags, 5 flösk-
um af sterkum eða veikum vínum.

Aðrir skipverjar fá 3 flöskur sterkar eða veikar til 2l dags.
2. Öl.

Hverjum skipverja hefur við afgreiðslu frá útlöndum verið leyft að
halda eftir hjá sér allt að 16 flöskum (11/2 pela).

Frekari útgjöf á áfengi á sér ekki stað í Íslenzkum fiskiskipum.
III. Útlend skip.

Útgjöf á áfengi í erlendum farþega- og vöruflutningaskipum er yfirleitt
hin sama og í sams konar skipum íslenzkum. Öl er yfirleitt aðeins gefið út
til bryta, sem selur skipverjum það. Útgjöf á áfengi er þó sérstaklega tak-
mörkuð Í þessum skipum eins mikið og fært þykir. og er í því efni farið eftir
óskum skipstjórnarmanna. Auk þess standa skip þessi oft skemur við en hin
íslenzku, og verður útgjöfin því minni þess vegna. Erlend fiskiskip standa hér
yfirleitt svo stutt við. að um enga útgjöf er oftast að ræða í þeim. Dragist við-
dvöl skipanna, er reynt að draga. úr útgjöfinni eins og fært þykir. 1 frönskum,
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spönskum og öðrum skipum frá Suðurlöndum eru yfirleitt aðeins gefin út veik
vín, en dagskammtur hvers skipverja er þar yfirleitt 1 líter af rauðvíni á dag.
Er þá ekki um aðra útgjöf að ræða í þeim skipum, nema þá til skipstjóra eða
bryta vegna rísnu.

IV. Flugvélar.
Áhafnir flugvéla eru sjaldnast með áfengi, og séu þær með það, fær enginn

af áhöfninni meira en eina flösku. Stundum er áhöfnin öll með 1 kassa af öli,
og er honum þá skipt upp á milli áhafnarinnar.

V. Farþegar frá útlöndum.
Við afgreiðslu farartækis frá útlöndum hefur farþegum verið leyft að halda

eftir 1 átekinni flösku af áfengi.

b) Útdráttur úr frv. til reglugerðar
um tollmeðferð farangurs, vista, áhalda, innstæðumuna og annarra

nauðsynja í farartækjum, sem koma hingað frá útlöndum.

Farangur áhafnar.
6. gr.

Áfengi.
Í skipum, sem koma frá útlöndum, má tolleftirlitið láta hvern skipverja 21

árs eða eldri halda eftir hjá sér til neyzlu óinnsiglaðri 1 flösku (%, 1.) af áfengi
yfir 21% og 1 flösku af víni með eða undir 21% áfengisinnihaldi. Í stað þessara
tveggja fIaskna má í skipum þar, sem létt áfengi er dagleg neyzluvara, og i öðrum
skipum, þar sem þess er óskað, láta hvern skipverja halda eftir hjá sér óinnsigl-
uðum 1 litra á dag til 6 daga af áfengi með allt að 8% áfengis innihaldi. Þá er toll-
eftirlitinu heimilt að láta farstjóra og bryta, þar sem þeir eru, halda eftir hjá sér
óinnsigluðum helmingi stærri skammti en hér er gert ráð fyrir.

Nú eru skip, sem verða áfram í utanlandsferðum, lengur en 6 daga hér við
land, og er tolleftirlitinu þá heimilt að láta undan innsigli í þeim skipum til 6 daga
sama skammt og tilgreindur er í næstu málsgrein hér á undan til þeirra skipverja
21 árs eða eldri, sem þess óska.

Allt annað áfengi í farartæki en hér var greint skal setja undir innsigli á fyrstu
afgreiðsluhöfn og má ekki, meðan farartækið er hér við land, láta undan innsigli
annað eða meira af því en tilgreint var, nema sérstaklega standi á, t. d. vegna sér-
stakrar risnu, svo sem er þegar skip kemur nýtt frá útlöndum, eða af öðrum ástæð-
um, en þess skal jafnan getið í innsiglisskránni, þegar undanþágur eru veittar.

Farangur farþega.
8. gr.

Við afgreiðslu farartækis frá útlöndum er tolleftirlitinu heimilt að láta farþega
halda eftir allt að 60 vindlingum eða tilsvarandi magni af öðru tóbaki eftir þyngdar-
hlutföllum þeim, sem getur í 6. gr., og einni átekinni flösku af áfengi. Það, sem um-
fram er, skal afhent hlutaðeigandi einkasölu, eða ef um lítilræði er að ræða og í
hlut á farþegi, sem ekki er búsettur hér á landi og hann ætlar ekki að setjast hér
að, mátolleftirlitið, ef ætla má, að ekki hafi verið tilætlunin að koma þvi i land,
taka það áfengi og tóbak, sem er umfram, til geymslu fyrir hlutaðeigandi farþega,
og afhenda honum það svo aftur, er hann fer úr landi.
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Sérreglur gilda um áfengi, tóbak og andlíts-, hár- og ilmvötn, sem ferðamenn,
sem eru búsettir í öðrum heimsálfum, hafa með sér hingað, enda séu þeir hingað
komnir til að ferðast um landið.

2. Bréf Haralds S. Norðdahl um 6. ~r. reglugerðarinnar.

Í fyrstu málsgrein þessarar greinar er lagt til, að leyft sé sterkt, áfengt öl, þó
þannig, að skammturinn skuli vera einn lítri á dag í 6 daga. Þetta er sama sem
2 og % ölflaska á dag, eða 16 ölflöskur í 6 daga. Hvernig á að framkvæma slíkt? Allt
öl, sem hingað er flutt, er í 24 eða 50 flösku kössum, því er þá verið með þessar
16 ölflöskur á mann? Annaðhvort ber að hafa þetta miðað við 24 ölflöskur, eða eins
og rétt væri, að leyfa þetta alls ekki þannig til skipshafna. Ég álít þetta ölleyfi mjög
óheppilegt og rangt, og fyrir síðustu heimsstyrjöld var ekki litið svo á í framkvæmd
to llgæzlunnar, að öl væri leyfilegt til neyzlu innan áfengislandhelginnar. Menn eiga
að geta skipt á sterku áfengi og þessu öli, því miður held ég, að þetta verði þannig
í framkvæmd, að menn vilji hafa hvort tveggja, ef ölið er á annað borð gefið eftir.
Ég legg til, að þessi ákvæði séu felld úr reglugerðinni, hvað viðkemur íslenzkum
þegnum, þó að aftur á móti einhver tilhliðrunarsemi sé sýnd erlendum skips-
mönnum, sem eiga kröfu til einhvers öls, samkvæmt kostsamningum við útgerðar-
félagið.

Lagt er til í fyrstu málsgreininni, að við afgreiðslu skips sé hverjum manni
frjálst að halda óinnsiglaðri 1 (einni) flösku af sterku áfengi, ég legg til, að þær
séu 2 (tvær). Ég lít svo á eftir tuga ára reynslu við tollgæzlustörf, að réttara og
heppilegra sé að hafa fyrsta leyfilega skammtinn þannig, að hann dragi úr til-
raunum til smygls. Aftur á móti tel ég óþarfa meiri opnun fyrir áfengi til skips-
hafna, meðan hér er verið við land, og þar af leiðandi legg ég til, að önnur máls-
greinin falli niður.

Þetta álit ég mest athugavert við meðfylgjandi reglugerð.

Reykjavík, 6. maí 1952.

Har. S. Norðdahl.

VIII. Ályktanir Stórstúkuþings 1952 og Kvenréttindafélags íslands.

1. Ályktanir stðrstúkuþíngs 1952.

A stórstúkuþingi, sem háð var 20. þ. m., var samþykkt eftirfarandi tillaga:
"Stórstúkuþingið skorar á milliþinganefnd í áfengismálum að fá þvi til vegar

komið:
a) að skýlaus heimild til tafarlausra framkvæmda laga um héraðabönn verði tekin

upp í áfengislögin,
b) að hvergi verði slakað á þeim ákvæðum gegn misnotkun áfengis, sem nú eru

í gildi.
Og enn fremur:
Þingið áréttar fyrri samþykktir sínar um, að rækilegar skýrslur verði gerðar

um hvers konar tjón, er af áfengisneyzlu leiðir."

Útdráttur úr fundargerðarbók stórstúku þings, 30. júní 1952.

Páll Jónsson.

Til milliþinganefndar i áfengismálum, Reykjavík.

54



STÓRSTÚKA ISLANDS
Reykjavík, 4. júlí 1952.

Samþykktir síðasta stórstúkuþings.
1. Þingið skorar á alla löggæzlumenn á landinu að gera allt, sem í þeirra valdi

stendur, til þess að koma í veg fyrir áfengisneyzlu unglinga og láta alla þá,
er aðstoða unglinga við útvegun áfengis, sæta ábyrgð eins og lög mæla fyrir.

2. Þingið væntir þess, að kennarar við æðri og lægri skóla á landinu láti sér annt
um að fræða nemendur um þá hættu, sem er samfara áfengisnautn, og hvetja þá
til mannsæmandi viðhorfs í þessum málum með fögru fordæmi.

3. Þingið leyfir sér að beina þeirri áskorun til ríkisstjórnarinnar, að hún auki
stórum eftirlit með því, að ekki fari fram áfengisbruggun í laumi. Fyrir því telur
þingið, að nauðsyn beri til, að valdir séu hæfir menn til þessara starfa, sem þá
jafnframt hefðu á hendi almenna löggæzlu og eftirlit með því, að áfengislögin
séu ekki brotin að öðru leyti.

4. Þingið harmar þá smán, sem drykkjusamkomur í bæjum og sveitum baka
þjóð vorri, og heitir á alla þá, sem standa að samkomum í landinu og láta sér
annt um heiður þjóðarinnar, að þeir beiti sér af öllu afli fyrir því að bægja
burtu drykkjuskap og allri þeirri ómenningu, sem honum fylgir, úr samkvæmis-
og skemmtanalífinu.

Jóh. Ögm. Oddsson,
stórritari.

Til milliþinganefndar í áfengismálum, Reykjavík.

STÓRSTÚKA ISLANDS
Reykjavík, 7. júlí 1952.

Eftirfarandi samþykkt var gerð á síðasta stórstúkuþingi:
Stórstúkuþingið 1952 lýsir yfir því enn sem fyrr, að algert aðflutnings-, sölu-

og framleiðslubann á áfengum drykkjum sé öruggasta ráðið til útrýmingar áfengis-
bölinu.

Réttur útdráttur úr þingritarabók staðfestur.

Páll Jónsson.

Til milliþinganefndar í áfengismálum, Reykjavík.

STÓRSTÚKA iSLANDS
Reykjavík, 31. júlí 1952.

Herra Gústav A. Jónasson, skrifstofustjóri, Reykjavík.
Eftir beiðni herra Brynleifs Tobíassonar sendum vér yður eftirfarandi til-

lögur, sem samþykktar voru á síðasta stórstúkuþingí, og vér vorum áður búnir að
afhenda til milliþinganefndar í áfengismálum:
1. Stórstúkuþingið skorar á milliþinganefnd í áfengismálum að fá því til vegar

komið:
a) að skýlaus heimild til tafarlausra framkvæmda laga um héraðabönn verði

tekin upp í áfengislögin,
b) að hvergi verði slakað á þeim ákvæðum gegn misnotkun áfengis, sem nú

eru í gildi,
e) að hvorki verði leyfð bruggun, innflutningur né sala á sterku öli.

2. Stórstúkuþingið 1952 lýsir yfir því enn sem fyrr, að algert aðflutnings-, sölu-
og framleiðslubann á áfengum drykkjum sé öruggasta ráðið til útrýmingar
áfengisbölinu.

55



3. Þingið áréttar fyrri samþykktir sínar um, að rækilegar skýrslur verði gerðar
um hvers konar tjón, er af áfengisneyzlu leiðir.

4. Þingið leyfir sér að beina þeirri áskorun til ríkisstjórnarinnar, að hún auki
stórum eftirlit með því, að ekki fari fram áfengisbruggun í laumi. Fyrir því
telur þingið, að nauðsyn beri til, að valdir séu hæfir menn til þessara starfa,
sem þá jafnframt hefðu á hendi almenna löggæzlu og eftirlit með því, að áfengis-
lögin séu ekki brotin að öðru leyti.

Réttur útdráttur staðfestur.

Jóh. Ögm. Oddsson,
stórritari.

I'il milliþinganefndar áfengismálum, Reykjavík.

2. Tillögur samþykktar á landsfundi Kvenréttindafélags íslands 1952.

KVENRÉTTINDAFÉLAG ISLANDS
Reykjavík, 18. ágúst 1952.

Leyfum oss hér með að senda yður tillögur samþykktar á 8. landsfundi Kven-
réttindafélags íslands í júní síðastliðnum.

F. h. stjórnar K. R. F. 1.
Virðingarfyllst.

Sigríður J. Magnússon,
formaður.

3. Fundurinn beinir því til ríkisstjórnarinnar, að strangri löggæzlu verði beitt
gegn allri launsölu áfengis í landinu, þar á meðal áfengissölu í bifreiðum, sem
er orðið þjóðarböl, enn fremur að komið sé i veg fyrir notkun áfengis i lang-
ferðabilum.

4. Fundurinn beinir þvi til þeirrar milliþinganefndar, sem endurskoðar áfengis-
löggjöfina, að hún taki til athugunar, hvort ekki væri full ástæða til að taka
upp skömmtun áfengis að nýju, í því skyni að draga úr áfengisneyzlunni.

5. Í sambandi við nýja áfengislöggjöf mótmælir fundurinn eindregið bruggun og
sölu áfengs öls í landinu.
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