
Ed. 95. Frumvarp til laga [85. mál]
um breyting á lögum nr. 50 5. apríl 1948, um bráðabirgðabreyting nokkurra lagao. fl.

Flm.: Magnús Kjartansson, Steingrímur Aðalsteinsson, Finnbogi R. Valdimarsson.

1. gr.
Fyrsti töluliður 1. gr. laganna falli niður.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.
Það var bjart yfir þjóð og þingi 1946.Sjálfstæðisbaráttan við Dani hafði verið

til lykta leidd. Sá einhugur hafði gagntekið Íslendinga, að andstæðar stéttir höfðu
tekið höndum saman til að efla atvinnulíf og menningu. Mikilvirk framleiðslutæki
voru keypt til að hagnýta auðlindir þjóðarinnar til lands og sjávar, stór iðjuver
risu upp, nægileg vinna var tiltæk hverjum sem hafa vildi, almenn lífskjör höfðu
aldrei verið slík, gróskumikill þróttur mótaði allt menningarlif. Og þetta ár, 1946,
ákvað Alþingi, að Íslendingar skyldu eftirleiðis allir búa i mannsæmandi húsnæði
og þegar skyldu hafnar aðgerðir, sem tryggðu, að því markmiði yrði náð á skömm-
um tíma. Þessi ákvörðun fólst í lagakaflanum um útrýmingu heilsuspillandi hús-
næðis, en samkvæmt honum skyldi allt ósæmilegt húsnæði talið og skrásett og
annað sæmilegt byggt í staðinn á fjórum árum frá gildistöku laganna. Í þessu skyni
tóku þing og stjórn að sér að tryggja bæjar- og sveitarfélögum að láni 75% af bygg-
ingarkostnaði þessara nýju íbúða með 3% ársvöxtum til 50 ára og til viðbótar 10%
sem vaxtalaust lán til jafnlangs tíma. Þessi ákvörðun mátti kallast stórmannleg
eftirmæli um nærfellt sjö alda nýlenduáþján, það tímabil, þegar þjóðin þraukað i í
moldarhreysum. en danskir nýlendumangarar byggðu vegleg slot í kóngsins Kaup-
mannahöfn fyrir arðinn af striti landsmanna. Nú var runnin upp ný tíð; nú skyldu
einnig íbúðirnar hæfa fornfrægri menningu þjóðarinnar.

En hér á landi skipast skjótt veður í lofti. Þetta sama ár, 1946,fóru fram kosn-
ingar til Alþingis. Að vísu breyttu þessar kosningar ekki miklu, það mátti heita, að
sömu þingmennirnir settust í sömu stólana á Alþingi. en þó virtust flestir þeirra
breyttir menn. Þeir höfðu allt í einu komizt að þeirri niðurstöðu, að ekki skyldi
sjálfstæð þjóð búa hér á landi enn um sinn, heldur afhentu erlendu stórveldi dýr-
mætustu réttindi kjósenda sinna. Þeir sögðu upp stéttargriðum og gerðu formann
Alþýðuflokksins að forsætisráðherra í nýrri stjórn, en athafnir þeirrar stjórnar



urðu í fyllsta samræmi við upphaf hennar. Nýsköpunin var stöðvuð, gerðar voru
sérstakar ráðstafanir til að hindra, að hin nýju framleiðslutæki væru hagnýtt nema
að takmörkuðu leyti, þar til nú er svo komið, að atvinnuleysið er að verða einn
nákomnasti lífsförunautur verkafólks og skorturinn hlutskipti þess, en bókaþjóð-
inni eru að verða bækur munaðarvara. Auðvitað þótti slíkri ríkisstjórn það flestu
öðru fráleitara, að allir Íslendingar byggju í sæmilegu húsnæði, enda höfðu að-
standendur hennar komið sér vel fyrir sjálfir, og snemma árs 1948 var hleypt band-
ormi inn í Alþingi, og gekk hann af lagasetningunni dauðri um sinn. Það var vissu-
lega ekki enn runninn sá tími, að fært væri að semja stórmannleg eftirmæIi um
þær aldir, þegar Íslendingar bjuggu í hreysum.

En þetta hrökk ekki til. Það kom brátt í ljós, að þessari ríkisstjórn nægði ekki,
að opinberir aðilar hættu að beita sér fyrir því, að byggð væru hús á Íslandi, heldur
skyldu húsbyggingar verða bannhelgur verknaður, sem jaðraði við glæp. Búin var
til sérstök stofnun, fjárhagsráð, sem þrátt fyrir fögur fyrirmæli í lögum hafði það
hlutverk að koma í veg fyrir, að byggð væru hús. Þá sjaldan að nefnd þessi gaf
undanþágur frá banni sínu, sá hún svo fyrir, að húsbyggjendur þyrftu að hafa her
manns á þönum til að leita að efnivöru, allt frá sementi til nagla, en tækist þrátt
fyrir allt að koma upp húsum, voru eigendur þeirra ósjaldan dæmdir í tukthús fyrir
að nota semeritspoka á annan hátt en bannmennirnir höfðu gefið undanþágu til eða
hafa risið á húsum sínum öðruvísi eu einhverjum skriffinninum þóknaðist. Með þessu
móti tókst um skeið að fella að mestu niður húsbyggingar á Íslandi, - og það stóðst
á endum, að þegar Íslendingar voru hættir þessu bannfærða athæfi, upphófust á
Keflavíkurflugvelli miklar húsbyggingar erlendrar þjóðar, líkt og áður í Kaup-
mannahöfn. Það reyndist þá þrátt fyrir allt kleift að byggja á Íslandi þau hús, sem
eitt sinn áttu að koma í staðinn fyrir ósæmilegar vistarverur, - en þau voru ekki
ætluð Íslendingum.

Þessi stefna stjórnarvaldanna hefur orðið til þess að magna að miklum mun
húsnæðiseymdina, ekki sízt í Reykjavík. Það er staðreynd sem engum dylst, að
þúsundir manna búa Í húsnæði, sem ekki er samboðið nokkurri menningarþjóð.
bröggum, skúrum, súðarkytrum, niðurgröfnum kjallaraholum. Hafa þingmönnum
þrásinnis verið færðar skýrslur og tölur um það efni, og er haldlaust að endur-
prenta þær hér. Hins vegar má fá nærtækari hugmynd um ástandið af persónulegu
dæmi, og skal þess freistað Í staðinn. 25. sept. s.Lbirti Þjóðviljinn frásögn um
húsnæðisástandið í Reykjavík, sex árum eftir að Alþingi ákvað að útrýma heilsu-
spillandi vistarverum. Þessi frásögn hefur ekki verið vefengd, en þar er komizt svo
að orði m. a.:

"Kona með þrjú börn, sem missti þakið ofan af sér og mikið af innanstokks-
munum sínum Í eldsvoða fyrir nokkrum vikum, hefur síðan orðið að hafast við Í
algerlega óíbúðarhæfum bragga inni Í Laugarneskamp ásamt systur sinni og barni
hennar ..... Konan, sem heitir Ester Valdi.marsdóttir, bjó í bragga inni í Herskóla-
kamp, sem brann ofan af henni. Fór hún þá með börnin, sem eru fimm, þriggja og
tveggja ára, til systur sinnar Elínar, sem býr með þriggja ára barni í bragga 33 e Í
Laugarneskamp ..... Bragginn er mjög þröngur, eldhúskytra, tvö lítil herbergi og
salerni. Fúagöt eru dottin á gólfið í eldhúsinu og öðru herberginu, og allt gólfið
má heita að vera fúnað burt úr salerninu. Börnin eiga á hættu að fótbrjóta sig, er
þau ganga um gólfið í bragganum. .... Enda þótt gert verði við braggann, gefur
það auga leið, að hann er ekki forsvaranlegt húsnæði fyrir sex manns, þar af fjögur
ungbörn. Svo litlir gluggar eru á bragganum, að þótt sólskin væri úti í gær, var
hálfrökkur þar inni. .... Börn Esterar, sem áður var sjaldan misdægurt, hafa
verið með sífellt kvef og oft hita, síðan hún varð að fara með þau í Laugarneskamp,
og er það ekki að furða í því fúalofti, sem þar er. Ester er fyrirvinnulaus, og í fyrra-
vetur varð hún að hálfsvelta til að hafa fyrir eldsneyti og mat handa börnunum
sínum. .... Þegar blaðamaður frá Þjóðviljanum var staddur hjá þeim systrum,
bar þar að konu úr næsta bragga. Hún hafði svipaða sögu að segja af skiptum sín-



Hm við bæjaryfirvöldin. Framfærsluskrifstofan hefur i nærn ar neitað henni um
gólfdúk á gólfin. Hún getur ekki tekið yngra barnið sitt heim af vöggustofu, vegna
þess að því væri hætta búin af tréflísum úr berum gólffjölunum."

Þetta er eitt dæmi um húsnæðiseymdina á Íslandi, en því miður ekkert eins-
dæmi. Má í því sambandi benda á raungóðar lýsingar, sem blað forsætisráðherrans,
Tíminn, flutti kringum alþingiskosningarnar 1949 og bæjarstjórnarkosningarnar
1950. Við lestur þeirra ber þó að minnast þess, að síðan hefur ástandið versnað að
miklum mun, ekki sízt fyrir tilverknað þeirra manna, sem að þeim skrifum stóðu.

Að vonum hefur andstaða almennings farið mjög harðnandi gegn þeirri stefnu
í húsnæðismálum, sem hafin var 1947 af fyrstu stjórninni, sem Alþýðuflokkurinn
hefur myndað, og góðu heilli hefur þess orðið vart, að þingmönnum ógni einnig
afleiðingar þeirra verka. Í fyrra var dálítið rýmkað til um byggingarleyfi, og þá var
einnig tekin á fjárlög nokkur upphæð til að byggja hús í staðinn fyrir ósæmileg
híbýli. Fyrir þessu þingi liggja einnig ýmsar tillögur um úrbætur, sem sýna aukinn
áhuga stjórnarþingmannanna, enda kosningar framundan. Það verður þó ekki séð, að
þingmenn þessir geti horft óhvikulum augum framan í kjósendur sína án þess að
reisa á ný það merki, sem dregið var að hún 1946, þegar bjart var yfir þjóð og þingi.
í trausti þess, að þingmenn hafi hug á slíku, er frumvarp þetta flutt í fjórða sinn, en
skorti þingmennina þennan hug, mega kjósendur raunar nokkuð af því læra þann
eina dag á fjögurra ára fresti, sem þeim er ætlað vald í landsmálum.


