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Skammstafanir,

AIJ). — Alþingi.
alþm. = alþingismaður.
Alþt. = Alþingistíðindi.
aths. = athugasemd.
atkv. = atkvæði.
atkvgr. = atkvæðagreiðsla.
breyt.till. eða brtill. eða brlt. = breyting- 

artillaga.
breyt.uppást. = breytingaruppástunga.
Ed. = efri deild. 
e. hlj. eða e. h. = einu hljóði. 
flutnm. eða flm. = flutningsmaður. 
form. = formaður.
framsm. eða frsm. = framsögumaður. 
frumv. eða frv. = frumvarp. 
gr. = grein.
h. eða háttv. = háttvirtur eða hinn hált- 

virti.
hæstv. = hæstvirtur.
kgk. = konungkjörinn.
1- = Iðg-
lagafrv. eða lfrv. = lagafrumvarp.
Nd. = neðri deild. 
ráðh. = ráðherra. 
skrif. = skrifari. 
st. f. = staðinn fyrir. 
stfl. = slafliður. 
samþ. = samþykt. 
till. = tillaga. 
t. = til. 
tl. = töluliður.
umboðsm. ráðh. = umboðsmaður ráð- 

herra.
umr. = umræða.
uppást. = uppástunga.
uppástm. = uppástungumaður.
þingd. eða þd. = þingdeild.
þingsál. = þingsályktun.
þingdm. = þingdeildarmaður.
þm. = þingmaður.

Þessar skammstafanir tákna og orði
eins með ákveðna greininum.

þm. Ak. = Jiingmaður Akureyrarkaup- 
staðar.

|*in. Arn. = þingmaður Árnesima. 
þm. A.-Sk. = Jiingmaður Austur-Skaft-

fellinga.
þm. Barð. eða Barðstr. = þingmaður Barð- 

strendinga.
þm. Borgf. = þingmaður Borgfirðinga. 
þm. Dal. = þingmaður Dalamanna.
Jnn. Eyf. = þingmaður Eyfirðinga. 
þm. G.-K. = þingmaður Gullbringu- og

Kjósarsýslu.
þm. Húnv. = þingmaður Húnvelninga. 
þm. Isfjk. eða Isaf. = þingmaður Isafjarð-

arkaupstaðar.
þm. Mýr. = þingmaður Mýramanna. 
þm. N.-Isf. = þingmaður Norður-Isafjarð-

arsýslu.
þm. N.-Múl. = þingmaður Norður-Múlá- 

sýslu.
þm. N.-Þing. = þingmaður Norður-Þing- 

eyinga.
þm. Rang. = þingmaður Rangæinga. 
þm. Rvik, = þingmaður Reykvíkinga. 
þm. Seyðf. eða Sfjk = þingmaður Seyðis-

fjarða rkaupstaðar.
þm. Skagf. = þingmaður Skagfirðinga. 
þm. S.-Múl. = þingmaður Suður-Múla-

sýslu.
þm. Snæf. = þingmaður Snæfellsnessýslu. 
þm. Straud. = þingmaður Strandamanna. 
þm. S.-Þing. = þingmaður Suður-Þing-

eyinga.
þm. Vestm. = þingmaður Vestmannaey- 

inga.
þm. V.-í-f. = þingmaður Vestur-ísafjarð- 

arsýslu.
þm. V.-Sk. = þingmaður Vestur-Skafta- 

fellinga.
þskj. eða þgski. = þingskjal. 
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Efri deild Alþingis 1914

Délldarsetning.

Á.R 1914, miðvikudaginn l.júli, varfyrsti 

fundur efri deildar Alþingis settur, aS af- 
loknum fundi i sameinuðu þingi, af aldurs- 
forseta deildarinnar Júliusi Havsteen, 1. 
konungkjörna þingmanni, er ráðherra 
kvaddi til þess.

Þessir þingmenn voru mættir, er sæti 
áttu í deildinni:
A. konungkjörnir-.

1. Július Havsteen, 1. kgk. þm.,
2. Eirikur Briem, 2. kgk. þm.,
3. Steingrímur Jónsson, 3. kgk. þm.,
4. Stefán Stefánsson, 4. kgk. þm.,
5. Bjðrn Þorláksson, 5. kgk. þm.
6. Guömundur Björnsson, 6. kgk. þm.

B. Þjóðkjörnir:
1. Guðmundur Ólafsson, 2. þm. Húnv.,
2. Karl Einarsson, þm. Vestm.,
3. Karl Finnbogason, þm. Seyðfirðinga,
4. Kristinn Danielsson, 2. þm. Gullbr.- 

og* Kjósarsýslu,
5. Sigurður Stefánsson, þm. Isafjarðar- 

kaupstaðar.
Ómættir voru og ókomnir til Alþingis: 

Hákon Kristófersson, þm. Barðstrendinga, 
Jósef Björnsson, 2. þm.e Skagfirðinga, og 
Magnús Pjetursson, þm. Strandamanna.

Aldursforseti kvaddi sjer til aðstoðar sem 
skrifara þá Steingrím Jónsson, 3. kgk. þm., 
og Björn Þorláksson, 5. kgk. þm.

Bjðrn Þorláksson: Forseta hefir ver- 
ið afhent brjef undirritað af nokkrum þing- 
mönnum, og er þar farið fram á að fundi 
verði frestað til næsta dags, vegna þess 
að þrír af háttvirtum þm. i deildinni, eru 
enn ekki komnir til þings.

Mjer finst það vera sjálfsögð kurteisjs-

skylda gagnvart þessum háttvirtu þing- 
deildarmönnum, að fresta að taka ákvarð- 
anir um það, hverjir verða skuli forsetar 
og skrifarar í deildinni þangað til þeir eru 
komnir, sem verður i fyrra málið, svo að 
það getur ekki haft skaðleg áhrif á starf 
deildarinnar eða tafið afgreiðslu málanna 
á nokkurn hátt. Jeg vil taka það fram af 
nýju, að mjer finst þetta sjálfsögð kurteis- 
isskylda gagnvart þeim þingdeildarmönnum, 
sem enn eru ókomnir, þvi að það er ekki 
svo að skilja, að mjer sje nokkurt kapps- 
mál um það, hver verður kosinn forseti í 
þessari deild, endavona jegaðþað verði ekki 
að deiluefni, því að hjer i deildinni hefir 
jafnan verið gott samkomulag, og jeg vona 
að svo verði á þessu þingi ekki síður en 
í fyrra sumar. Vil jeg að lokum óska 
þess, að tillagan um frestinn verði tekin 
til greina.

Aldursforseti (.Júlíus Havsteen); Jeg 
hefi móttekið skjal þannig hljóðandi1) :

Jeg skal geta þess, að eins og menn 
heyrðu, kvaddi hæstvirtur ráðherra migtil 
þess að stjórna kosningu á forseta deild- 
arinnar. Jeg verð því að líta svo á, að jeg 
hafi ekki vald til að fresta þeirri kosn- 
ingu á mitt eindæmi, og get ekki sjeð hvað 
unnið væri við það. Það má gjarnan 
kjósa mennina, sem eru ókomnir, þótt þeir 
sjeu ekki viðstaddir. Það hefir eigi veríð 
frestað fundi áður undir sömu kríngum-

1) Skjal þetta hefír glatast, en inniha'd þess 
gekk út á það, að fresta fundi til næsta dagi 
af þeirri ástæðu, sem tekin er fram í ræðu 
kgk. þm. [Aths. aldursforsetaj.
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stæðum einu sinni þegar Guðjón Guðlaugs- 
son var ókominn í þingbyrjun. Jeg hefi 
sjálfur ekki vald til þess að fresta fundi, 
en jeg veit ekki, hvað deildin vill gera og 
þá með samþykki hæstv. ráðh , því að það 
á að setja þingið og „konstituera" það í 
dag samkvæmt bréfi konungs.

Björn f’orláksson: Jeg get ekki sjeð 
að það sje neitt á móti því, að þessum 
fundi verði frestað, eða að það geti skaðað á 
nokkurn hátt. Jeg verð því að lita svo á, 
að þingið sje sett, þólt þessum fundi yrði 
frestað. Ef forseti þykist ekki hafa vald 
til þess að fresta þessum fundi á sitt ein- 
dæmi, þá vildi jeg óska að hann bæri það 
undir atkvæði deildariunar, og má þá einn- 
ig fá leyfi hjá ráðherra, en annars man 
jeg ekki betur en að það standi í þing- 
sköpunum, að forseti megi fresta fundi, og 
jeg get ekki sjeð að hjer sje um neitt ann- 
að að ræða en venjulega fundarfrestun.

Kristlnn Daníelsson: Jeg álít sjálf- 
sagt að forseti skeri úr þvi, hvort fundi 
skuli frestað, því að jeg get ekki fallist á 
það, að hann hafi ekki vald til þess. Jeg 
get ekki sjeð, að hjer sje um þau afbrigði 
frá þingsköpunum að ræða, sem geri for- 
seta óheimilt að fresta þessum fundi. Það 
geta komið fyrir þau tilfelli, að þetta hafi 
meiri þýðingu en það hefir nú, ef t. d. 
vantaði marga þingmenn, svo áð þá væri 
sjálfsagt að fresta fundi.

Aldursforseti (Júlíus Havsteen): Ráð- 
herra hefir skipað svo fyrir í nafni konungs, 
að Alþingi skuli sett i dag, og jeg hefi ekki 
vald til þess að brjóta út af því hoði.

Signrður Stefánsson: Jeg styð for- 
seta i þessu máli. Það hefir ekki verið 
venja hingað til að fresta forsetakosningu 
þótt þingmenn hafi vantað. Og hvernig 
stendur á þvi að þessa góðu þingmenn 
vantar? Það er sjálfskaparviti. Þeir hefðu 
getað verið komnir til þings alveg eins og 
við hinir. Það vissu allir, að það var ekki 
til neins að treysta því, að Flóra næði 
hingað áður en þing var sett. Jeg vil lita

á það, hvort það er óhjákvæmileg töf, 
sem veldur því,. að þingmenn eru ekki 
kornnir, og mjer finst varhugavert að fresta 
fundi, þegar svo er ástatt sem nú.

Stefán Stef ánsson: Jeg læt mjer liggja 
það í ljettu rúmi, hvort forseta kosning fer 
fram í dag eða ekki. En jeg verð að taka 
það fram, að það tefur eigi alllítið störf 
þingsins, ef kosningunni verður frestað. 
Það verður eigi hægt að ráða neina starfs- 
menn við þingið fyr en annað kveld, svo 
bjargast verður við bráðabirgða-starfs- 
menn, og það er mjög óþægilegt. Enn 
fremur verður eigi hægt að leggja fram 
nein frumvörp. Annars er mjer þetta ekki 
neitt kappsmál að neinu leyti.

Guðmundur Björnsson: Það er rjett 
að þetta hefir komið fyrir áður, að þing- 
mann hefir vantað þingsetningardaginn, en 
jeg hygg að aldrei fyr hafi vantað þrjá 
þingmenn í þessari fámennu deild. Mjer 
finst það augljós kurteisisskylda gagnvart 
þessum þingmönnum, að bíða þess að þeir 
geti tekið þátt í kosningu embættismanna. 
Fundi er einatt frestað frá einum degi tik 
annars og jeg get ekki sjeð hvers vegna 
það má ekki nú. En jeg vildi ieyfa mjer 
að víkja því að háttv. frummælanda, hvort 
eigi mætti kjósa forseta, í dag, gn fresta 
öðrum kosningum til morguns. Það 
getur verið bagalegt, eins og tekið hefir 
verið fram, ef ekki er hægt að ráða starfs- 
menn þingsins fyr en annað kveld. Jeg 
færi þetta í tal vegna þess að mjer finst 
að mestu sje afiokið, þegar búið er að 
kjósa forseta. Og jeg hefi fulla trú á 
því, að forsetakosningin muni ekki valda 
misklíð, og ekki þörf að fresta henni.

Kristinn Daníelsson: H. G.kgk. (G.B.) 
hefir stungið upp á þvi, að kjósa forseta 
nú í dag, en fresta öðrum kosningum til 
morguns, en jeg vil leyfa mjer að benda á 
það, að þá er það undir hinum nýkosna 
forseta komið, hvort fundi verður frestað 
eða eigi. Annars er þetta mál ekki sótt af 
neinu kappi af minni hálfu. Jeg vildi að
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eins að það kæmi fram, að því hefði verið 
mótmælt, að forseti hefði eigi vald til þess 
að fresta þessum fundi, svo eigi yrði vitn- 
að i það síðar, að þvi hefði verið slegið 
föstu, að þetta mætti aldrei gera.

Aldursforseti (Júlíus Havsteen): Það 
hefir enginn hrakið það, sem jeghefisagt, 
að það verði að „konstituera" þingið þeg- 
ar það er sett. Jeg get því ekki leyft þetta 
og get heldur ekki sjeð að það gerði nokkurt 
gagn þó jeg leyfði það.

Var þá gengið til forsetakosningar og 
hlaut kosningu

Stefán Stefánsson, 4. kgk., 
með 10 atkv. Aðrir hlutu ekki atkvæði. 
Einn seðill var auður.

Fyrsti varaforseti var kosinn 
Júlíus Havsteen, 1. kgk. þm.,

með 5 atkv. Sigurður Stefánsson, þm. 
Isafjarðarkaupstaðar, hlaut 2 atkv. Þrír 
seðlar voru auðir.

Annar varaforseti var kosinn 
Jósef Björnsson, 2. þm. Skgf.,

með 7 atkvæðum. Þrír seðlar voru auðir. 
Skrifarar deildarinnar voru kosnir

Bjöm Þorláksson, 5. kgk. þm., 
með 9 atkv., og

Steingrímur Jónsson, 3. kgk. þm., 
með 9 atkvæðum.

Forseti las upp brjef frá ráðherra, dags. 
f dag, er tilkynti, að lögð yrðu fyrir deild- 
ina i dag af hálfu landsstjórnarinnar 7 
frumvörp.

Ráðherra: Jeg leyfi mjer hjer með að 
leggja fyrir hina háttvirtu deild 7 af þeim

15 frumvörpum, sem Hans Hátign kon- 
ungurinn hefir samþykt að lögð yrðu 
fyrir þingið í þetta skifti sem stjórnar- 
frumvörp.

Frumvöpin eru þessi:
1. Frumv. til laga nm breyting á lög-

um um skrásetning 
skipa frá 13. des. 
1895.

2. • — — — — breytingaráákvæð-
uin siglingalag- 
anna 22. nóv. 1913 
um árekstur og 
björgun.

3. — — — — sjóvátrygging.
4. — — — — varnarþing í einka-

málum. .
5. — — — — breyting á póstlög-

lögum 16. nóv. 
1907.

6. — — — — breyting á lögum
nr. 66, 10. nóv. 
1905, um heimild 
til að stofna hluta- 
fjelagsbanka á Is- 
landi.

7. — — — — notkun bifreiða.
Þessum frumvörpum er nú útbýtt með-

al háttv. þingdeildarmanna, ogvonajegað 
háttv. forseti taki þau á dagskrá og deild- 
in til þóknanlegrar meðferðar. Jeg skír- 
skota til hinna prentuðu athugasemda við 
frumv., og geymi mjer það, erjegaðöðru 
leyti kynni að þurfa að athuga, þar til 
þau eru komin til umræðu.
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Skrásetning skipa.

A.
Frumvorp, samþykt af Alþingi sem log. 

i.
Stjórnarfrumvörp.

1. Skrásetning skipa.
Á 1. fundi í Ed., miðvikudaginn 1. júli, 

var útbýtt:
trumvarpi til laga um breyting á lög- 

um um skrásetning skipa frá 13. des. 
1895.

Á 2. fundi, föstudaginn 3. ágúst, var frv. 
tekiS til 1. umr. (A. bls. 106).

Enginn tók til máls.
ATKVGR.:
Frv. visað til 2. umr. í einu hljóði.

2. umr. á 11. fundi, föstudaginn 17. 
júlí (A. bls. 106).

Steingrímur Jónsson: Þelta frumv. 
stendur í svo nánu sambandi við fánamál- 
ið, að það er ekki hægt að gera neitt í 
því fyr en menn vita, hvernig fánamálinu 
reiðir af. Svo sem kunnugt er, hefir ver- 
ið kosin nefnd i fánamálið hjer i deildinni, 
og leyfi jeg mjer að leggja það til, að þessu 
frv. verði vísað til þeirrar nefndar og að
2. umr. verði frestað.

ATKVGR.:
Samþykt í e. hlj. að fresta 2. umr. og 

frv. vísað til fánanefndar Ed. En þá nefnd 
skipuðu:

Jósef Björnsson,
Karl Finnbogason,
Magnús Pjetursson,
Guðmundur Björnsson,
Sigurður Stefánsson.

Frh. 2. umr. á 34. fundi, föstudaginn
7. ágúst (A. bls. 106, n. 407).

Framsögumaður (Karl Finnbogason): 
Þetta mál þarfnast ekki langrar framsögu. 
Væntanlega verður gengið svo frá fána-

málinu á þessu þingi, að við fáum okkar 
eigin fána á þessu ári. Jeg segi vœntan- 
lega, og eg vona, að svo verði. En þá er 
þessi breyting, nauðsynleg, því að annars 
er það leyft í einum lögum, sem bannað 
er i öðrum. Sú breyting, sem hjer er farið 
fram á, setur skrásetningarlögin i samræmi 
við konungsúrskurðinn um íslenska fánann.

ATKVGR.:
Frumvarpsgreinin samþ.með öllum atkv. 
Fyrirsögn frumvarpsins samþ. án atkvgr. 
Frumv. vísað til 3. umr. í einu hljóði.

3. umr. á 38. fundi, þriðjudaginn 11. 
ágúst (A. bls. 106).

Enginn tók til máls.
ATKVGR.:
Frv. var samþ. með öllum atkv. og afgr. 

til Nd.
(Sjá A. 482).

2. Breytingar á ákvæðum siglingalag- 
anna um árekstur og björgun.

Á 1. fundi í Ed., miðvikudaginn 1. júlí, 
var útbýtt:

frumvarpi til laga um breytingar á 
ákvœdum siglingalaganna 22. nóv. 1913, 
um árekstur og björgun.

k. 2. fundi, fðstudaginn 3. júii, var frv. 
tekið til 1. u m r. (A bls. 62—76).

Eiríkur Briem: Eins og getið er um 
í ástæðunum fyrir frv. þessu, tók nefndin, 
sem í fyrra hafði siglingalögin til meðferð- 
ar hjer i deildinni, til athugunar, hvort 
ekki væri rjett að taka í siglingalaga- 
frumvarpið þau ákvæði, er hjer er um að 
ræða. En vegna þess að þá höfðu ekki
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Breytingar & Akvæðnm siglingalaganna um Arekstur og bjðrgun.

boríst hingað fregnir um, að þessi ákvæði 
væru komin til framkvæmda i Danmörku, 
þótti nefndinni ráðlegast að gera ekki neitt 
í málinu að því sinni, heldur fresta tillög- 
um um þetta efni. En það var búist við 
því, að líkt frumv. og þetta myndi koma 
fram. Enda þótt málið sje ekki vanda- 
samt, legg jeg til, að nefnd sje skipuð i 
málið, 5 manna nefnd, eins og í siglinga- 
lögin, að lokinni þessari umræðu.

ATKVGR..
Frv. visað tit 2. umr. i e. hlj.
5 manna nefnd samþ. ogi hana kosnir

með Kstakosningu:
Eirikur Bríem,
Sigurður Stefánsson,
Hákon Kristófersson,
Karl Einarsson,
Kristinn Danielsson.

2. u m r. á 5. fundi, föstudaginn 10. júli, 
(A. bts. 62-76, n. 45).

Framsm. (Karl Einarsson): Frumv. 
það, sem hjer liggur fyrir, felur í sér breyt- 
ingar á ákvæðum siglingalaganna 22. nóv. 
1913, um árekstur og um björgun.

Að stikrar breytingar þarf nú, svo 
skðmmum tima eftir að siglingalögin eru 
gengin í gildi, stafar af því að stjórninni 
þykir nú timi til kominn að fullgera samn- 
inga um þetta efni, sem ýmsar þjóðir 
gerðu með sér í Brtlssel árið 1910. Þess- 
ir samningar, sem i raun og veru eru tveir 
samningar, annar um árekstur og hinn 
um björgun, skuldbinda ekki hinar ein- 
stöku þjóðir, nema þeir verði staðfestir 
eða fullgiltir heima fyrir hjá hverri þjóð 
fyrir sig. En til þess að þetta sje hægt 
hjá oss, þarf að breyta ákvæðum siglinga- 
laganna um þetta efni. Og það er einmitt 
það, sem þetta frumvarp gerir, ef það verð- 
ur að lögum; það inniheldur ákvæði, sem 
gera stjórninni mögulegt að fullgilda tjeða 
samninga. Annars ætla jeg ekki að orð- 
lengja frekar um frumvarpið. Það er vel 
undirbúið frá stjórnarínnar hálfu, nema

hvað nefndinni virtist 1. gr. ekki í fullu 
samræmi við ákvæði samninganna, og hef- 
ir hún þvi lagt það til að á henni verði 
gerðar nokkrar breytingar, til þess að gera 
orðalag hennar skýrara; sbr. 6 brtill. fyrstu 
á þgsk. 45. 7. br.till. nefndarinnar, br.- 
till. við 3 gr., er af sömu rótum runnin. 
Vil jeg svo fyrir hönd nefndarinnar leggja 
það til, að hin háttvirta deild samþykki 
frumvarpið með þeim breytingum, sem 
nefndin hefir lagt til að á því verði gerðar.

Ráðherra (Hannes Hafstein): Jeg get 
veríð samdóma hinni háttvirtu nefnd um 
breytingar þær, er hún leggur til aðgerð- 
ar verði á frumvarpinu. En jeg get ekki 
sjeð að þær sjeu annað en orðabreytingar; 
jeg get ekki sjeð að þær sjeu efnisbreyting- 
ar að neinu leyti eða setji frumvarpið í 
nánara samræmi við ákvæði samningsins 
i Brús$el. 6 fyrstu br.till. nefndarínnar 
eru atlar um eitt og hið sama, að nota 
orðin: „hinir seku“ í staðinn fyrir „hin 
seku skip“, sem stóð í frumv., og má vel 
vera að orðalag það, sem nefndin vill hafa, 
fari fult eins vel. Um 7. og síðustu br.till. 
nefndarinnar, að setja „árekstur" í staðinn 
fyrir „tjón af árekstri“ er sama að segja. 
Jeg sje ekki betur en það komi út á eitt. 
Annars er jeg þakklátur hv. nefnd fyrir 
ummæli hennar um undirbúning frumvarps- 
ins og meðmæli hennar með því, og vona 
jeg að það nái fram að ganga.

Karl Finnbogason: Mjer virðast breyt- 
ingar þær, sem nefndin leggur til að gerð- 
ar verði á frumvarpi stjórnarinnar, 
ekki einungis orðabreytingar, heldur og 
efnisbreytingar. I frumvarpi stjórnarinnar 
virðist mjer að eins gert ráð fyrir því, að 
tvö skip rekist á, en í br.till. nefndarinnar 
að fleiri skip en tvö geti rekist á. Sje 
þetta rjett, get jeg greitt atkvæði með til- 
lögum nefndarinnar, því þá eru þær tit 
bóta. Annars eru þær þýðingarlausar.

Framsm. (Karl Einarsson): Það er 
rjett, sem háttv. þm. Seyðfirðinga (K.F.) hefir 
tekið fram, að meining nefudarinnar með
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br.till. sínuni er sú, að láta það koma 
skýrt fram, að reglur frumvarpsins nái 
einnig til þess, er mðrg skip lenda í þvögu 
saman. Að því er 7. br.till. snertir þá 
held jeg að rjettara og nákvæmara sje að 
hafa „árekstur" en „tjón af árekstri", þvi 
að það eru aðrar og fleiri reglur um 
árekstur í lögunum heldur en um tjón af 
árekstri. En eins og jeg tók fram, þá er 
jeg sammála hæstvirtum ráðherra um að 
það er að mestu um orðabreytingu að 
ræða, að því er fyrstu 6 breytingartill. 
snertir, því að það verður að skilja lögin, 
þótt þau yrðu eins og stjórnin gekk frá 
frumvarpinu, eins og hjer er ætlast til að 
þau verði skilin, en orðalagið gæti þó ef 
til vill valdið misskilningi eins og það er 
í frumvarpinu.

ATKVGR.:
Brtt. 45, 1. við 1. gr. samþ. í e. hlj.

— 45, 2. — l. — — án atkv.
— 45, 3. - 1. —------- —
— 45, 4. - 1. --------------------
— 45, 5. - 1. —------- ------
— 45, 6. - 1. -- ------------—

1. gr. svo breytt samþ. i e. hlj.
2. gr. samþ. i e. hlj.
4.—12. gr., hver í sínu lagi, samþ. i 

e. hlj.
Fyrirsögn frv. samþ. án atkv.
Frv. visað til 3 umr. i e. hlj.

3. umr. á 7. fundi, mánudaginn 13. 
julí (A. 73, 85).

Framsm. (Karl Einarsson): Nefndin 
hefir leyft sjer að koma fram með breyt- 
ingartill. á þgsk. 85, við 2. málsgr. 1. gr. 
Þessi breyting er að eins orðabreyting. 
Ástæðan til þess, að þessi breytingartillaga 
kom svo seint fram, er sú, að við sáum 
ekki frumvarpið fyr en í morgun, hvernig 
sem á þvi hefir staðið. Þar eð hjer er að- 
eins um orðabreytingu að ræða ætla jeg 
ekki að fjölyrða frekar um hana.

ATKVGR.:
Brtt. 85 við J. gr., 2. málsgr., samþ. í e. hlj.

Frv. svo breytt samþ. í e. hlj. og afgr. 
til Nd.

(Sjá A. 87).

Á 19. fundi, mánudaginn 27. júli, var 
útbýtt:

frv. til laga um breytingar á ákvceðum 
siglingalaganna 22. nóv. 1913, um skip, 
árekstur og björgun,
eins og það var samþ. við 3. umr. í Nd.

Ein umr. á 32. fundi, miðvikudaginn
5. ágúst (A. 234, n. 294, 365).

Karl Finnbogason: Jeg á eina brtill. 
við frv. þetta á þgskj. 365, og vildi jeg 
leyfa mjer að mæla örfá orð með henni. 
Hún hefir vitaskuld kornið nokkuð seint 
fram, en þó vona jeg að menn láti það 
eigi verða henni að falli. Mönnum hefir 
yfirsjest að koma á samræmi milli 2. og 3. 
gr. frv. I stjfrv. var upphaflega að eins gert 
ráð fyrir árekstri tveggja skipa, en því var 
breytt í þá átt, að gert var ráð fyrir að 
skipin gætu rekist á fleiri i einu. En svo 
hefir mönnum í báðum deildum skotist yfir 
að athuga það, að i næstu grein er að eins 
talað um tvö skip. Brtill. mín á að ráða 
bót á þessu. Þá virðist mjer og óheppi- 
legt orðalag á niðurlagi 3. gr. Það hljóð- 
ar svo: „Skylt er og þeim skipstjóra, að 
segja hinum skipstjóranum til nafns á 
skipi sínu og til heimkynnis þess, úr hverj- 
um stað eða hðfn það kom og hvert þvi 
er ætlað að fara“. Hjer er ekki gott að 
sjá við hvaða skipstjóra er átt, enda virð- 
ist sjálfsagt, að þessi skylda hvíli á báð- 
um eða öllum skipstjórunum. Með brtill. 
minni er einnig þessu kipt i lag, og með 
því að hún annars ekki fer fram á neinar 
efnisbreytingar, vona jeg að hv. deild taki 
henni vel og samþykki hana.

Frainsni. (Karl Einarsson): Frv. þetta 
hefir verið sent hingað aftur frá hv. Nd., 
vegna þess að því hefir verið breytt þar lítið 
eitt. 1. gr. siglingalaganna hefir verið 
tekin upp i það og þvi ákvæði bætt við 
hana, að ráðherra Islands megi veita htuta-
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fjelögum undanþágu frá búsetuskilyrðunum 
og skilyrðinu um rjett innborinna manna, 
„þegar að minsta kosti 2/3 hlutar stjórnar- 
nefndarmanna fullnægja þessum skilyrðum". 
Þetta er svo i dönsku sjólögunum og það- 
an hefir nefndin tekið það. Þó er sá mun- 
ur, að að eins þarf meiri hluta stjórnar- 
nefndar til að tullnægja skilyrðum þessum 
oftir dönsku lögunum. Enn fremur hefir 
Nd. gjört eina orðabreyting á frv., sem er 
þýðingarlaus, og svo bætt því ákvæði við, 
að þegar frv. þetta öðlast lagagildi, þá 
skuli fella texta þess inn i meginmál sigl- 
ingalaganna. Nefndin hjer hefir getað fall- 
ist á allar þessar breytingar. — Loks hef- 
ir nú á siðustu stundu komið fram brtt. 
við 3. gr. frá háttv. þingm. Seyðf. Jeg 
skal taka það fram, að jeg er í rauninni 
ekki á móti þeirri brtt., en satt að segja 
tel jeg hana óþarfa, því að orðalagið á 3. í 
gr. getur ekki valdið neinum misskilningi. 
Það er að vísu rjett, að yfirsjest hefir að 
koma 3. gr. í fult samræmi við 2. gr., en 
jeg get ekki skilið, að það geti vilt nokk- 
urn mann. Jeg vil því leggja það til, að 
brtill. verði feld, því að ef hún verður 
samþykt, má búast við að Nd. vinnist eigi 
tími til iþess að afgreiða málið, en þetta 
frv. er svo gott og nauðsynlegt, að eigi er 
rjett að stofna því í hættu.

Karl Finnbogason: Mjer finst það í 
meira lagi undarlegt, að hvað eftir annað 
eru’menn hjer að tala um, að þingið hafi 
■eigi tima til þess að gjöra rjett. Hv. framsm. 
álítur brtt. mina til bóta, en vill þó láta 
fella hana, af því að svo langt sje liðið á 
þingtímann. Mjer er ekkert kappsmál um 
þessa brtt., en það vil jeg segja, að ef 
þingið Jhefir ekki tíma til að gjöra það 
semjþað viðurkennir að sje rjett, þá væri 
betur að það hefði aldrei komið saman, 
og /færi heim sem fyrst og kæmi aldrei 
saman.

ATKVGR.:
Brtt. 365 við 3. gr. samþ, með 7:3 atkv.

Frv. svo breytt samþ. með 12 atkv. 
samblj. og endursent Nd.

(Sjá A. 379);

3. Sjávátrygging.
A í. fundi í Ed., miðvikudaginn 1. júlí, 
ii' útbýtt
frv. til laga um sjóvátrygging.
A 2. fundi, föstudaginn 3. júlí, var frv.

tekið til 1. umræðu. (A. bls. 90-98.) 
Gnðui. Björnsson: Jeg leyfi mjer að

leggja til, að kosin sje þriggja manna 
nefnd til að íhuga þetta mál.

ATKVGR.:
Frv. vísað til 2. umr. í e. hlj.
Þriggja manna nefnd samþ. og í hana

kosnir listakosningu:
Guðm. Björnsson,
Eiríkur Briem,
Karl Einarsson.

2. umræða á 15. fundi, miðvikudag- 
inn 22. júlí. (A. bls. 90—98, n. 138).

Framsm. (Karl Einarsson): Nefnd sú, 
sem hv. deild skipaði í þessu máli, hefirreynt 
að athuga það sem vandlegast, og eru 
brtt. á þgskj. 138 árangurinn af starfi 
nefndarinnar.

Það er alveg sjálfsagt, að frv. þetta 
nái fram að ganga. Það hefði átt að vera 
einn hluti siglingalaganna, en af sjerstök- 
um ástæðum, sem jeg hirði ekki um að 
tilgreina hjer, var þessi kafli siglinga- 
Iaganna ekki lagður fyrir þingið á sínum 
tima. Það er sjerstaklega fvrsti kafli frv., 
sem nefndin hafði rnargt við að athuga; 
hann er óvenjulega óljóst orðaður, og 
sumstaðar jafnvel rangt mál á honum. 
Vjer leituðumst við að kippa þessu í lag, 
en vel má vera, að oss hafi yfirsjest um 
eitthvað, er leiðrjettingar [hefði þurft, þvi 
jafnan er hætt við slíku, þegar margt þarf 
að leiðrjetta. Oss kom jafnvel til hugar, 
að rita alveg upp af nýju fyrsta kaflann.
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Þó varð ekki úr því, og hefði það þó ef 
til vill verið rjettast.

Breytingarnar eru því nær allar orða- 
breytingar, eiginlega ekki nema ein efnis- 
breyting, það er 37. brtt., þar sem farið 
er fram á að í staðinn fyrir „4 mánuðir“ 
komi „2 mánuðir". Vjer álítum, að frest- 
ur sá, sem í 31. gr. er ætlaður hinum 
vátrygða til að ákveða það, hvort hann 
vilji láta hið vátrygða skip af hendi eða 
ekki, þurfi ekki að vera lengri en þetta. 
Fjögra mánaða frest teljum vjer óþarflega 
langan, og geta stundum haft ýms óþæg- 
indi í för með sjer, því að þess er að 
gæta, að þessi frestur er reiknaður frá 
þeim tima, er vátrygður vissi úrslit skoð- 
unargjörðarinnar á skipinu, sem fyrir skemd- 
unum varð, en eigi frá þvi er skemdirn- 
ar urðu, og virðist þessi frestur því nægi- 
legur, hvar sem er á landinu. Það ligg- 
ur i augum uppi, að það getur verið mjög 
óhagkvæmt fyrir málsaðilja, að t. d. skip 
liggi mjög lengi í lamasessi, svo að óá- 
kveðið sje um, hver annast eigi viðgjörð 
þess.

Fyrsta brtt. „ábyrgðarsali“, í stað „vá- 
tryggjandi“ hefir nefndin borið fram bæði 
til þess að koma á samræmi i þessu milli 
þessara laga og siglingalagaima, og þó 
sérstaklega af þvi, að orðið vátryggjandi 
gæti valdið misskilningi, en ábyrgðarsali 
ekki.

Þá höfum vjer i 4. gr. slept úr orðinu 
„rjett" á undan orðinu, „vátryggingarverð", 
og svo höfum vjer gjört annarstaðar í frv., 
þar sem eins stendur á; oss fanst þvi of- 
aukið, með því að orðið “vátryggingar- 
verð“ er skilgreint i 4. gr. og hefir altaf 
sömu merkingu í öllu frv. Það kann ein- 
hver að halda því fram, að orðið „rjett“ 
megi ekki missa sig, af þvi að þá kunni 
að verða blandað saman þessum tveim 
orðum frv. „vátryggingarverð" og „vá- 
tryggingarfjárupphæð", en öllu orðasam- 
bandinu er þannig háttað, að það getur 
varla komið fyrir að svo fari. Vátrygg-

ingarverð er sú upphæð, sem hæst má 
vátryggja hlutinn fyrir, en vátryggingar- 
fjárupphæð táknar i frv. þann hlutasann- 
virðisins, sem vátrygður er í hvert skifti.

I 11. brtt. við 7. gr. er prentvilla; þar 
stendur „þá“ en á að vera „þó“; hefi jeg 
þegar bent skrifstofustjóra á þetta, og mun 
hann sjá um að það verði leiðrjett.

Eins og jeg tók fram í upphafi, getur 
verið að fleira sje í frv., sem þarf að at- 
huga og laga en nefndin hefir gjört. Það 
fer oftast svo, að þegar á að fara að 
leiðrjetta margt i löngu máli, þá sjestyfir 
eitlhvað af því, sem þurft hefði leiðrjett- 
ingu.

Jeg skal sjerstaklega geta þess, að nefnd- 
in hefir sett orðið „hlutur“ eða „hlutir", 
í staðinn fyrir „hagsmunir“ alstaðar, þar 
sem henni fanst það geta átt við. Hún 
kunni þar betur við orðið „hlutur“, og 
hyggur, að eftir almennri málvenju geti 
það þar táknað hið sama sem i frv. á a& 
vera táknað með orðinu „hagsmunir“.

Þá lítur nefndin svo á, að betur ættí 
við að hafa orðið „kafli“ eða „kapítuli" í 
fyrirsögnum frv.kaflanna, en eigi „hluti“, 
eins og er í frv. Það væri í samræmi 
við siglingalögin, sem hafa orðið „kapí- 
tuli“, en nefndin athugaði þetta of seint 
til þess að koma því í breytingartillögurn- 
ar, en þetta verður lagað við 3. umræðu 
málsins.

Skal jeg svo ekki fara fleiri orðum un> 
málið að sinni, en vona að hv. deild taki 
vel breytingum nefndarinnar.

Karl Finnbogason: Hv. nefnd segist 
hafa athugað þetta frv. nákvœmlega, enda. 
hefir hún gjört 41 brtt. við það. En svo 
er hún ánægð og leggur til að alt draslið* 
verði samþykt.

Jeg hefi athugað frv. og brtt. nefndar- 
innar ónákvœmlega. En jeg er ekki á- 
nægður með það, og legg til að það verði 
ekki samþykt eins og það er.

Frv. er óvanalega illa úr garði gert. 
Og þó brtt. nefndarinnar sjeu flestar til
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bóta, þá eru sumar þeirra til engra bóta, 
x)g margt, sem þarf að breyta, annað en 
það, sem þær lúta að.

Jeg vil t. d. benda á 1. gr. frv. Þar er 
gjört ráð fyrir, að „skip eða farmur geti 
týnst eða rýrnað“ af „háska“. Jeg hefi 
jafnan haldið, að háskinn sjálfur gæti 
hvorki týnt dauðum hlut nje rýrt hann, 
heldur orsök háskans. Vil jeg spyrja hv. 
nefnd að því, hvort hún álíti ekki að svo 
sje. Enn fremur hvort hún álíti ekki að t. 
d. stormur og sjór, sem grandað geti skipi, 
sje annað en háskinn, sem stafar af stormi 
og sjó.

Ekki endar grein þessi betur en hún 
hyrjar. Þetta er endirinn, ef eg má lesa 
hann með leyfi forseta: „Vátryggjandi get- 
ur endurtrygt þá áhættu, sem hann tókst 
á hendur“.

Gott er það að vísu, að geta endurtrygt 
hvað sem er. En ólíklegt þykir mjer, að 
margir vilji endurtryggja sjer áhœttu, 
því mjer skilst, að hún muni vera þvi 
meiri sem hún er trygðari — eða oftar 
ondurtrygð, og það hjelt jeg að fæstir kærðu 
sig um.

Sumar breytingar nefndarinnar valda ó- 
samræmi í máli frv. T. d. leggur hún 
til, að í staðinn fyrir orðið „vátryggjandiu 
komi orðið „ábyrgðarsalV1. Ábyrgðarsali 
er að visu miklu betra orð, en sökum 
þess að lögin eiga að heita lög um sjó- 
vátrygging, sá sem vátrygt er fyrir, „m- 
trygður11, og sá, sem tekur vátrygging, vá- 
tryggingartáki, virðist mjer meira sam- 
ræmi í málinu, að orðið vátryggjandi 
fylgi hinum. Annars þætti mjer viðfeldn- 
ara, að breyta öllum orðunum í samræmi 
við „ábyrgðarsali“ og taka upp orðin „sjó- 
ábyrgðu, „ábyrgðuru og „ábyrgðartákiu.

Þá valda brtt. nefndarinnar því, að orð- 
ið hagsmunir hefir ýmsa merkingu í Iðg- 
unum, ef þær verða samþyktar.

I 1. gr. virðist mjer hagsmunir eiga að 
teljast: skip, farmgjald, skipsútbúnaður, 
farmur, væntanlegur verslunarárðúr, um-

boðslaun af vörum, sjólánskrðfur, sjótjóns- 
framlög og aðrar kröfur, sem fullnægja 
skal með skipi, farmgjaldi eða farmi. 
Nefndin hefir ekkert athugað við þetta. 
En í öðrum greinum vill hún breyta orðinu 
„hagsmuniru í „hlutiu eða „fjármuniu 
og virðist mjer það geta valdið ruglingi, 
þegar um skaðabætur yrði að ræða, eftir 
hinum ýmsu greinum laganna. Þarf það 
að athugast vandlega.

Orðinu „sjeu“ vill nefndin rjettilega breyta 
í 30. og 31. gr. En hún lætur það óbreytt 
i 35. gr„ en þar er það jafn rangt.

1 20. gr. vill nefndin setja „þegaru í 
stað „þá eru. En hvers vegna vill hún 
ekki breyta því annarsstaðar, þvi það 
kemur víða fyrir? „Skuldara“ þarf að 
breyta i skuldunaut i 10. gr. og „fjemuna" 
i „fjármuna" í 33. gr. Margt fleira er at- 
hugavert, þó ekki hirði jeg um að telja það 
upp i þetta sinn.

Frumv. er hrærigrautur hugsana og 
máls frá upphafi til enda. Þyrfti helst að 
semja það alveg af nýju, þvi það er lík- 
lega óbætandi, svo að við megi una. Ætti 
því að visa þvi til nefndarinnar á ný með 
tilmælum um, að hún athugi það enn þá 
nákvæmar en hún hefir gjört nú við 2. 
umr. Að minsta kosti vil jeg mælast 
til, að hún taki til greina þessar athuga- 
semdir minar og gefi mjer kost á að koma 
að þeim breytingum, sem jeg álít sjálfsagð- 
astar.

Framsðgum. (Karl Einarsson): Jeg 
leyfi mjer að þakka háttv. þm. Seyðf. fyr- 
ir þær leiðbeiningar, sem hann hefir gefið 
nefndinni, þótt jeg að vísu sje honum ekki 
samdóma um sumar af athugasemdum 
hans. Hann mintist fyrst á það, að í 1. 
gr. er komist svo að orði, að skip eða 
farmur týnist af „háska“, og sagði hann, 
að þetta orðalag gæti ekki staðist. Jeg 
skal játa, að þetta er óheppilegt orðalag, 
en það má ekki sleppa orðinu „háska“ 
nema eitthvað annað sje sett í staðinn. 
Meiningin er sú, að skipið týnist ekki af
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háskanum sjálfum, heldur af þeirri orsök, 
sem háskanum veldur, t. d. ef skip er tek- 
ið af sjóræningjum, verður erfitt að skilja 
háskann sjálfann frá orsökinni; en t. d. 
mætti segja í þeim háska. Þetta mnn 
nefndin taka lil yfirvegunar til 3. umr. 
málsins.

Þá þótti honum þessi setning: „Vátryggj- 
andi getur endurtrygt þá áhættu, sem hann 
tekst á hendur“ ekki geta staðist. Jeg 
skal einnig játa, að þetta er ekki heppilegt 
orðalag, en meiningin er sú, að vátryggj- 
andi getur endurtrygt sig fyrir þeirri áhættu, 
sem hann tókst á hendur.

Þegar þessum athugasemdum sleppir, get 
jeg ekki verið háttv. þingm. samdóma um 
aðfinslur hans við frumv. Að setja lög- 
mæta hluti í staðinn fyrir lögmæta hags- 
muni í 1. gr. getur ekki staðist, að jeg 
ekki tali um í 37. gr. En þar sem nefnd- 
in hefir Iagt til, að þvi verði breytt í 6. 
gr., þar á breytingin vel við. Þá er sú 
tillaga nefndarinnar að ,.ábyrgðarsali“ komi 
í staðinn tyrir vátryggjandi. Sú breyting 
var gjörð vegna samræmis við siglingalög- 
in, enda líður varla á löngu áður en þessi 
lög verða feld inn í siglingalögin, og er þá 
mjög óheppilegt, að sama hugtak sje tákn- 
að með ýmsum orðum í sömu lögum.

Enn fremur vil jeg benda á, að vátryggj- 
andi getur bæði liaft merkinguna: sá, sem 
vátryggir eitthvað fyrir sjálfan sig, og sá, 
sem vátryggir eitthvað hjá öðrum.

Þar á móti er óþarfi að breyta orðunum 
vátryggingartaki og vátrygður, og álit jeg 
þau betrien „ábyrgðartaki" og „ábyrgður“.
. Þá sagði sami háttv. þingm. að orðið 
„hagsmunir“ hefði mismunandi þýðingu í 
lögunum og að brtt. nefndarinnar um að 
„hlutir“ eða „fjármunir“ skuli í sumum 
gr. koma í staðinn fyrir „hag8munir“, 
mundi valda ruglingi. En þetta er ekki 
rjett athugað. Oss kann að hafa yfirsjest 
á einum eða tveim stöðum, það er alt og 
sumt. Og „hlutir" getur táknað hvað sem

vera skal, líka t. d. verslunararð, þótt 
væntanlegur sje.

E ns og jeg tók fram, þá var jeg hrædd- 
astur við orðið „vátryggingarverð“, en jeg 
held þó, að það verði ekki misskilið, þar 
sem það er svo greinilega skilgreint i 4. 
gr. frv.

Þá kvartaði sami háttv. þingm. yfir þvír 
að nefndin hefði sumstaðar sett „þegar“ 
i staðinn fyrir „þá er“. Okkur fanst að 
það færi betur á því að segja „þegar um 
er að ræða“ heldur en „þá er um er£að 
ræða“. Jeg held að sú athugasemd hins- 
háttv. þingmanns muni falla um sjálfa sig.

Þótt þetta hafi ekki alstaðar verið leið- 
rjett, þá er það þó til bóta, og má einnig 
laga hina staði frumv. enn þá. Sama er að 
segja um málleysuna í 30. og 31. gr.; 
þótt hún sje víðar, þá sannar það vænt- 
anlega ehki, að breytingin sje ekki til bótar 
það sem hún nær.

Nefndin mun athuga þetta til 3. umr., 
en að öðru leyti verð jeg að álíta að frumv. 
eigi að ganga fram og innihaldi mikla 
rjettarbót.

ATKVGR.:
Brtt. 138, 1. við 1. gr. samþ. án atkv.

1. gr. svo breytt samþ. með 11 atkv, 
samhlj.
Brtt. 138, 2. við 2. gr. samþ. án atkv.

2. gr. svo breytt samþ. með 11. atkv. 
samhlj.

3. gr. samþ. með 11 atkv. samhlj.
Brtt. 138, 3. við 4. gr. samþ. án atkv.

4. gr. svo breytt samþ. með 11 atkv. 
samhlj.
Brtt. 138, 4. við 5. gr., fyrri liður, samþ. 

án atkv.
Brtt. 138, 4. við 5. gr., siðari liður, samþ. 

án atkv.
5. gr. svo breytt samþ. án atkv.

Brtt. 138, 5. við 6. gr. samþ. með 11 atkv. 
samhlj,

Brtt. 138, 6. við 6. gr. samþ. án atkv. 
Brtt. 138, 7. við 6. gr., fyrri liður, samþ.

án atkv.
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Brtt. 138, 7. við 6. gr., síðari liður, samþ. 
án atkv.

Brtt. 138, 8. við 6. gr., samþ. án atkv.
— 138, 9. - 6. — - - -

6. gr. svo breytt samþ. með 11 atkv. 
samhlj.
Brtt. 138, 10. við 7. gr. samþ. án atkv.

— 138, 11. — 7. - — — -
7. gr. svo breytt. samþ. með 11 atkv. 

samhlj.
Brtt. 138, 12. við 8. gr. samþ. án atkv.

— 138, 13. — 8. — — - —
8. gr. svo breytt. samþ. með 11 atkv. 

samhlj.
9. gr. samþ. með 11 atkv. samhlj.

Brtt. 138, 14. við 10 gr. samþ. án atkv.
— 138. 15. — 10 —, fyrri liður, samþ. 
án atkv.

Brtt. 138, 15. við 10. gr., síðari liður, samþ. 
án atkv.
10. gr. svo breytt samþ. með 11 atkv. 

samhlj.
Brtt. 138, 16. við 11. gr. samþ án atkv.

— 138, 17. — 11. - - - -
11. gr. svo breytt samþ. með 11 atkv. 

samhlj.
Brtt. 138, 18. við 12. gr. samþ. án atkv.

12. gr. svo breytt samþ. með 11 atkv. 
samhlj.

13. og 14. gr., hvor um sig, samþ. með 
11 atkv. samhlj.
Brtt. 138, 19. við 15. gr., 1. liður, samþ.

án atkv.
Brtt. 138, 19. við 15. gr., 2. liður, samþ.

án atkv.
Brtt. 138, 19. við 15. gr., 3. liður, samþ.

án atkv.
15. gr. svo breytt samþ. með 11 atkv.

samh
Brtt. 138, 20. við 16. gr. samþ. án atkv.

— 138, 21. — 16. _ _ - —
16. gr. svo breytt samþ. með 11 atkv.

samhlj.
17. gr. samþ. með 11 atkv. samhlj. 

Brtt. 138, 22. við 18. gr. samþ. án atkv.

18- gr. svo breytt samþ. með 11 atkv.
samhlj.

19- gr. samjþ. með 11 atkv. samhlj-
Brtt. 138, 23. við 20. gr. samþ. án atkv.

20. gr. svo breytt samþ. með 11 atkv.
samhlj.
Brtt. 138, 24. við 21. gr. samþ. án atkv.

— 138, 25. - 21. - - — —
21. gr. svo breytt samþ. með 11 atkv.

samhlj.
22. gr. sam þ. með 11 atkv. samh

Brtt. 138, 26. við 23. gr. samþ. án atkv.
- 138, 27. - 23. - _ — —
23. gr. svo breytt samþ. með 11 atkv.

samhlj.
Brtt. 138, 28. við 24 gr. samþ. án atkv.

24. gr. svo breytt, samþ. með 11 atkv.
samhlj,
Brtt. 138, 29. við 25. gr., fyrri Iiður, samþ. 

án atkv.
Brtt. 138, 29. við 25. gr. siðari liður samþ. 

án atkv.
Brtt. 138, 30. við 25. gr., samþ., án atkv.

25. gr. svo breytt samþ. með 11 atkv. 
samhlj.

26. gr. samþ. með 11 atkv. samhlj. 
Brtt. 138, 31. við 27. gr. samþ. án atkv.
_ 138, 32. — 27. _ — — —

27. gr. svo breytt samþ. með 11 atkv. 
samhlj.
Brtt. 138, 33. við 28. gr. samþ. án atkv. 

— 138. 34. - 28. - - - —
28. gr. svo breytt samþ. með 11 atkv. 

samhlj.
Brtt. 138, 35. við 29. gr. samþ. án atkv.

29. gr. svo breytt samþ. með 11 atkv. 
samhlj.
Brtt. 138, 36. og við 30. gr. samþ. án atkv.

30. gr. svo breytt samþ. með 11 atkv. 
samhlj.
Brtt. 138, 37. við 31. gr., 1. liður, samþ. 

með 11 atkv. samhlj.
Brtt. 138, 37. við 31. gr., 2. liður, samþ. 

með 11 atkv. samhlj.
Brtt. 138, 37. við 31. gr., 3. liður, samþ- 

með 11 atkv. samhlj.



Stjórnarfrumvörp samþykL
Sjóvátiygging.

2827

31. gr. svo breytt samþ. með 11 atkv. 
samhlj.

32. gr. samþ. meS 11 atkv. samhlj. 
Brtt. 138, 38. við 33. gr. samþ. án atkv.

— 138, 39. — 33. gr., 1. liður, samþ. 
án atkv.

Brtt. 138, 39. við 33. gr., 2. liður, samþ. 
án atkv.
33. gr. svo breytt samþ. með 11 atkv. 

samhlj.
Brtt. 138, 40. við 34. gr. samþ. án atkv.

34. gr. svo breytt samþ. með 11 atkv. 
samhlj.

35. og 36. gr., hvor um sig, samþ. með 
11 atkv. samhlj.
Brtt. 138, 41. við 37. gr. samþ. án atkv.

37. gr. svo breytt samþ. með 11 atkv. 
samhlj.

38. gr. samþ. með 11 atkv. samhlj. 
Fyrirsögn frv. og fyrirsögn hvers hluta

þess samþ. án atkv.
Frv. vísað til 3. umr. með öllum atkv.

3. umr. á 18. fundi, laugardaginn 25. 
júli (A. 178, 225, 228, 229).

Framsögum. (Karl Einarsson): Nefnd- 
in hefir leyft sjer að koma fram með brtt., 
sem stafa sumpart af því að eigi hafa 
verið gjörðar á frumvarpinu þær leiðrjett- 
ingar, sem til var ætlast, t. d. 3. og 6. 
brtt., að „ábyrgðarsali" komi fyrir „vá- 
tryggjandi". Annars eru allar brtt. orða- 
breytingar. 12. brtt. fer fram á það að í 
staðinn fyrir orðið „hluti“ i fyrirsögn ein- 
stakra kafla komi „kapítuli“, enda er slíkt í 
samræmi við siglingalögin, sem lög þessi 
væntanlega verða færð inn i, og er þetta 
gjört eftir ósk nokkurra hv. deildarmanna.

Hjer er brtt. á þgskj. 225, að í stað 
orðsins „hluti“ komi orðið „kafli“. Jeg hygg 
að sú brtt. verði tekin aftur, er brtt. 
nefndarinnar er fram komin.

Þá er hjer brtt. á þgskj. 228, frá hv. 
þm. Seyðf. (K. F.). Eftir skoðun hv. flm. 
eru þær aðeins orðabreytingar og eiga að 
gjöra meininguna ljósari. Jeg felli mig vel

við fyrri brtt., en síðari tel jeg óþarfaeða 
verri en óþarfa, því að með orðalagi henn- 
ar kemur ekki fram það, sem átt er við.

Kristinn Baníelsson: Jeg ætla að 
skýra frá, hvernig stóð á því, að jeg bar 
upp brtt. á þgskj. 225. Jeg vissi ekki, að 
nefndin ætlaði að breyta fyrirsögninni, en 
kunni annars vegar ekki við orðið hluti, 
sem er útlent að uppruna. Ur þvi að 
brtt. er fram komin, þykir mjer rjett að 
láta ganga til atkvæða um hana, þvi jeg 
kann betur við orðið „kafli“, sem er gott 
og gamalt íslenskt orð, en orðið „kapituli“, 
sem er útlent eins og jeg sagði, þótt það 
sje nú orðið gamalt i málinu. Þótt þess- 
um lögum verði steypt saman við siglinga- 
lögin, sje jeg ekki neitt á móti að nota 
orðið kafli í þessum lögum. Það verður 
þá tekið upp í sjólögin.

Karl Finnbogason: Jeg er hv, nefnd 
þakklátur fyrir að hún hefir að flestu tek- 
ið það til greina, sem jeg benti á um 
daginn. Þó fer því fjarri, að hún hafi 
gengið þannig frá frv., að jeg sje ánægð- 
ur. Jeg álit að allmikið vanti á, að frumv. 
sje þannig úr garði gjört, að rjett sje að 
láta það fara út úr deildinni. Jeg kysi 
því að málið væri tekið út af dagskrá, svo 
að hægt væri að laga það betur.

Jeg þarf ekki að mæla með fyrri brtt. 
minni á þgskj. 228, því að nefndin hefir 
þégar fallist á hana. Síðari brtt. er við 
9. gr. og fer fram á, að í staðinn fyrir 
„ijett verð þess hlutar, þá er þeir virtu 
hann“ komi: „þegar metið var verð- 
mætið“. Ef brtt. verður samþykt, verður 
síðari hluti 9. gr. þannig orðaður: „Þó 
á ábyrgðarsali rjett á, að það verð sje 
lækkað, ef það sannast, að það sje hærra 

■en sanngjarnt var að telja það, þegar 
metið var verðmætið". Tel jeg greinina 
betur orðaða svona og vona að hv. deild 
fallist á, að svo sje.

Jeg hefi alstaðar í frv. viljað breyta orð- 
inu „hlutur“, af því að mjer virðist það 
of takmarkað til að ná yfir alt, sem hægt
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er að vátryggja. Mjer þykir óviðkunnan- 
legt að kalla t. d. verslunararð „hlut“ og 
að kalla sjólánskröfur „hlut“ og sjótjóns- 
framlög „hlut“.

Og það er meira en óviðkunnanlegt. Það 
er ósæmileg meðferð á málinu, sem ætti 
að vera lögbönnuð en ekki lögleidd.

Það er illa hugsað og þó ver orðað 
aö tryggja „hluti gegn háska“, eins'og 
gjðst er ráð fyrir í 6. gr. Hlutir — slikir 
sem t. d. verslunararður — verða ekki 
trygðir gegn háska, heldur þvi, sem þeim 
stafar háski af.

I 19. gr. er talað um, að ábyrgðarsali 
ábyrgist afleiðingar af háska. Í 20. gr. 
er talað um, að ábyrgðarsali ábyrgist ekki 
það, ef gengið er að trygðum munum til 
„fullntegingar tjóniu. í 23. gr. er tal- 
að um, að ábyrgðarsali ábyrgist háska 
o. s. frv.

Alt eru þeltn bláberar vitleysur. Og 
slikar aðrar eru margar enn i frumvarpinu.

En hv. nefnd hefir ekki sjeð ástæðu til 
að breyta þessu. Og mjer vanst ekki tími 
til að koma fram með tillögur úm það, af 
þvi frv. hefir verið flýtt svo mjög síðan 
það kom frá nefndinni, en nóg annað að 
gjöra.

Jeg tel deildinni vansæmd í, að senda 
frá sjer frv. eins og það er, og mælist því 
aftur til að umræðunni verði frestað. En 
verði það ekki gjört, verð jeg að snúa mjer 
til hv. Nd. með athugasemdirnar í þeirri 
von, að hún verði vandari að virðingu 
þingsins í þessu máli, en hv. Ed.

ATKVGR.;
Brtt. 229, 1. við 1. gr. samþ. með öllum 

atkv.
— 229, 2. við 1. gr. samþ. með öllum 

atkv.
— 229, 3. við 2. gr. samþ. með öllum 

atkv.
— 229, 4. við 6. gr. samþ. með öllum 

atkv.
— 228, 1. við 6. gr. samþ. með öllum 

atkv.

Brtt. 229, 5. við 6. gr. samþ. með öllum 
atkv.

— 228, 2. við 9. gr. samþ. með 7 atkv. 
samhlj.

— 229, 6. við 10. gr. samþ. með 12 
atkv. samhlj.

— 229, 7. við 
atkv. samhlj.

— 229, 8. við 
atkv. samhlj.

— 229, 9. við 
atkv. samhlj.

— 229, 10. við 27 
atkv. samhlj.

— 229, 11. við 35. gr. samþ. með 12 
atkv. samhlj.

— 229, 12. við fyrirsagnir einstakra 
hluta frumv, feld með 8 ; 5 atkv. að 
viðhöfðu nafnakalli, og sögðu;

já:

16. gr. samþ. með 12

20. gr. samþ. með 12

23. gr. samþ. með 12

gr. samþ. með 12

Steingrímur Jónsson, 
Eirikur Briem,
Karl Einarsson,
Karl Finnbogason, 
Sigurður Stefánsson.

net:
Björn Þorláksson, 
Guðm. Björnsson, 
Guðmundur Ölafss., 
Hákon Kristófferss., 
Jósef Björnsson, 
Júlíus Havsteen, 
Kristinn Daníelsson, 
Magnús Pjetursson. 

Brtt. 225 við fyrirsögn einstakra hluta frv- 
samþ. með 8 atkv. samhlj.

Frv. svo orðið samþ. með 12 :1 atkv. 
og afgreitt til Nd.

(Sjá A. 233).

Á 35. fundi, laugardaginn 8. ágúst, 
var útbýtt

frumvarpi til laga um sjóvátryggingT 
eins og það var samþ. við 3. umr. í Nd»

Ein umr. á 36. fundi, mánudaginn 10- 
ágúst (A. 412, n. 436, 453).

Framsögumaður (Karl Einarsson): £ 
Nd. hafa verið gjörðar 45 breytingar alls á 
frumv., og þegar það var hjer i deildinni 
var því breytt á rnargan veg, svo að nú 
eru breytingarnar orðnar eitthvað á 2- 
hundrað. Samt sem áður hefir einn hv-
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þm. hjer komið með 6 brtt. í viðbót. 
Það eru alt orðabreytingar og með þvi 
að þær raska ekki efni málsins, en munu 
vera til bóta frá sjónarmiði Nd., get jeg 
verið þeim meðmæltur. Eins og sjest á 
þgskj. 436 leggur nefndin til að frumv. 
verði samþykt, enda eru aliar breytingar 
Nd. orðabreytingar, nema við 25. gr. Þar 
eru tvær efnisbreytingar, sem líklega hafa 
slæðst inn af vangá, og verður að lagfæra 
þær. I fyrstu málsgrein 25. gr. segir, að 
ef breytt sje ferð þeirri, „sem tilgreind var, 
þegar vátryggingarsamningurinn var gjörð- 
ur, og sú breyting verður áður en ábyrgð- 
arsali á neitt á hættu, þá er ábyrgðarsali 
úr allri ábyrgð, ef skip og farmgjald hefir 
verið vátrygt fyrir hönd útgjörðarmanns“. 
En önnur málsgrein byrjar svo: „Nú er 
farmgjald vátrygt fyrir hönd annars manns, 
eða aðrir hagsmunir en skip og farmgjöld“ 
o. s. frv. Það sjer hver maður, að ef 
orðið „skip“ fellur hjer burt, þá verð- 
ur glompa í þessari málsgrein, því að þá 
vantar þar ákvæði um vátryggingu skips, 
en það hefir þó ekki verið meiningin. 
Nefndin vill því ráða háttv. deild til þess 
að samþykkja 1. og 2. brtill. á þgskj. 436. 
Þá er 3. brtt. við 3. málsgrein sömu 
greinar, þar hefir orðið „eða“ verið sett i 
staðinn fyrir „og“ og veldur það efnis- 
breyting. Nefndin leggur til að orðið falli 
burt, því að meiningin haggast ekki, þó 
að „og“ sje ekki sett inn aftur. Jeg hefi 
nákvæmlega athugað dönsku siglingalögin 
og er brtt. í fullu samræmi við þau. 
Nefndin vonar þvi að háttv. Ed. samþykki 
einnig þessa brtt. — Loks vil jeg benda 
á 2 prentvillur. Önnur er í 10. gr., „er“ 
fyrir: „eruq, hin er síðasta orð í 1. máls- 
grein 30. gr., „þeim“ fyrir: „því“. Skaljeg 
svo ekki fjölyrða frekar um þetta mál.

Karl Finnbogasou: Saga þessa máls 
ætlar að verða eftirminnileg. Það hefir 
nú gengið í gegn um báðar deildir og ver- 
ið i nefnd i báðum deildum, og þó hefir 
ekki tekist að gjöra það betur úr garði

en þetta. Jeg ætla við þetta tækifæri ekki 
að tala um annað en brtt. þær, sem jeg 
nú hefi komið fram með til þess að reyna 
að bæta úr göllunum.

Jeg er þakklátur háttv. Nd. fvrir, að 
hún hefir tekið meira tillit til brtt. minna, 
en hjer var gjört, og jeg er þakklátur 
háttv. þm. Vestm. (K. E.) fyrir það, hvað 
hlýlega hann hefir nú tekið brtt. mínurn. 
Það hefir áður verið hreytt í mig ónotum fyr- 
ir þessar brtt., þær hafa verið nefndar flug- 
ur, sem flygju hjer um deildina og væri rjett- 
ast að merja þær undir nöglinni eins og 
lýs. En það sannast betur og betur, hversu 
rjettmæt slík ummæli eru. Því nú hefir 
heilbrigð skynsemi ráðið svo miklu i þing- 
inu, að flestallar þær breytingar, sem jeg 
barðist fyrir meðan frv. var hjer til 
meðferðar, eru teknar til greina. — Brtt. 
mínar eru tvenns eðlis. Önnur tegund 
þeirra miðar að því, að nema burt mein- 
loku, er gengið hefir gegn um alt frv. og 
ekki er horfin enn með öllu. I 6. gr. er 
talað um að vátryggja „gegn* háska, og 
kemur það fyrir á fjórum stöðum. Jeg hefi 
áður bent á, að þetta er hin mesta vit- 
leysa, og tek það ekki aftur. Breyt- 
ingartillögur mínar miða að þvi að’ nema 
þessa vitleysu burt. Háttv. þm. Vestm. 
(K. E.) sagði, að þetta væri að eins orða- 
breyting, en það er í rauninni efnisbreyt- 
ing. — Hinar brtt. eru tvær, og hygg 
jeg að allir geti áttað sig á þeim. Þær 
eru sama eðlis og margar breytingar neðri 
deildar á frv., en þar hefir sjest yfir þetta. 
Frv. verður vist breytt hjer, svo það þarf 
aftur að fara til Nd. hvort sem er, og 
vona jeg því að háttvirt deild samþykki 
brtt. mínar. Það er til bóta og mein- 
fangalaust.

ATKVGR.:
Brtt. 453, 1. við 6. gr. samþykt ineð 9 

atkv. samhlj.
— 453, 2. við 23. gr. samþykt með 9 

atkv. samhlj.
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BrtL 436, 1., 2. og 3. liður, við 25. gr. 
samþ. með 10 atkv. samhlj.

— 453, 3., a og ft-Iiður, við 26. grein 
samþ. með 9 atkv. samhlj.

— 453, 4. við 32. gr. samþykt með 9 
atkv. samhlj.

— 453, 5. við 34. gr. samþykt með 9 
atkv. samhlj.

— 453, 6. við 36. gr. samþykt með 9 
atkv. samhlj.

Frv. svo orðað samþykt með 10 alkv. 
samhlj. og endursent Nd.

(Sjá A. 458).

4. Breyting á póstlöguin.
A 1. fundi í Ed., miðvikudaginn 1. júli, 

var úbýtt
frv. til laga um breyting á póstlög 

vm 16. nóv. 1907.
Á. 3. fundi, laugardaginn t4. júlí, var 

frv. tekið til 1. umr. (A. bls. 80—82).
Báðherra (H. Hafstein): Eftir 16. 

gr. póstlaganna frá 16. nóv. 1907, ber 
póststjórnin eða landssjóður ábyrgð á öll- 
um póstsendingum frá þvi að þær eru af- 
hentar í póst og þangað til þær eru komn- 
ar í hendur viðtakendum, eða útlendum 
póststjórnum, eigi þær að fara til útlanda. 
Póstsjóður hjer ber nú ábyrgð, eigi ein- 
ungis á því tjóni, er verður af völdum 
póstþjónanna, heldur einnig á tjóni, sem 
stafar af eldsvoða, skiptjóni og öðrum 
óviðráðanlegúm orsökum (vis major). Hing- 
að til hefir þetta eigi valdið landssjóði 
miklum kostnaði, því að hann hefir sætt 
sæmilegum kjörum um endurtryggingu, en 
nú er það fjelag, sem skift hefir verið við, 
hætt að taka ábyrgð á öðru en peningum, 
dýrum málmum og verðbrjefuni, en á 
hinn bóginn er farið að senda í böggla- 
pósti miklu meira af vörum, og þar á með- 
al mjög verðmætum bögglum, en áður 
hefir tíðkast. Þannig eru nú með hverju 
skipi dýrar kvikmyudasendingar o. fl., sem 
áður hefir «igi tiðkast. Tekjur póststjórn-

arinnar fyrir ábyrgð á póstsendiogum eru 
mjög litlar. Eftir reglum alþjóðapóst- 
sambandsins má ekki taka nema 2O37/loo 
aura fyrir ábyrgð á hverjum 1000 kr. af 
verðmæti þeirra póstsendinga, sem sendar 
eru til nágrannalanda Danmerkur (Sví- 
þjóðar og Þýskalands) og 36n/l00 aura til 
annara erlendra ríkja. Af hverjum 1000 kr. 
af verðmæti þeirra sendinga, er fara til 
Danmerkur, fær póstsjóður 80 aura og50 
aura innanlands. En ef póststjórnin vill 
endurvátrvggja verður hún að greiða 2,50 
kr. fyrir hverjar 1000 kr. innanlands, og 
7 kr. 50 aura fyrir hverjar 1000 kr. til 
útlanda. Það er því augljóst, að ábyrgð- 
argjald það, sem landssjóður fær, erlangt 
um of litið fyrir jafn viðtæka ábyrgð sem 
nú er tekin. Með þeirri breytingu á póst- 
lögunuro, sem hjer er um að ræða, losn- 
ar póststjórnin við að ábyrgjast annað en 
það, að póstsendingar glatist ekki fýrir 
handvömm eða af völdum póststjórnarinn- 
ar eða póstþjónanna, en hún ábyrgist ekki, 
þótt póstsendingar farist af óviðráðanleg- 
um atburðum (vis major). Þetta er eigi 
á móti ákvæðum alþjóðapóstsambandsins; 
enda mun jafn viðtæk ábyrgð, sem hjer 
hefir átt sjer stað, ekki tiðkast annarsstað- 
ar, nema á Norðurlöndum. Stærstu rikin 
ábyrgjast ekki gagnvart vis major fyrir 
póstábyrgðargjaldið. Jeg vona þvi að háttv. 
deild verði samdóma landsstjórninni um 
að rjett sje að takmarka ábyrgð lands- 
sjóðs á þann hátt, sem farið er fram á 
i þessu frumvarpi, einkum þar sem jafn- 
framt er heimilað að gera undantekningu 
frá þessu ákvæði, þar sem sjerstakar 
ástæður liggja til.

Júlíus Havsteen: Jeg vil leyfa mjer 
að stinga upp á því, að máli þessu verði 
visað til þriggja manna nefndar að lokinni 
þeasari umræðu.
ATKVGR.:

Frumvarpinu vísað til 2. umr. í einu 
hljóði.

Samþykt í einu hljóði að skipa þriggja 
3
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manna nefnd í málið og í hana kosnir 
með listakosningu:

Júlíus Havsteen,
Magnús Pjetursson,
Karl Finnbogason.

2. umr. á 7. fundi, mánudaginn 13. 
júli (A. bls. 80—82, n. 56).

Framsin. (fflagnús Pjetursson): Jeg 
vil í fyrsta lagi vekja athygli háttv. deild- 
ar á því, að þó að nefndarálitið í þessu 
máli sje ekk> langt, þá eru í þvi 3 prent- 
villur, sem í sjálfu sjer eru skaðlausar.

Eins og nefndarálitið ber með sjer, þá 
leggur nefndin það til, að frumvarpið verði 
samþykt óbreytt. Nelndin var þó ekki 
alls kostar ánægð með frv., þvi að okkur 
þótti það ekki rjett, að ábyrgðarbrjef, pen- 
ingabrjef, peningasendingar o. s. ftv., yrðu 
ekki trygð jafnt hjer eftir sem hingað til, 
enda lítur svo út af athugasemdunum við 
frumvarpið, að því sje aðallega beint að 
böggulsendingum. Nefndinni virtist svo, 
að það gæti komið mönnum illa, að geta 
ekki trygt þær sendingar, er jeg nefndi áð- 
ur. Nefndin átti þvi tal um þetta við 
póstmeistara, og þótli honum rjettara að 
að láta frumvarpið haldast óbreytt, en 
Iýsti jafnframt yfir því, að þegar lögin 
gengju i gildi, mundi stjórnin semja reglu- 
gjörð, þar sem undanteknar væru þær 
sendingar, sem taldar væru upp í nefndar- 
álitinu, nefnilega: verðmæt skjöl, víxlar, 
ávísanir, vaxtamiðar, peningar. dýrir málm- 
ar, gimsteinar og perlur. Fanst nefndinni 
þessi orð póstmeistara næg trygging fyrir 
þvi, að slik ’reglugjörð yrði gefin út, og 
fjell hún því frá að setja það í lögin, 
enda áleit póstmeistari það lakara, þar eð 
fjelag það, sem þessar sendingar eru nú 
trygðar hjá, gæti ef til vill alt i einu kipt 
að sjer hendinni, eða hækkað tryggingar- 
gjaldið að niiklum mun, og væri þá ilt að 
landssjóður væri eftir sem áður ábyrgðar- 
skyldur. Væru fyrgreindar undantekning- 
ar settar í lögin sjálf, þá gæti orðið erfið-

leikum bundið að fá þær teknar þaðan 
aftur, en sjeu þær ákveðnar með reglu- 
gjörð, er ávalt hægt að nema þær úr gildi. 
Annars ætla jeg ekki að fjölyrða frekara 
um frumvarpið, en vona að háttvirt deild 
samþykki það óbreytt.

ATKVGR.:
Frumvarpsgr. samþykt með 11 atkvæð- 

um samhljóða.
Fyrirsögn frv. samþykt án atkvgr. 
Frumvarpinu vísað til 3. umr. i e. hlj-

3. umr. á 9. fundi, miðvikudaginn 15. 
júlí (A. bls. 80—82).

Enginn tók til máls.
ATKVGR.:
Frumvarpið samþykt í einu hljóði og^ 

afgreitt til Nd.
(Sjá A. 103).

5. Notkun bifreiða.
A 1. fundi i Ed., miðvikudaginn 1. júlír 

var útbýtt
frv. til laga um notkun bifreiða.
A 3. fundi, laugardaginn 4. júlí, var 

frumvarpið tekið til 1. umr. (A. bls. 
82-86).

Káðlierra (Ilaimes Ilafstein) i Eins- 
og mönnum er kunnugt, er örstutt siðan 
íyrst var farið að nota bifreiðar hjer á 
landi. En notkun þeirra hefir aukist mjög 
hröðum fetum, og líkindi mikil til, að 
noktun þeirra fyrir almenning fari ört vax- 
andi. En meðferð bifreiða er engaii veg- 
inn á allra meðfæri, og þær geta haft 
allmikla hættu í för með sjer á ýmsan 
hátt. 1 öðrum lðndum hafa því verið settar 
itarlegar reglur um notkun þeirra, um 
hvernig þær skuli vera gerðar, hvaða skil- 
yrðum menn þurfi að fullnægja, til þess- 
að mega stjórna þeim, hversu hratt þær 
megi fara, hvernig þær skuli haga sjer, til 
þess að valda sem minstum baga fýrir 
aðra vegfarendur, og hver bera skuli á- 
byrgð á slysum og tjóni, er þær kunna að
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valda. Hjer á landi er nú að verða sams- 
konar þörf á slíkum ákvæðum, og þetta 
frumvarp er samið í því skyni að bæta 
úr þeirri þörf. Að öðru leyti leyfi jeg 
mjer að skírskota til ástæða stjórnarinnar, 
sem prentaðar eru aftan við frv.

Júlíus Havsteen: Vegna þess. að 
mörgum deildarmönnum mun vera lítt 
kunnugt um þetta mál, finst mjer nauð- 
synlegt að skipa nefnd i málið. Vil jeg 
jjví leyfa mjer að leggja það til, að kosin 
verði 5 manna nefnd til að íhuga málið 
að lokinni þessari umræðu.
ATKVGR.:

Frumvarpmu vísað til 2. umræðu í einu 
hljóði.

Samþykt í einu hljóði að skipa 5 manna 
nefnd og i hana kosnir:

Júlíus Havsteen,
Guðm. Björnsson,
Magnús Pjetursson,
Karl Finnbogason,
Guðm. Ólafsson.

2. umr. á 15. fundi, miðvikudaginn 
22. júli, (A. bls. 82—86, n. 130, 131).

Framsögumaðnr (Guðm. Björnsson): 
Það er hvorttveggja, að bifreiðar eru nýj- 
ung hjer á Iandi, enda er frumvarp þetta 
sannkallað nýmæli. Nefndinni var því 
Ijóst, að háttv. þm. mundi erfitt að glöggva 
sig á svo ókunnu máli, og Ijet því einkis 
ófreistað til þess að búa málið svo úr garði, 
að það yrði mönnum ljósara en áður. 
Þess vegna Ijet hún það vera sitt fyrsta 
verk, að kynna sjer bifreiðalög annara 
]>jóða, og komst hún að raun um, að við- 
líka ákvæði og í stj.frv., ganga um öll 
lðnd og eru gildandi lög. Það eru að 
skapast sameiginleg alþjóðalög um þetta 
nýja, merkilega samgöngufæri. Enda er 
það fullskiljanlegt, því að oft fara menn 
i bifreiðum land úr Iandi, og er þá þægi- 
legt að mega aka vagni eftir einum lögum, 
hvar sem maður er staddur.

Norðurálfuþjóðirnar virðast þegar hafa

komið sjer saman um, án skrafs og 
ráðagerðar, að hafa ein lög um þetta efni.

Nefndin kynti sjer sjerstaklega lög Dana 
og Norðmanna um bifreiðar. Þær tvær 
þjóðir byggja ólík lönd, önnur býr í há- 
lendi, hin á láglendi, en þó eru bifreiðar- 
lög beggja nálega samhljóða. Stjórnarfrv. 
mun aðallega tekið úr norskum lögum.

Um bifreiðar hefir verið þrefað og þrátt- 
aö, siðan þær komu til sögunnar. En 
þau almennu ákvæði, sem nú hafa fest 
rætur i lögum flestra Európuþjóða, eru 
ávöxtur reynslunnar. Þau eru jafngild í 
einu landi sem öðru. Hitt varð oss nefnd- 
armönnum íhugunarefni, hvort eigi mundi 
þörf á einhverri viðbót við þau, vegna 
einstakra landshátta hjer. Oss var kunn- 
ugt, að sumir litu hornauga til bifreið- 
anna, og að fram höfðu komið kvartanir 
um þær, svo að vjer töldum oss skylt að 
rannsaka málið til róta. Nefndarálitið 
sýnir, á hvern hátt vjer höfum gjört það.

Tvær eru kærurnar, sem aðallegu eru 
hafðar á bifreiðarnar. — Önnur er sú, að 
þær fæli hesta, svo að slys geti hlotist af, 
meiðsl á mör.num, en skemdir á flutningi. 
Hin er sú, að þær spilli vegum. Báðar 
sakagiftirnar væru þungar, ef sannar væru.

Nefndin vonast nú til, að háttv. Ed. 
muni sjá af ferðaskýrslu hennar, að kær- 
urnar eru ekki á rökum bygðar. Almenn- 
ingur hefir ýkt og öfgað um bifreiða- 
hættuna. Daginn sem vjer, nefndarmenn, 
fórum austur um fjall, var fádæma troðn- 
ingur á veginum, á þriðja hundrað vagna 
og þaðan af fleiri hestar. En hvernig fór ? 
Á allri leiðinni vildi til eitt „slys“: að hest- 
ur sleit sig aftan úr, og var það þó að 
kenna klaufaskap þess, er teymdi lestina. 
Oss virðist þvi auðsætt, að manna og 
muna háskinn af bifreiðunum sje ekki 
nema ímyndun ein og hjegómi.

Og sama er að segja um hina sakar- 
giftina, að bifreiðarnar spilli vegum. Um 
það efni nægir væntanlega að vísa til 
nefndarálitsins. Það eru ekki þessi Ijettu
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og hjóllipru akfæri, seni vegunum stend- 
ur háski af. Það eru kerrurnar, þungar 
og Iuralegar, sem mest vegapjöll vinna.

Nefndin hefir því orðið á eitt mál sátt 
um það, að hjer á landi sje engin þörf á 
strangari ákvæðum um bifreiðar en í öðr- 
um löndum. Stjórnarfrv. miðast við við- 
líka bifreiðar, sem nú tíðkast hjer, og 
reisir enda skorður við þvi, að mjög þung- 
ar bifreiðar verði notaðar hjer.

En jeg vil endurtaka það, sem segir í 
nefndarálitinu, að það eru ekki bifreiðarn- 
ar, sem hjer eru mestir vogestir á veg- 
um. Sjálfum vegunum er ábótavant, og 
umferðinni um þá þarf að koma i miklu 
betra horf en nú. Hún er nú í ófæru 
ólagi, sem þarf að leiðrjettast. En það 
mun ekki tjá að fara frekar út i þá sálma 
að þessu sinni.

Nefndin leggur því til, að stjórnarfrv. 
verði samþykt með örfáum breytingum. 1. 
brtt. við 2. gr. er lítilsháttar og þarf engra 
orða við. 2. brtt. er við 3. gr. Jeg get 
hugsað að mönnum sje ekki fullljóst, hvað 
meint sje með seinni lið þeirrar brtt. Á 
öllum bitreiðum eru tveir hemlar, og á 
annar að geta stöðvað vagninn ef hann 
fer áfram, en hinn ef hann fer aftur á 
bak. En vegir hjer eru svo brattir, að 
varhugavert er að hafa að eins tvo hemla. 
Varahemill er nauðsynlegur, og þess vegna 
er brtt. gjörð. Enda hafa bifreiðarnar hjer 
þenna útbúnað; í „Ford“-bifreiðunum eru 
t. d. tveir stighemlar og handhemill að 
auki. — Við 4. gr. er brtt. í tveimur lið- 
um. Hin fyrri ákveður, hvar merki skuli 
setja á vagn, — að það skuli setjast aft- 
an á hann, eins og tíðkast í öðrum lönd- 
um og bifreiðafjelögin hjer hafa gjört. 
Seinni liðurinn er lítilsverður, og svo auð- 
skilinn, að ekki þarf að eyðaorðumað.— 
Næst er brtt. við 5. gr. Nefndin hefir 
komið fram með hana vegna þess, að það 
er sannreynt i öðrum löndum, að slys 
hljótast lang oftast af þeim bifreiðum, sem 
eru eign einstakra manna. Enda er það

auðskiljanlegt, þvi að ökumenn bifreiða- 
fjelaganna hafa tvöfait aðhald: landslögin 
og hagsmuni fjelagsins. Bifreiðafjelögin 
hjer hafa sett ökumönnum sínum mjög 
strangar reglur. Og sjálfsagt væri meiri 
ástæða til að heimta hærri aldur og itar- 
legri tryggingu af ökumönnum einstakra 
manna en af ökumönnum einstakra fjelaga. 
5. brtt. er við 7. gr. Fyrri liður hennar 
er orðabreyting, sem öllum mun vera ljóst 
að sje til bóta. Seinni liðurinn tekur framr 
að vegfarendur hafi einnig nokkrar skyld- 
ur við bifreiðarnar. Nefndinni þótti nauð- 
synlegt, að skjóta þessari viðbót inn í frv., 
því að óregla og ókurteisi þeirra, sem um 
veginn fara, er oft dæmafá. Jeg þekki 
það sjálfur af eigin raun, að menn gjöra 
hjer oft farartálma á vegum af kerskni og 
slrákskap, og gjalda svo oft ónota svör 
við hæverskum tilmælum, ef um það er 
vandað. — Þá hefir nefndin viljað breyta
11. gr. nokkuð. Stjórnarfrv. vill leyfa.að 
ökumaður á tvihjóla bifreiðum og þrihjóla, 
sem að eins eru ætlaðar einum manni, 
sje ekki eldri en 15 ára. En slíkar bif- 
reiðar munu vera mest notaður í bæjum, 
og þar er hættan mest á slysum. Nefnd- 
in vill þvi fella þetta ákvæði burt. — Brtt. 
við 13. gr. fer í þá átt, að Ijetta nokkuð 
ábyrgðarhlut ökumannsins. Ef hann hefir 
sýnt alla þá aðgæslu og varkárni, sem 
honum ber, virðist hann eiga að vera sýkr* 
saka, þótt slys vilji til.

Að svo mæltu vil jeg láta í ljós þá von 
nefudarinnar, að háttv. deild greiði á sem 
bestan hátt fyrir þessu frumvarpi. Bif- 
reiðar virðast geta komið að ágætum not- 
um hjer á landi. Þær tiðkast nú þegar 
talsvert, og er það ólýgnasti votturinn um, 
að þær muni eiga framtíð hjer. Það mundi 
þvi vera ilt verk, að reyna að tefja fyrir 
þessari merkilegu nýjung. Nefndinni 
er kunnugt um, að bifreiðaeigendur hjer 
hafa í hyggju að fá vátryggingu á bifreið- 
urn sinum, ef þess verður kostur. Þess 
vegna er mikilsvert fyrir þá, að hjerlend
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bifreiðalög sjeu góð og sanngjörn, því 
að vátryggingin nær ekki eingöngu til 
skemda á bifreiðum, heldur einnig til 
skaðabóta fyrir slys.

Jeg vona, að nú haíi jeg reift mábð 
svo, að það sje öllum Ijóst, þó það sje 
nýtt og áður óþekt hjer á landi. 
ATKVGR.:

1. gr. samþ. með öllum atkv.
Brtt. 131, 1. við 2. gr. samþykt með öll- 

um atkv.
2. gr. svo breytt samþykt með öllum 

atkvæðum.
Brtt. 131, 2. a, við 3. gr. samþykt án 

atkv.
— 131, 2. 6, - 3. - - með

öllum atkv.
3. gr. svo breytt samþykt með öllum 

atkvæðum.
Brtt. 131, 3. a, við 4. gr. samþykt með 

öllum atkvæðum.
— 131, [3. 6, við 4. gr. samþykt án 

atkvæða.
4. gr., svo breytt samþykt með öllum 

atkvæðum.
Brtt. 131, 4. við 5. gr. samþykt méð 12 

atkv. samhlj.
5. gr. svo breytt samþykt með öllum 

atkvæðum.
6. gr. samþ. með öllum atkv.

Brtt. 131, 5. a, við 7. gr. samþykt án 
atkvæða-

— 131, 5. b, við 7. gr. samþykt með 
12 atkv. samhlj.

7. gr. svo breytt samþykt með 12 atkv. 
samhlj.

8. gr., 9. gr. og 10. gr., hver um sig, 
samþ. með öllum atkv.
Brtt. 131, 6. við 11. gr. samþykt með 12 

atkv. samhlj.
11. gr. frv. þar með fallin.
12. gr. samþ. með öllum atkv.

Brtt. 131, 7. við 13. gr. samþykt með 
öllum atkvæðum.

13. gr. svo breytt samþykt með öllum 
atkvæðum.

14. gr. og 15. gr. samþykt með öllum 
atkvæðum.

Fyrirsögn frumvarpsins samþ. án atkv. 
Frv. vísað til 3. umr. með öllum atkv.

3. umr. á 17. fundi, föstudaginn 24. 
júlí, (A. 179).

Enginn tók til máls.
ATKVGR.:
Frumvarpið samþ. með öllum atkv. og 

afgreitt til Nd.
(Sjá A. 211).

Á 34. fundi, föstudaginn 7. ágúst, var 
útbýtt

frv. til laga um notkun bifreiða, 
eins og það hafði varið samþ. við 3. umr. 
í Nd.

Ein umr. á 35. fundi, laugardaginn 8. 
ágúst (A. 400).

Afbrigði frá þingsköpum, til þess að 
taka málið fyrir, leyfð af ráðherra og sam- 
þykt af deildinni.

Framsögumaður (Guðm. Björnsson); 
Herra forseti! Háttv. Nd. hefir gert fá- 
einar breytingar á þessu frv., engar veru- 
legar efnisbreytingar.

Breytingarnar eru þessar:
Nokkrar orðabreytingar á 4. gr. og sú 

ein efnisbreyting, að orðin „á kostnað eig- 
anda“ eru viðbót, svo að nú getur lög- 
reglustjóri, hvenær sem honum þykir ástæða 
til, látið fara fram skoðun á bifreiðum á 
kostnað eigenda. 1 5. gr. er hert á ald- 
urstakmarkinu, færl úr 18 árum upp í 21 
ár. I 7. gr. er ein litil orðabreyting. í
9. gr. eru feld burtu orðin „ef krafist er“. 
Þá er viðbót við 7. gr. svohljóðandi: „Ef 
ferðamenn með hlaðna vagna hafa neyðst 
til að víkja út at vegi fyrir bifreið, skali 
bifreiðarstjóri veita liðsinni sitt, ef þörf 
gjörist, til áð koma vögnunum aftur á veg- 
inn“. Þetta eru allar breytingarnar, og 
nefndin var þegar einhuga um það, að' 
leggja til, að frv. yrði samþykt óbreytt.

Þetta og þvilíkt er hversdagsviðburður,
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að frumvörp koma til einnar umræðu og 
nefndin þá sammála, vill samþykkja það 
óbreytt, en þingsköpin heimta samt nýtt 
nefndarálit og síðan tveggja nátta frest, 
áður en til umræðu komi. Undir þing- 
Iausnir rignir niður þessum örstuttu, efnis- 
lausu og óþörfu nefndarálitum. Þetta á- 
kvæði þingskapanna veldur óþarfa töfum. 
Þess vegna höfum vjer nú í þessu máli 
í fyrsta sinni beiðst afbrigða frá þessu á- 
kvæði þingskapa, og teljum vert að veita 
þeirri nýbreytni fulla athygli, með því að 
nú er í ráði að breyta þingsköpunum.

ATKVGR.:
Frumvarpið samþykt í einu hljóði og 

afgreitt sem
lög frá alþingi.

(Sjá A. 430).

6. Skipströnd.
Á 14. fundi í Ed., þriðjudaginn 21. júli, 

var útbýtt
frv. til laga um viðauka við lög nm 

skipströnd 14 janúar 1876,
eins og það hafði verið samþykt við 3. 

umr. í Nd.
Á 16. fundi, fimtudaginn 23. júli, var 

frv. tekið til 1. umr. (A. 159).
Júlíus Havsteen: Það er merkilegt 

mál, sem hjer er komið fram, og þarf að 
íhugast vandlega, af því þau ákvæði, sem 
um það eru i lögum vorum, eru rnjög 
stutt og ófullnægjandi, mun þau sem sje 
að eins vera að finna í Jónsbók, Farmanna- 
lögum, 11. kap.

Jeg vil því stinga upp á að þriggja manna 
nefnd verði skipuð í málið að lokinni umr.

ATKVGR.:
Frv. vísað til 2. umr. með öllum atkv.
Þriggja manna nefnd samþ. með öllum 

atkvæðum og í hana kosnir:
Júlíus Havsteen,
Steingrimur Jónsson,
Karl Einarsson.

2. umr. á 30. fundi, mánudaginn 3. 
ágúst (A. 159, n. 272).

Frainsöguni' (Steingrímur Jónsson): 
Frumvarp þetta, sem komið er frá háttv. 
neðri deild, er stjórnarfrumvarp, sem þar 
var lagt fyrir deildina. Tilgangurinn með 
því er að bæta úr þeim galla á strand- 
lögunum frá 14. jan. 1876, að þar er 
hvergi gjört ráð fyrir, hvernig fara skuli 
með skipsflök, sem liggja i greinarleysi á 
strandfjöru löngu eftir að skipið hefir 
strandað, en slikt kemur oft fyrir. Ástæðan 
til þess er oftast sú, að eigendurnir óska 
ekki aðstoðar yfirvaldanna við björgun, en 
síðan ekki þótt borga sig að vinna að 
björgun eða rífa skipið; hefir skipsflakið 
þá einatt. legið árum saman á fjörunni 
í hirðuleysi. Þetta getur einnig komið 
fyrir i því tilfelli, að einhver kaupi skipið 
á stranduppboði, en þyki svo ekki svara 
kostnaði að rífa það, svo að skipsflakið 
liggur þar, sem það er komið. Þetta er 
óheppilegt að mörgu leyti. Það getur spilt 
lendingu og haft ýms önnur óþægindi i 
för með sjer.

Hjer er farið fram á, að lögunum sje 
breytt á þá leið, að þegar liðið er ár frá 
því að strandið varð, geti lögreglustjóri 
látið selja skipið við opinbert uppboð, en 
ef það er ekki gjörl, og skipið liggur þaun- 
ig í tvö ár, þá verði það eign fjörueig- 
anda. Undantekning er gjörð i þá átt, 
að lengja megi þenna frest, ef eigandi 
eða ábyrgðarsalar sýna stjórnarráðinu fram 
á, að sjerstökum erfiðleikum hafi verið 
bundið, að ljúka björguuinni á 2 árum. 
Enn fremur eru ákvæði um það, ef skip 
sekkur, þar sem af þvi getur stafað hætta 
fyrir siglingar, þá megi stjórnarráðið gjöra 
ráðstafanir til þess að gjöra það óskað- 
vænt. Þetta ákvæði áleit nefndin sjálf- 
sagt.

Nefndin áleit rjett, að taka það fram, 
að lögin gildi ekki þar sem löggiltar hafn- 
arreglugjörðir eru fyrir hendi, svo sem i 
kaupstöðum og kauptúnum.
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Það getur verið nauðsynlegt að hafa 
reglu, sem er ekki eins þunglamaleg eins 
og reglan í 5. gr„ og það er því ósk 
nefndarinnar, að bætt verði við frumvarp- 
ið ákvæði um, að þessi fyrirmæli laganna 
haggi ekki við löggiltum reglugjörðum í 
kaupstöðum og kauptúnum. Vonum við 
að deildin verði á sama máli um, að rjett 
sje að bæta þessu ákvæði við frumvarpið, 
og leggjum það til, að frv. þannig breytt 
verði samþýkt af háttv. deild.

ATKVGR.:
1. gr. samþ. með öllum atkv.
2. gr„ 3. gr„ 4. gr„ 5. gr. og 6. gr., 

hver um sig, samþ. tneð öllum atkv. 
Viðaukatillaga 272 (hý 7. gr.) samþ. með

öllum atkv.
Fyrirsögn frumvarpsins samþykt án at- 

kvæðagreiðslu.
Frumvarpinu vísað til 3. umr. i e. hlj.

3. u m r. á 32. fundi, miðvikudaginn 5. 
ágúst (A 340).

Enginn tók til máls.
ATKVGR.:
Frumvarpið samþykt með öllum atkv. 

og endursent Nd.
(Sjá A. 381).

7. Vjelgæsla á skipum.

Á 14. fundi í Ed„ þriðjudaginn 21. júli, 
var útbýtt

frv. til laga um breyting á lögum 
og viðauka við lög nr. 25,11. júlí 1911, 
um atvinnu við vjélgœslu á islenskum 
skipum,
eins og það hafði verið samþykt við 3. 
umr. í Nd.

Á 16. fundi, fimtudaginn 23. júlí, var 
frv. tekið til 1. u m r. (A. 158).

Jósef Björnsson: Jeg leggtil að þriggja

manna jnefnd verði skipuð í mál þetta að 
lokinni umræðunni.

ATKVGR.:
Frumvarpinu vísað til 2. umr. með 

öllum atkv.
Þriggja manna nefnd samþykt með öll- 

uni atkv. og í hana kosnir:
Guðmundur fijörnsson,
Karl Einarsson,
Eirikur Briem.

2. umr. á 26. fundi, föstudaginn 31. 
júlí (A. 158, n. 261).

Framsm. (Karl Einarsson): Nefnd- 
in, sem háttv. deild skipaði til þess að 
athuga þetta frumvarp, hefír átt tvo fundi 
með sjer, og rannsakað ástæðurnar, bæði 
fyrir þessu frumvarpi og fyrir bráðabirgða- 
lögunum. Virðist nefndinni að allar þær 
breytingar, sem Nd. hefir gjört við frv„ 
sjeu til bóta. Það er t. d. vel til fundið, 
að útvega þeim vjelgæslumönnum, sem 
hafa þetta starf á hendi eftir undanþágu 
og um Iangan tima hafa staðið vel i 
stöðu sinni, sama rjett sem prófuðum 
mönnum; en jeg fyrir milt leyti álít, að 
bráðabirgðalögin hafi verið óþörf, og gef- 
in því út í heimildarleysi.

Nefndin vill því öll leggja til, að þetta 
frumvarp verði samþykt.

ATKVGR:.
1. gr. samþ. með öllum atkv.
2. - — — - -
3. - — — - —

Fyrirsögn frumvarpsins samþykt án at- 
kvæðagreiðslu.

Frumvarpinu vísað til 3. umr. með öll- 
um atkvæðum.

3. umr. á 30. fundi, mánudaginn 3. 
ágúst (A. 158).

Enginn tók til máls.
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ATKVGR.:
Frumvarpið samþ. með öllum atkv. og 

afgreitt sem
lög frá alþingi.

(Sjá A. 338).

8. Hjerar.
Á 26. fundi í Ed., föstudaginn 31. júlí, 

var útbýtt
frv. til laga uni friðun hjera, 

eins og það hafði verið samþ. við 3. umr. 
i Nd.

Á 30. fundi, mánudaginn 3. ágúst, var 
frv. tekið til 1. u m r. (A. 286).

Hagnús Pjetursson: Þetta frv. er kom- 
ið frá hv. Nd. eins og kunnugt er; fylgdi 
því þar allitarlegt nefndarálit, og mun mörg- 
um, sem það hafa lesið, þykja hálfbroslegt, 
að málið skuli hingað komið, eftir slikt 
nefndarálit. En svo er þó komið, og því 
er að taka það til skoðunar. Liggur þá 
beinast fyrir, þegar fará á að flytja nýja 
dýrategund inn i landið, að athuga, hvorl 
meira gagn eða tjón muni verða að inn- 
flutningnum. Gagnið mun hjer ekki verða 
annað en það, að ef leyft verður að veiða 
hjerana — en það er ekki gjört hjer 
— þá gefur það landinu ofurlitla viðbót 
af kjöti til átu og kann að veita mjer og 
öðrum veiðimönnum nokkra veiðigleði. En 
likindi eru til, að þeir gjöri allmikinn skaða 
a görðum og skógviði.

Ef þeir þrifast hjer á annað borð, þá 
má búast við að þeim fjölgi fljótt, og að 
erfitt muni verða að útrýma þeim úr jafn- 
stóru og strjálbygðu landi sem Island er, 
þótt menn kæmust að þeirri niðurstöðu að 
það væri æskilegt. Jeg get þvi ekki verið 
með þesáu .frv., nema ef vera skyldi með 
allmiklum takmörkunuin, t. d. þeim, að 
bjerunum væri hleypt á land i einhverjum 
tilteknum eyjum, svo sem Vestmannaeyj- 
um. Hvað mundi hv. þm. Vestm. (K. E.) 
segja um það?

Það þykir máske ókurteisi yið hv. Nd.,

að fella frv. nú þegar; þó hygg jeg, að 
þeir hv. þdm. sem hlustað hafa á umræð- 
urnar um málið í hv. neðri deild, muni 
hafa sannfærst fullvel á þeim; svo er um 
mig, og jeg legg því til að frv. sje ekki 
látið halda lengra áfram.

Júlíus Havstsen: Jeg þykist geta tal- 
að með í þessu máli af töluverðri þekkingu. 
Jeg heíi dvalið alllengi í Danmörku, leng- 
ur en flestir eða allir aðrir hv. þingdm., 
og hefi þó aldrei heyrt þar kvárlað undan, 
að hjerar gerðu tjón, hvorki á graslendi 
nje skógum. Þeir læðast að visu stundum 
inn í kálgarða, en þó er enginn hætta á 
því, ef hundur er til að verja þá. Það er 
töluverður matur i hjerunum og þykir flest- 
um hann góður. Það er undarleg hræðsla, 
sem hjer hefir komið fram hjá sumum 
við þessi dýr, sem eru i öllum nálægum 
löndum, og þar á meðal i Grænlandi. Það 
er ekki svo mikið af ferfættum dýrum hjer 
í landi, að ástæða sje til að amast viðþó 
þeim fjölgi, þegar ekki verður sýnt fram 
á að það sjeu skaðsemdardýr, og jeg þyk- 
ist tala af reynslu, er jeg segi,*að hjerarn- 
ir sjeu það ekki.

Magnús Pjetursson: Það hafa engin 
lög bannað að flytja hjera hingað til lands 
áður en þetta frumvarp kom fram, og 
það fer að eins fram á, að þeir sjeu frið- 
aðir; það má því jafnt eftir sem áður flytja 
hingað hjera, þótt frv. sje felt.

Steingrímur Jónsson: Það hafaorð- 
ið allmiklar þrætur um þetta litla frv. í 
háttv. neðri deild, og máske á eins hjer 
að fara.

Jeg játa það strax, að jeg er ekki hjera- 
fróður maður.

En eins og við kvörtum yfir, að landið 
okkar sje fátækt, eins er ástæða til að 
irvarta yfir, að það sje fátækt að veiði- 
dýrum. Hjer er nú konúð fram tilboð 
um, að flytja hingað veiðidýr, sem allar 
nágrannaþjóðirnar hafa mætur á.

En það liggur í augum uppi, að ekki 
er til neins að flytja það inn, ef undir
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eins má drepa það takmarkalaust, því eru 
þessi friðunarlög bráðnauðsynleg, ef á 
annað borð á að hugsa um innflutning 
hjeranna. Jeg spyr: Hvaða skynsamleg 
ástæða getur verið til þess, að liggja eins 
og hundar í jötu fyrir því, að tilboðinu sje 
tekið, og sporna á móti því að maður sá, 
sem tilboðið hefir gjört af góðum hug til 
okkar og sjálfsagt með góðri þekkingu á 
hjerunum og lifnaðarháttum þeirra, hvaða 
meining, segi jeg, er í þvi, að gefa honum 
okki kost á að vinna okkur gagn?

Menn segja, að aldrei geti orðið niikið 
^agn að hjerunum, það sje svo lítill mat- 
ur i þeim. En jeg vil benda á, að það er 
-ekki matarverðið eitt, sem hjer kemur til 
greina; svo er t. d. um laxinn; það er 
ekki eingöngu matarverð hans, sem gjörir 
veiðiárnar svo verðmiklar, heldur engu 
siður hitt, hve mikið veiðimenn gefa fyrir 
sjálfan veiðirjettinn. Eins gæti farið hjer, 
.að veiðimenn vildu borga töluverðu þá 
ánægju, að mega veiða hjerana.

Menn segja. að hjerarnir gjöri tjón; en 
jeg skil ekki í, að Danir, svo hygnir bú- 
menn, sem þeir eru taldir, væru að friða 
hjera hjá sjer, ef þeim þættu þeir mjög 
skaðlegir. Líklegt er, að þeir telji skaða 
þann, sem hjerarnir kunna að gjöra, ekki 
vega upp á móti gagninu og ánægjunni 
af þeim.

Mjer er það yfir höfuð óskiljanlegt, 
að hjerar gjöri hjer verulegt tjón, því að 
jeg hefi heyrt, að helst skemdu þeir blóm- 
garða og aldingarða.

Jeg verð að segja, að það gleður mig 
jafnan, er einhver vill leggja eitthvað af 
mörkum fyrir land vort, ekki síst, ef það 
er óviðkomandi maður; og það snertir 
mig óþægilega. þegar jeg sje menn ástæðu- 
h'tið amast við þvi; og eftir umræðunum 
í háttv. Nd. fæ jeg ekki betur sjeð en 
hjer sje ástæðan ekki sterk, til þess að 
risa gegn frumvarpinu. Mun jeg þvi greiða 
atkvæði með þvi, að það gangi til 2. umr.

Sigurður Stefánsson: Jeg verð að

játa það, eins og fleiri, að jeg er enginn 
hjerafræðingur; þó hefi jeg heyrt þess get- 
ið, að hjerar væru mjög huglítil dýr; og 
mjer finst háttv. deild sverja sig í hjera- 
ættina, ef hún þorir ekki að láta málið 
ganga til 2. umræðu. Jeg fyrir mitt leyti 
mun greiða atkvæði með þvi. (Guðm, 
Björnsson: Jeg líka).
ATKVGR.:

Frunivarpinu vísað til 2. umræðu með 
9 : 3 atkv.

2. u m r. á 32. fundi, miðvikudaginn 5. 
ágúst (A. 286).

Jósef Bjðrnsson: Það má segja með 
fulliim rjetti um þelta mál, að það sje 
ekki nema smámál. Það virðist undar- 
legt, hve miklar umræður hafa orðið um 
það, bæði hjer og i Nd., að það væri 
hættulegt, að þetta frumvarp næði fram að 
ganga. Menn hafa talið sennilegt að hjerarn- 
ir gjörðu stórskaða, ef þeir ilendust hjer, 
Jeg verð að ætla, að þetta sje ekki á næg- 
um rökum bygt. Þótt það kynni að koma 
fyrir, að einn hjeri eða svo kæmist í 
garða og nagaði þar eitthvað, verður að 
telja slíkan skaða svo litilfjörlegan, að ekki 
sje ástæða til að óttast hann. Hitt er meira 
um vert, hvort þeir gjöra tjón á skógi eða 
hríslandi Jeg hefi enga trú á, að svo 
mikið kveði að slíku, að það sje takandi 
til greina. Jeg held, að engin hætta sje 
á, að þetta dýr baki landsmðnnum mikið 
tjón. Hvi má ekki gera tilraun til að vita, 
hvort dýr þetta getur lifað hjer eða ekki. 
Hitt get jeg aftur verið efins um, hvort 
hinir löngu vetrar hjer á landi, snjóalög 
og harðindi, mundu ekki gjöra það að verk- 
um, að dýr þetta geti ekki lifað hjer og 
þrifist. Ekki er þó ómögulegt, að svo 
reyndist, að þeir geti lifað hjer. Jeg held 
því, að rjett sje, úr þvi að útlendingur 
einn er fús á að gjöra tilraun með að flytja 
hjera hingað, að leyfa, að þeir eigi hjer 
friðland. Hann er að minu áliti ekki nema 
hugarburður, þessi mikli ótti við að þeir

4
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skemmi skóga og kálgarða. Og vart mun 
þurfa að óttast, að þeim fjölgi svo, að á- 
stæða verði til að friða skóga með sjer- 
stökum girðingum vegna þeirra. Það væri 
frekar ástæða til að friða skóga okkar og 
garða fyrir þeim skepnum, sem við höf- 
um. Búpeningur okkar gjörir oft talsverð- 
an usla i görðum, af því þeir eru ekki 
nógu vel varðir, og sá skaði, semhjerarn- 
ar kynnu einstöku sinnum að gjöra, mundi 
verða smáræði hjá því, sem fyrir kemur 
af öðrum orsökum.

Magnús Pjetursson: Við 1. umr. ætl- 
aði jeg að ganga af hjerunum dauðum, 
en það fóru svo leikar, að þeir stóðu yíir 
höfuðsvörðum mínurn. Jeg býst við, að 
nu fari og á sömu Ieið.

Hjerunum var talið það til gildis, að 
þeir væru vel ætir, og i öðru lagi, að selja 
mætti veiðírjett að þeim, þegar þeir ef til vill 
síðar yrðu friðlausir gjörðir. Jeg skal ekki 
mótmæla þvi, að þeir sjeu ljúffengir til 
matar, og að þvi leyti nokkurs virði, en 
veiðirjetturinn get jeg varla hugsað mjer 
að verði mikils virði, minsta kosti ekki svo, 
að hægt sje að jafna þvi saman við laxinn, 
eins og háttv. 3. kgk. (Stgr. J.) gjörði við
1. umræðu.

Ur því að jeg er sjálfur með öllu óhjera- 
fróður, verð jeg að fara eftir þeim gögn- 
um, er lögð hafa verið fram í málinu. 
Eftir þeim virðist mjer það talsverð áhætta, 
að þessi dýr ilendist hjer. I bók, sem 
vitnað er í í nefndaráliti Nd., eru þeir tald- 
ir mjög skaðleg dýr fyrir sveitabændur. 
Þar er það og (í nefndarálitinu) haft eftir 
annari bók, að þeir sjeu mjög nærgöngul- 
ir i harðindum, „að engar girðingar haldi 
þeim, nema þjett net, sem óvíðast verði 
við komið“. Nefndinni í Nd. virðist og 
ekki áhættulaust að flytja hjera hingað, 
óttaðist að rót þeirra kynni að valda upp- 
blæstri, og mjer virðist brjef skógræktar- 
stjórans benda á, að þeir sjeu hættuleg- 
ir — og hann ætti að vera þessu máli 
manna kunnugastur. Hann segir, að skóg-

ræktarmenn álíti, að þeir gjöri skaða með! 
því að bíta plönturnar í nýstofnuðum 
gróðrarstöðum. — Það er búið að nefna 
kálgarðana, hver hætta að þeim getur staf- 
að af hjerunum. Skógræktarstjórinn seg- 
ir, að það megi vernda þá og skógana — 
með því að setja upp virnet. Jeg veit ekki, 
hvort öllum myndi þykja það góð kaup, að 
verða að girða alla garða og skóga með 
virnetjum og fá hjerana í staðinn.

Þá er sagt, að alt af megi eyða þeim.. 
Ef jeg væri viss um, að það væri rjett, 
gæti jeg ef til vill greitt frumvarpinu at- 
kvæði, en jeg efast um að það takist, af 
því að landið er svo víðáttumikið. Skóg- 
ræktarstjórinn virðist gjöra ráð fyrir, að- 
þar að geti komið, að það verði að eyða 
þeim, svo skaðlegir geti þeir orðið. Mjer 
finst því vera mjög varhugavert að hleypa 
hjerunum á land. Það væri öðru máli a& 
gegna, ef gjörð væri tilraun með þá í 
eyjum, sem til þess væru fallnar.

Menn láta það vonandi ekki fæla sig 
frá að greiða atkvæði með frumvarpinu, 
að sagt kann að verða um þá, að þeir 
sjeu hræddir við hjera. Það erekkibetra 
að vera hræddur við það, að vera kallaður 
hræddur við hjerana.

Háttv. þm. Skagf. (J. B.) mintist á, að 
það væri ekki mikið úr því gjörandi, þá 
að hjerar skytust inn i garða stöku sinn- 
um. Kýr og kindur færu oft í garða og 
skemdu þá, og enginn fengist um það. 
Jeg verð að játa, að mjer þykir þetta ekki 
góður samanburður, því það dylst víst 
engum, að við höfum meira gagn af kúm 
og kindum en líkur eru til, að við höfum 
af hjerunum,og fáir mundusjálfsagt látasjer 
detta í hug að koma með slíkan saman- 
burð.

Jeg skal svo ekki fjölyrða meira um 
þetta, en finst alt benda á, að hjera eigi 
ekki að friða hjer á landi.

Jósef Björnsson: Jeg talaði ekkert 
um, að jeg væri hjerafróður, nje heldur 
ófróður, svo að ummæli háttv. þm. Strand.
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-(M. P.) gátu ekki átt við mig. En jeg 
þykist vita svo mikið um hjera, að jeg 
geti fullyrt, að þeir sjeu ekki nein stór- 
kostleg skaðskemdardýr. Jeg hefi hvorki 
í Noregi nje Danmörku heyrt nokkurn 
,mann minnast á, að æskilegt væri að út- 
,rýma þeim. Þrátt fyrir ummæli skóg- 
ræktarstjórans, hefi jeg enga trú á, að hjer 
yrði nokkurntima að leggja í útrýmingar- 
baráttu til að eyða þeim.

Eitt kemur mjer í hug, sem jeg sjer- 
staklega vil benda háttv. þm. Strand. (M 
P.) á, af því það mælir með frumvarp- 
inu frá hans sjónarmiði, og það er það, 
æö hjerar eru taldir góð tófufæða. Þeir, 
sem vilja fjölga tófum og hafa tófurækt, 
-ættu því líka að vera hlyntir því, að hing- 
•að flyttust hjerar. Og þeir, sem illa er 
við tófuna, ættu ekki að vera mótfallnir 
Jijerunum, þvi sagt er, að tófur sæki meira 
•eftir hjerum en lömbum, og eru því likur 
til, að þeir gætu hlíft nokkrum lömbum.

Karl Finnhogason: Mjer þykir næsta 
undarleg þessi hjerahræðsla, sem svo mjög 
ber á í þinginu. Ef vissa væri fyrir því, 
.að hjerar væru meira til tjóns en gagns, 
væri einsætt að banna innflutning þeirra. 
En þessi vissa er ekkf til. Eins og hv. þrn. 
Skagf. (J. B.) tók fram, vita menn engin 
dæmi þess, að styrjöld hafi verið hafin, 
hjerum til útrýmingar, í þeim löndum, sem 
J>eir lifa í. Eftir þvi virðast þeir ekki illa 
þokkaðir af þeim, sem þekkja þá og búið 
hafa við þá. Síður en svo. Þeir eru ein- 
mitt friðaðir mestan hluta árs á Norður- 
löndum og víðar. A reynslu annara þjóða 
getur því hjerahræðsla þingsins ekki bygst. 
Hjer á landi er engin r.eynsla fýrir því, 
hvort hjerar yrðu til gagns eða tjóns. 
Hjerahræðslan stafar því hvorki af inn- 
lendri nje útlendri reynslu eða vissu, held- 
ur að eins af óvissunni. Það er nú vana- 
lega svo, að menn eru hræddastir við það, 
sem þeir vita ekki, hvað er. Af þvi staf- 
ar t. d. myrkfælni. Hjerahræðslan mun 
stafa af svipuðum orsökum og myrkfæln-

in. Myrkfælnum manni var eitt sinn gefið 
það ráð, að hann skyldi standa kyr og 
telja til tíu í hvert skifti, sem hann yrði 
myrkfælinn að mun. Hann gjörði þetta. 
Og myrkfælnin fór af honum.

Vera má, að þeim háttv., þm. sem minst 
er um hjerana og hræddastir eru við þá, 
væri heiliaráð að bíða við nokkuð og telja 
til 5—10 ára, svo að hjerarnir fengi að 
sýna sig og reynast hjer. Jeg býst við, að 
þá færi hræðslan af þeim. I þessu máli 
sem öðrum verður sá, sem að rjettri nið- 
urstöðu vill komast, að hafa þrék og þor 
til að „ganga úr skugga? um málið,

Aðalástæðurnar, sem færðar hafa verið 
gegn hjerunum, eru: aðþeir muni skemma 
rœktað land — einkum matjurtagarða og 
skóga.

Gegn þessum ástæðum vil jeg benda á 
það, að tún og matjurtagarðar eru ekki 
nema um 3/iooo og skógar 2/1000 af öllu 
flatarmáli landsins. Þó nú yrði að verja 
öll tún, garða og skóga landsins fyrir 
hjerunum, er það þó ekki nema um 
af flatarmáli landsins, eða 1% af nothæfu 
landi, þegar jöklar og öræfi dragast frá.

Lítið er gjört úr þjóðinni, ef hún á ekki 
að geta varið fyrir hjerunum l°/0 af not- 
hæfa landinu, eða ^/o af landinu sínu.

Það er sagt, að það yrði dýrt að girða 
alt þetta land, og mun það satt vera. En 
slikt kemur ekki til mála. Það eina, sem 
komið gæti til greina að girða, eru mat- 
jurtagarðar og gróðrarstöðvar. En jeg 
vil benda á, að það má verja garðana 
með hundum á sumrum, og þá er hverj- 
um hundi út sigandi. Á vetrum þarf ekki 
að verja garðana. Hjerar eru mjög hrædd- 
ir við hunda, annars mundu þeir halda 
sig mest upp til fjalla á sumrum. Þar hafa 
þeir nóg af mýrgresi og berjum og þykir 
hvorttveggja gott.

Það yrðu því að eins skógarnír — eða 
gróðrarstöðvarnar, sem gæti stafað veruleg 
hætta af hjerunum.

En bæði er það, að skógarverðir eiga
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að gæta gróðrarstöðva árið um kring, og 
svo ætti ekki að vera ókleift að girða 
gróðrarstöðvarnar tryggilega.

Ekki er eyðandi orðum að þeirri ástæðu 
gegn frumvarpinu, að hjerarnir grafi land- 
ið svo í sundur, að það blási upp. Mjer þykir 
það undarlegt og óskiljanlegt, að þeir sem 
vilja friða erni, er geta tekið lömb og jafn- 
vel börn frá mönnum, að eins til að vita 
þá lifa og ef til vill sjá þá örsjaldan á 
æfinni, skuli ekki vilja flytja í landið og 
friða hjera, sem óneitanlega mætti verða 
gagn að og gaman.

Það er mjer jafn undarlegt og óskiljan- 
anlegt, að þeir sömu menn, sem vilja friða 
rjúpur, sem þó óneitanlega skaða skógana 
mjög í harðindum, með því að bíta barr- 
ið og kvistina yngstu, skuli vilja veija 
hjeranum land, vegna þess, að þeir kunni 
að spilla skógunum eitthvað.

Hvernig sem jeg velti málinu fyrir mjer, 
sje jeg eigi annað en rangt sje og þarf- 
laust með öllu, að sýna þeim manni, er 
boðist hefir til að flytja hjerana hingað 
inn, þá ókurteisi að banna innflutning á 
þeim. Ekki þarf jeg að taka það fram, 
hvaða gagn getur orðið af hjerunum, það 
hafa aðrir gjört. En jeg vona, að 40 
þingmenn verði ekki svo illa hugaðir, að 
þora ekki að leyfa innflutning 40—50 hjera. 
Það væri eftirminnilegt, ef allur þingheim- 
ur hræddist svo mjög ekki voðalegri skepn- 
ur en veslings hjerana.

Júlíus Havsteen: Háttv. þm. Strand. 
(M. P.) sagði, að hjer væri enginn maður 
hjerafróður. Jeg er að visu enginn hjera- 
fræðingur, en jeg hefi, svo sem jeg áður 
hef drepið á, dvalið 20 ár i Danmörku og 
aldrei heyrt talað um þennan mikla skaða, 
er staðið geti af hjerunum. Jeg vona 
þvi, að niálið fái að fara gegnum deildina. 
Það getur ekki gjört neinn skaða, en held- 
ur orðið að gagni.

Jlagnús Pjetnrsson: Jeg verð að biðja 
háttv. þingdeild afsökunar á, að jeg vissi 
ekki, að deildin ætti sjerstaka hjerafræð-

inga hjer inni, en mjer finst þeim vera að 
skjóta upp nú.

Hjer við umræðurnar og allar upplýs- 
ingar er óyggjandi vissa komin fyrir þvi, 
að hjerar geta gjört skaða.

Það er margupplýst, að í merkum 
fræðibókum er margt talað um skaðsemi 
hjera, en jeg hefi ekki heyrt þá, sem halda 
því fram, að hjerarnir sjeu með öllu skað- 
lausir, færa neinar heimildir fyrir skoðun- 
um sínum.

Jeg hefi átt tal við mann, sem áreiðan- 
lega ber gott skyn á þetta mál, og hann 
taldi það mjög varhugavert, að hleypa 
hjerunum út um landið, þó að hann áliti 
hitt skaðlaust, að hafa þá á umgirtu svæði 
eða í eyjum. Jeg hygg að hjerar mundu 
minstan hluta ársins halda sig í óbygð- 
um hjer á landi. Nei, þeir mundu flykkj- 
ast niður í sveitirnar og hafast þar vif^ 
lengst af. Það hefir verið sagt, að hægt 
sje að verjast hjerunum með hundum.

Jeg efast ekki um, að það sje rjett, er> 
er nokkurt vit í því, að flytja inn hjera 
og þurfa svo strax að fara hugsa út, 
hvernig maður eigi að verjast þeim?

Hundarnir okkar eru ekki vanir að elta 
hjera, það þyrfti víst að koma upp nýrri 
hundakynslóð til þess, eða þá að útvega 
sjer hjerahunda frá öðrum löndum. — Þá 
hefir það verið fært frumvarpinu til varn- 
ar, að skógræktarstjórinn væri því með- 
mæltur. En forsendurnar í álitsskjali skóg- 
rækarstjórans benda þó í aðra átt, og er 
ekki gott að segja, hvernig hann hefir 
komist að þeirri niðurstöðu, að frumvarp- 
ið ætti að samþykkjast. Hann segir með- 
al annars, að hjerar flysji börk af trjám 
á hörðum vetrum, en flestir vetur eru hjer 
harðir í samanburði við þau lönd, sem 
hann þekkir hjera í, og er þvi hætt við, 
að allir ókostir hjeranna mundu koma í 
ljós hjer á Iandi i fylsta mæli.

Karl Finnbogason: Hv. þm.Strandam. 
(M. P.) segir, að engin rök hatí verið færð 
fyrir þvi, að hjerar sjeu óskaðlegir. Jeg
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hafði leyft mjer að benda á, að sambúð 
manna og hjera í öðrum löndum væri 
sönnun þess, að hjerarnir væru engin skað- 
ræðis dýr og að ekki væri ástæða til þess 
að óttast, að reynsla manna hjer á landi 
yrði öðru visi en annarsstaðar. Ef til vill 
telja hjerafjendur útlendar sannanir ekki 
nægar, en þess er að gæta, að islenskar 
sannanir fást ekki, fyr en hjerar koma 
hingað til lands. Maður þarf sem sagt 
að gefa sjer tima til þess að telja af sjer 
óttann. Hv. þm. Strandam. (M. P.) lagði 
áherslu á það, að danskir fræðimenn telji 
hjerana skaðlega i Danmörku. En Dan- 
mörk er lítið land og nálega öll ræktuð. 
Það er þvi mikil ástæða til að hjerarnir 
sæki á ræktaða landið og spilli þvi. Is- 
laud er hins vegar stórt land og lítið rækt- 
að, og hygg jeg þvi, að reynslan yrði hjer 
önnur, og að íslenskir fræðimenn nmndu 
leggja annan dóm á hjerana en hinir dönsku. 
Hinn hv. þm. (M. P.) sagði enn fremur, 
að islenskir vetrar væru vanalega harðir. 
Það er satt, og veturnir mundu einmitt að- 
stoða mennina mjög vel i því, að eyða hjer- 
unum, þegar þeim fjölgaði að mun, svo 
að engin ástæða er til þess að halda, að þeir 
yrðu landplága.

Einu sinni var talað um að flytja mosk- 
usuxa hingað til lands og veikst Alþingi 
vel undir það og veitti jafnvel allmikið fje 
til þess. En nú amast menn við því, að 
fá hjerana flutta inn ókeypis. Þetta er 
undarleg samkvæmni. Tæpast verður því 
þó haldið fram, að moskusuxarnir hefðu 
ekki getað gjört neinn skaða, því að engin 
lifandi skepna er til, sem ekki á einn eða 
annan hátt getur orðið öðrum skepnum að 
meini. Til þess eru þau óbrotnu rök, að 
alt, sem hreyfst gelur og eitthvað þarf til 
sín, getur orðið fvrir öðrum og eytt ein- 
hverju frá þeim. En hjer gjörist vist enn 
þá einu sinni gamla sagan, að menn vilja 
það sist, og meta það minst, sem gefið 
er af góðum hug. Halda, að það sje ilt

eða einskis virði, en best það, sem hæstu 
verði er virt.

Karl Einarsson: Jeg álít, að fullar 
sannanir hafi verið færðar fyrir því, að 
hjerar sjeu skaðleg dýr. Mjer er það ráð- 
gáta, hvernig nefndarmennirnir í Nd. og 
skógræktarstjórinn hafa getað mælt fram 
með frv., þó að þeir játi, að hjerar skemmi 
skóga, geti valdið uppblástri lands o. s. frv. 
— Moskusnaut og hjerar eru ólík dýr, 
enda eru það nú aðrir þingmenn, sem um 
hjerana fjalla heldur en um moskusnautin 
á sinni tíð, og sje jeg því ekki að hv. þm. 
Seyðf. (K. F.) geti unnið þessu frv. neitt 
gagn með tali sínu um moskusnautin. — 
Annars viljeg benda á, að þótt þetta frv. 
verði ekki samþ., er mönnum samt leyfi- 
legt að flytja inn hjera. Ef einhver hefir 
löngun til þess, getur hann sjálfsagt fengið 
einhvern bónda til að taka á móti hjerun- 
um, og jafnvel komið þvi til leiðar, að þeir 
verði friðaðir í heilli sveit. Ef slík tilraun 
hepnaðist vel, þá gæti komið til mála að 
samþ. slíkt frv. sem þetta. En meðan 
engin reynsla er fengin, er óhæfilegt að 
samþ. slík friðunarlög, eflir þvi sem fyrir 
liggur um málið.

ATKVGR.:
1. gr. samþ. með 9 : 3 atkv.
2. — — —9:1 —
Fyrirsögn frv. samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 9 : 3 atkv.

3. umr. á 34. fundi, föstudaginn 7. 
ágúst (A. 286, 366).

Bjðrn Þorláksson? Jeg minnist þess 
nú, er mál þetta er hjer til umræðu, að 
flestir hafa byrjað mál sitt á því, að þeir 
væru ekki hjerafróðir. Þrátt fyrir það hafa. 
þeir haldið langar ræður með og móti' 
málinu og að síðustu greitt atkvæði með 
og móti málinu, eins og þeir væru alveg 
vissir um, hvað væri hið rjetta, eða eins og. 
hjer væri um eitthvert það smámál að ræða, 
er á sama stæði um, hvernig færi. Jeg
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Iiygg, að mjer verði því ekki tekið illa upp, 
þó að jeg segi nokkur orð um þetta mál, 
enda þótt jeg sje ekki hjerafróður.

Við 1. og 2. umr. greiddi jeg atkvæði 
móti frv. fyrir þá sök, að mjer virtist sú 
leiðbeining, er nefndarálitið i Nd. gaf, benda 
til, að þetta frv. ætti eigi fram að ganga.

En þegar eg sá, að frv. flaug áfram við
2. umr. með miklum aikvæðamun, þótt 
ekkert væri sagt, sem styddi það, að málið 
ætti fram að ganga, þá fór jeg og aflaði 
mjer upplýsinga um það. Og það set jeg 
hjer fram.

Til eru mjög margar hjerategundir, mis- 
munandi harðgjörðar, og eru líkur til að 
hjer á landi geti að eins iifað hinar harð- 
gjörðari, eðaþær, er vanar eru miklum harð- 
indum, kulda og snjó um margar kynslóð- 
ir. Jeg tel sjálfsagt, að sá maður, sem 
boðist hefir til að flytja hjerana hingað, 
veiðistjóri Havsteen, mundi velja þá af 
hinum harðgjörðari tegundum, frá Færeyj- 
um og Noregi. Líklega hefir þetta boð 
verið gjört eða boriðfram við frænda hans, 
fyrverandi ráðherra, og af því hygg jeg, 
að sje sprottið fylgi það, er mál þetta hefir 
fengið meðal ýmsra þingmanna, er lítið hafa 
um það hugsað, hvaða afleiðingar það 
hefði, ef frv. yrði að lögum.

Hjerar eru nagdýr á stærð við kött. 
Þeir vega fullvaxnir 8 pund lifandi. Kjötið 
af þeim vegur um 4 pund. Kemur þetta heim 
við það, sem ein háttv. frú hjer í bænum 
hefir sagt mjer, að einn hjera mætti leggja 
til matreiðslu á við 3—4 rjúpur. Kona 
sú hefir oft matreitt hjera. Skrokkarnir 
hafa verið fluttir hingað frá Færeyjum og 
kostað 50 aura, svo og frá Danmörku. 
Þeir þola ekki einungis langa geymslu, 
heldur batna við það, að í þá slái, eða 
þeir úldni, alveg eins og er með rjúpur. 
Þegar á að matreiða þá, eru þeir látnir 
liggja i mjólk eitt dægur og ’þvi næst 
steiktir i mjólk. Og svona tilbúnir þykja 
þeir heldri manna matur.

Eflaust eru þeir vel ætir, þó að öðru

vísi sje með þá farið, enda rnundu þeir 
reynast almenningi dýr fæða með slíkri 
matreiðslu, er hjer var nefnd.

Hvaða gagn er nú að hjerunum? Það 
er aðallega kjötið, og það er ekki nema á 
við 3—4 rjúpur.

Mjer er nú spurn: Er nú nokkur þörf 
á að flytja inn hjera til að hafa meira 
kjöt i landinu eða til útflutnings? Jeg 
held ekki. Með 1 — 2 skotum getur maður 
aflað sjer rjúpnakjöts, er jafnast á við einn 
hjera að þyngd og gæðum, og er til út- 
flutnings kæmi, helmingi verðmætara. er 
miðað er við verð á færeyskum hjera- 
skrokkum. Enda alveg óvíst, að hjerakjöt 
hjeðan mundi seljast til útlanda, þó hjer- 
ar kæmust hjer upp og yrðu veiddir, er 
stundir líða fram.

Engin nauðsyn virðist á því, að auka 
kjötframleiðslu á þennan hátt. Vjergetum 
aflað oss meira kjöts, hvort heldur er til 
neytslu eða tilútflutnings áannan ogáhættu- 
minni veg. Jeg skal seinna taka fram, 
hvað jeg meina með þvi að segja „áhættu- 
minni“.

En er ekki annað gagn af hjerunum en 
að það má eta þá? Jú, eflaust. Skinn- 
ið og hárið mun vera nokkurs virði, en 
ekki mikils. En jeg get hugsað mjer, að 
einhver formælandi frv. segi, að það sje 
næsta gaman að skjóta hjera. Hjer á 
landi sjeu svo fá veiðidýr, og að nauðsyn 
beri til að fjöiga þeim, menn geti lært 
skotfimi við það.

Jeg skal kannast við það, að skotfimi 
sje skemtileg iþrótt, og að menn geti lært 
skotfimi á veiðum.

En jeg get ekki kannast við að skotfimi 
sje oss Islendingum svo nauðsynleg. Ef 
við værum hernaðarþjóð, eða ef við værum 
komnir á það menningarstig, að við vild- 
um ráðast á nágranna okkar, t. d. Fær- 
eyjar fyrst og reyna oss á þeim og síðan 
á Dönum, þá gætu hjeraveiðar verið oss 
góð æfing. Og þær gætu líka verið til 
annars, til að gjöra okkur grimmari. Jeg



61 Stjórnarfrumvðrp samþykt 
Hjerar.

62

hygg nú, að flestir, ef ekki allir, þing- 
deildarmenn játi það þó með mjer, að 
ekkert sje í raun og veru andslyggilegra 
en það að drepa dýr eða fugla einungis 
sjer til gamans, og að þeir kannist við að 
slíkt mundi gjöra oss ómannuðlegri hvorn 
við annan.

Jeg hefi nú talað um gagnsemdina af 
hjerunum, og jeg hefi ekki sjeð, að hún 
væri mikil. Jeg segi gagnsemdina, því að 
hún ein — og annað ekki getur mælt 
með því, að þeir sjeu fluttir inn í landið.

Þá skal jeg minnast á skaðsemdina, er 
af þeim leiðir. Og ef húu reynist meiri 
en gagnsemdin, sjá allir hugsandi menu, 
að frv. á ekki fram að ganga. Þá vil jeg 
fyrst minna á, hvað nefndarálit Nd. segir 
um þá, Jeg skal með leyfi forseta lesa 
það upp: „Landmandsbogen telurþámjög 
skaðleg dýr. Brúel: „Bidrag til det prak- 
tiske Skogbrug" segir þá nærgöngula í 
harðindum, jeta alt, sem lönn festir á, 
engar girðingar haldi þeim nema þjett net, 
sem óviðast verði komið við. og engin leið 
til þess að útrýma þeim, nema skjóta þá. 
Collet: „Norges hvirveldyr" segir þá haf- 
ast mest við i skóglendi, jeta allskonar 
grös, helst smára, ber, en lika mýrgresi, 
bita nýgræðing i skógum, naga börk af 
birki og reynivið, einkum í harðindum. 
Þá leita þeir oft á nóttum inn í kálgarða 
og eru sólgnir í kál“. Við þetta hefði 
mátt bæta þvi úr Collet, að i harðindum 
stýta þeir niður við sjóinn, það er upp úr 
stendur af ungum birkilrjám.

Þrátt fyrir allar þær upplýsingar, er 
nefndin hefir fengið, telur hún liklegt, að 
gagn verði að hjerunum, og er því ekki 
mótfallin þvi, að frv. sje samþykt.

Liklega hefir nefndin komist að þessari 
makalausu niðurstöðu, af því að hún leit- 
aði álits skógfræðings Kofoed-Hansen um 
málið. Jeg ætla að leyfa mjer að lesa 
það upp og ætlast til að skrifararnir færi 
brjefið inn i ræðu niina, til þess að lesend- 
ur Alþingistiðindanna. er lesa kunna um

þetta mál, sjái hvernig farið var að álykta 
á því herrans ári 1914:

Þar sem 2 alþingismenn hafa skorað á migr 
að láta í ljós skoðun mina viðvikjandi innflutn- 
ingi á hjerum, skal jeg tuka fram það, sem hjer 
kemur:

í þeim löndum, þar sem þessi veiðidýr eiga 
heima, álita skógrœktarmenn svo, að þau gjöri tals- 
verðan nsla i ræktuðum skógum, með þvi að bita 
plönturnar í nýstofnuðum gróðrarstöðvum. Þetta 
gjöra þau þó varla i stórum stýl, nema i hörðum 
vetrum, þegar skortur er annars fóðurs, og geta 
þau þá stundum lika flysjað börkinn á ungum 
trjám. Ofl kemur fyrir, að hjerar fara á nóttum 
inn i kálgarða, og jeta af káli og öðrum plönt- 
um, og geta þá valdið nönn'im tjóni á þann 
hátt. Hinsvegar er óhætt nð fullyrða, að hvergi 
mundu menn óska, að missa hjerana, þó að 
þessi dýr stundum geti gjört skaða.

í ræktuðum skógi hjer á Iandi geta hjerar 
gjört skaða að e'ns i græðireitum, en hjer er um 
smá svæði að ræða, svo að hægt væri, að vercda 
þau fyrir hjerum, rneð því að setja upp virnet. 
Hið sama má segja um kálgnrðana.

Að því er snertir óræktað land, þá mun sá 
skaði, sem hjerarnir geta gjö t, ávalt vera lítil- 
vægur i samanburði við þann, sem sauðfje gjörir 
á gróður landsins.

Loksins væri hægt að gjöreyða hjerunum. 
þegar menn vilja ekki hafa þá Iengur í Iandinu, 
en mörg ár mundu liða, áður en slíkt yrði nauð- 
synlegt. Jeg vil þ:ss vegna mæla fram með þvi, 
að hin fyrirhugaða tilraun, að flytja inn hjnra ii 
landið, sje framkvæmd sem fyrst.

Reykjavík 17. júlí 1914. 
Virðingarfylst

A. F. Kofoed-Hansen.
Til Alþingis.

Svo hljóðar þá brjefið.
Skógfræðingurinn kannast við, að ýmsar 

skemdir geti orðið af völdum hjera, er» 
dregur rangar ályktanir af því. Það lítur 
út fyrir, að nefndin hafi trúað skógræktar- 
stjóranum í blindni, eða rjettara sagt álykt- 
unum hans, en ekki athugað forsendurnarr 
sem voru þær, að hjerarnir skemdu tals- 
vert, eins og nefndin líka hafði annar- 
staðar aflað sjer vitneskju um. Mjer er 
ókunnugt um, hvernig skógræktarstjórina 
rækir starf sitt. En það verð jeg að segjar 
að ef hann gjörir það eins myndarlega og;
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hann hefir svaraS þessari fyrirspurn, þá 
fær hann ekki ágætiseinkunn fyrir frammi- 
stöðuna. Ef forsendurnar hefðu verið, að 
hjerarnir skemdu ekkert, þá hefði ályktun 
skógfræðingsins verið laukijett, ekkert við 
hana að athuga. Ef maður hefði ekki 
lesið það annarstaðar, að hjerarnir skemdu, 
þá tæki maður ekkert mark á þessari 
upplýsingu. Jeg tel brjef hans markleysu, 
sem ekkert verður bygt á, hvorki til nje frá.

Á undan skógfræðing Kofoed var hjer 
tnaður að nafni Flensborg, er ætla má, að 
hafi haft vel vit á skógrækt, og því getað 
dæmt. um, hvort hjerar væru skaðlegir 
skógum og skógrækt. Jeg átti í fýrradag tal 
við Bjarna skólakennara Sæmundsson um 
þetta efni. Hann sagði mjer, að Flens- 
borg hefði farist svo orð við sig, er minst 
var á skógrækt og hjera, að Islendingar 
yrðu að velja milli hjera og skóga. Hjer 
væri ekki að tala um skógræt, ef hjerar 
væru fluttir inn og ílendust hjer.

Þessi ummæli Flensborgs sanna ef til 
vill frekara en þær upplýsingar, er nefnd- 
in í neðri deild hefir aflað sjer i ár«ið- 
anlegum bókum. Það sem skógræktar- 
stjóri Kofoed segir, sannar ekkert. Svo 
er því engum vafa bundið, að skógar vor- 
ir eru í voða, ef hjerarnir yrðu fluttir til 
landsins og friðaðir.

Á fjárlögunum nú eru veittar 15 þús- 
und krónur á ári til skógræktar o: handa 
skógræktarstjóra, skógarvörðum og til skóg- 
græðslu. Landssjóður gæti sparað sjer 
þetta fje, ef hjerar kæmust upp i landinu. 
Sumum kann að lika þetta vel. Það 
mætti verja þessu fje til að stofna 5 kenn- 
arastóla við háskólann og fæða með því 
5 dósenta. Jeg segi sumum, en sem bet- 
ur fer, mundi ekki öllum líka það.

Jeg hefi að eins einu sinni á æfinni 
komið til útlanda. Þótt jeg sæi þar margt, 
er jeg hafði aldrei sjeð áður, sá jeg að 
eins eitt, er jeg öfundaði þau af. Það 
voru skógarnir, ekki þessi stóri hrikalegi 
skógur, heldur smái skógurinn, sem verið

var að græða landið upp með, klæða með 
fjallshliðarnar, fóðra með klappirnar. Jeg 
hugsaði þá heim til landsins mins og ósk- 
aði svo heitt, að það fengi smátt og smátt 
að klæðast skógi. Jeg hefi líka stundum 
reynt, hve mikla ánægju það veitir, að 
sjá gróðurlítið og bert holt breytast á 
stuttum tima í græna grasivaxna sljettu. 
Jeg hygg, að manni fari þá fyrst af alvöru 
að þykja vænt um landið sitt, þegar hon- 
um hefir tekist að klæða það með grænu 
grasi eða laufríkum skógi.

Því er það furðanlegt, að menn skuli 
geta verið svo blindir, að gjöra ráðstafan- 
ir, sem ekkert verulegt gang getur af orð- 
ið, en ákaflega mikið tjón getur af staðið 
fyrir eitt hið nauðsynlegasta og þýðingar- 
mesta fyrirtæki í landinu, en það er skóg- 
ræktin. Jeg ætla mjer ekki að fara að 
útlista þýðingu hennar. En henni er stór 
hætta búin af hjerunum, ef mikið vrði um 
þá hjer. En mjer mun verða svarað af 
hjeravinunum á likan hátt sem skógrækt- 
arstjórinn gjörir í brjefi sínu. Hann segir 
að fyrirbyggja megi skemdir af hjerum, 
með þvi að girða með vírnetjum, bæði 
græðireiti og kálgarða. Eflaust mætti 
gjöra þetta, en það kostar fje. Vírnetja- 
girðing er dýr, og netin þurfa að vera 
þjett, til þess að hjerarnir smjúgi ekki, og 
eflaust nokkru hærri en vanalega, til þess 
að þeir stökkvi eigi yfir, og hver tryggir 
það, að hjerinn geti ekki grafið sig undir 
girðinguna? Hjerinn er ákaflega ljettur, 
stekkur gríðar langt og i viðlögum nokk- 
uð hátt.

Af orðum skógræktarstjórans er svo að 
sjá, sem hjerar gjöri ekki skaða i vana- 
Iegum skógi, sem þó er á flestum stöðum 
girtur fyrir sauðfje, eins og t. d. Hall- 
ormsstaðaskógur og Vaglaskógur. En á 
þessu er tæplega takandi mark. Það má 
ganga að því vísu, að hjerinn mundi geta 
valdið skemdum i skógi, svo sem Hail- 
ormsstaðaskógi. Sá skógur hefir nú um 
nokkur ár verið vírgirtur fyrir sauðfje og
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hefir síðan blómgast svo vel, að hann er 
orðinn allur annar. En girðingin fyrir 
honum og öðrum slikum skógum hjer á 
landi gegn sauðfjenaði yrði gagnslaus gegn 
hjerum. Það þyrfti að girða þá skóga af 
nýju og það með afarháum virnetjum, og 
yrði það ókleifur kostnaður. Hver yrði 
nð borga þann kostnað? Landssjóður yrði 
-eflaust að gjöra það alstaðar, þar sem 
landið ó skóga eða græðireiti, sem girða 
þyrfti. Yrði það þegar í fyrstu lagleg 
upphæð, þótt ekki yrði girt önnur svæði 
eh þau, sem nú eru vírgirt. En landssjóð- 
ur mun hafa nóg fje til þess, og er ekki 
til þess sparandi, kunna hjeravinirnir að 
segja, vegna hinnar miklu gagnsemi þeirrá 
-að öðru leyti.

En girðingar fyrir skógum og græðireit- 
um og matjurtagörðum einstakra manna, 
yrðu eigendur sjálfir að kosta. Og gæti 
jeg vel trúað, að þegar til þess kæmi, 
mundu hjeravinir ekki uppskera miklar 
þakkir af almenningi íyrir, að hafa sam- 
þykt þessi óviturlegu hjeralög. Jeg minn- 
ist hjer latnesks orðtækis j „ Quicquid agis, 
prudenter agas et respice finemu. Það 
er á islensku:

Varfærinn þú ver um alt 
vel um endann hugsa skalt.

Jeg held að þessi áminning eigi hjer 
íyllilega við. Hjer er verið að flana út í 
vitleysu; gagnið af hjerunum er ekki telj- 
andi, en hættan afarmikil og áreiðanlega 
viss, ef hjerarnir þrífast hjer.

Það verður ekki aftur tekið, ef hjerum 
nær að fjölga hjer.

Jeg hefi ekki sjeð, svo jeg get ekki með 
vissu fullyrt um það, hvenær hjerinn verð- 
ur tímgunarfær. En það mun hann verða 
í—2 missira gamall. Hann gengur með 
í mánuð og gýtur vanalega þrisvar á ári og á 
3—4—5 unga í senn. Ungarnir fæðast 
alloðnir, alsjáandi og eru strax fljótir í 
ferðum og sjálfbjarga. Ef alt afkvæmi 
hjeranna lifði, yrðu þeir skjótt landplága. 
Hjerinn á i útlöndum marga óvini, sem

halda fjölgun hans í skefjum. í Noregi 
eru það tófan, gaupan, örninn og fleiri 
dýr. Af þessum dýrum höfum við ein- 
ungis tófuna. Örninn getur ekki talist; 
hann er að verða svo fágætur og fátíður 
hjer, að hann mundi ekki tefja fyrir fjölg- 
un hjeranna. Hjá okkur er tófan eina 
dýrið, sem mundi gjöra það. Og þó i 
fyrstu ekki á öllum svæðum landsins. I 
sumum sveitum, þar sem þó er talsvert 
fjallendi, sjest tófa ekki framar. Þar mundi 
hjerum fjölga afarótt, ef þeir gætu lifað 
hjer á annað borð. I bók, sem jeg hefi 
við höndina, sje jeg, að ef alt afkvæmi 
hjeranna lifði, myndi á 3. ári um 1000 
hjerar hafa æxlast út af einum hjerahjón-
um. Það er svo um öll nagdýr, að þeim 
fjölgar afarfljótt, þannig t. d. koma 800 
rottur út af einum rottuhjónum á ári, ef 
alt lifir.

Jeg hefi talað um skaðsemd hjeranna 
fyrir skógrækt og garða og um þann kostn- 
að, er menn mundu hljóta að gjöra, til að 
varðveita fyrir þeim skóga og garða, og 
það mundi jafnvel verða ókleift.

Jeg vil skoða hjerana í sambandi við 
tófuna, eina dýrið hjer á landi, er myndi 
að nokkrum mun halda i skefjun fjölgun 
þeirra. Það er engum vafa bundið, að 
tófur, þar sem þær eru, mundu drepa hjer- 
ana ákaflega og lifa betra lífi en þær hafa 
vanist. Og jeg verð að ætla það ekki 
einungis mjög líklegt, heldur jatnvel alveg 
vist, að fyrir það mundi tófum fjðlga að 
mun og þær breiðast út um landið til þeirra 
hjeraða, þar sem þær nú ekki sjást. Hvað 
er það, er mest hefir fækkað tóíum hjer 
á landi á seinni árum? Það er eitr-
un. Um það kemur öllum saman. En 
það hefi jeg heyrt fjölda marga athugula 
og eftirtektasama bændur segja, að gagn- 
ið af eitruninni verði best i hörðum vetr- 
um, þegar tófunni verður erfitt til mat- 
fanga, og varla nokkuð annars. Það er 
ofureðlilegt. Ef tófan hefði nóg af hjer- 
um til að lifa á, þá mundi hún oftastfara
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hjá eitruðu hræunum; viö það mundi henni 
fjölga. Hvorki finnast á vorin öll gren 
nje verða unnin; þvi fer svo fjarri. Og 
ekki einungis mundi tófunni þegar fjftlga 
alstaðar, þar sem hún nú er; hún mundi líka 
útbreiðast þangað, sem engin tófa sjest 
nú, einkum ef þar væru fyrir hjerar.

En því fleiri sem tófurnar verða, því 
meiri verður hætta fyrir sauðkindurnar. 
Jeg hefi heyrt þvi fleygt fram, jeg veit 
ekki hvort heldur í gamni eða alvöru, en 
í gáleysi hefir það verið gjört, að tófur 
mundu hætta að leggjast á lömb, þegar 
þær hefðu hjera. Þetta tel jeg fjarstæðu. 
Þótt hjerakjötið sje talið lostætt, þá mundi 
lágfóta ekki Iítilsvirða lambakjötið okkar 
fyrir það.

En hvað leiðir þá af þessum athugun- 
um? Ekki annað og hvorki meira nje 
minna en það, að sauðfjárræktinni okkar, 
þessari annari aðalatvinnugrein íslendinga, 
mundi standa afarmikil hætta af því, ef 
hjerar næðu að ílendast hjer.

Og þá hættu eina tel jeg svo mikla, að 
þótt ekki væri um neina skemd að ræða 
af hálfu hjeranna á skóglendi og görðum, 
þá geti ekki komið til nokkurra mála, að 
leyfa innflutning þeirra hingað, og þvi síð- 
ur að friða þá. Já, þingið hefði miklu 
fremur átt að banna innflutning hjera til 
íslands, nema í eyjar, þar sem þeir gætu 
ekki synt til lands; þeir eru ekki sundfrá- 
ir, synda mest 50 faðma, og þar sem hafís 
kemur ekki, til að brúa sundin, ná þeir 
ekki til lands; slík bannlög hefði þinginu 
verið nær að afgreiða en þessi óviturlegu 
og skaðlegu friðunarlög, sem hjer eru að 
fæðast.

Jeg skal hafa stuttlega upp aftur efni 
þess, sem jeg hefi sagt.

Gagnið af hjerunum er afariltið. Skemd- 
ir af þeim á skóga og garða miklar, nema 
kostnaður, oft nær ókleifur, sje gjörður til 
að varna þeim. En mesta tel jeg hætt- 
una, þá óbeinu hættu, er af þeim stafar 
fyrir sauðfjeð.

Þótt þingsaga min sje ekki lftng, og sje 
nú á enda þessa dagana, þá hefi jeg mjer 
til skapraunar sjeð þess nokkur dæmi, a& 
málum er flaustrað áfram, hugsunarlaust 
um afleiðingarnar, og að atkvæði eru greidd 
af góðsemi við einstaka menn, eins ogþeir 
hafa óskað. Og jeg sje þess dæmi núr 
þessa seinustu daga þingtiðar minnar. Jeg 
ætla mjer ekki þá dul, því fer fjarri, afr 
háttv. þingdeildarmenn sannfærist af ræðu 
minni og greiði nú atkvæði öðru vísi en 
þeir gjörðu við fyrri atkvæðagreiðslur ui» 
þetta mál. Jeg er ekki kominn hingað tit 
að sannfærast, sagði maðurinn um árið, 
Og var mikið að honum skopast fyrir það. 
Jeg held, að sumir okkar þingmann- 
anna gætu á stundum tekið undir þessi 
orð, ef þeir vildu vera hreinskilnir. Jeg 
hefi gjört hjer skyldu mína, að reyna að- 
skýra þetta mál fyrir hinni háttv. deild á 
síðustu stund. Jeg iðrast eftir að jeg 
gjörði þessa tilraun ekki fyr. En betra er 
seint en aldrei. Og mjer er það hugfró- 
un að hafa gjört skyldu mína nú í þessu 
máli, sem margir kalla smámál, en jeg 
kalla stórmál, vegna afleiðinganna í fram- 
tiðinni.

Jeg hefi að eins eina kröfu, og er hún> 
um breytingartillöguna, sem jeg á á þgskj, 
36f». Breytingin er einungis sú, að 20 
færist niður i 10. Menn sjá, að 2. gr.. 
frumvarpsins leggur 20 kr. sekt við, ef 
hjeri er drepinn eða veiddur. Nú er þafr 
víst, að hjerar sækja á matjurtagarða og 
það gjöra þeir helst á nóttunni; eins og 
ftnnur nagdýr sjá þeir mjög vel í myrkri og 
eru þá helst á ferð. Þá er það lika vistr 
að margur, sem á matjurtagarð, sæmilega 
girtan fyrir þeim skepnum, er hjer eru 
nú, mundi ekki treysta sjer til að kosta. 
til nýrrar girðingar gegn hjerum. En 
hund kynni hann að hafa tii að siga skepn- 
um úr garðinum. Gæti þá svo atvikastr 
að slys yrði og hundurinn dræpi hjera- 
Jeg hefi vitað hunda drepa ketti. Og eins- 
gæti orðið um hjera. Nú verður eigandí
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♦íundsins að bera ábyrgð á gjörðum hans. 
Og finst mjer það þá óhæfilega há sekt, 
-að verða að greiða 20 kr. fyrir þetta. Ef 
til vill hefir hundeigandinn keypt hund- 
inn fyrir 10 kr., og það eingöngu til að 
gæta garðsins, og ef til vill verður hann 
.að borga árlega skatt af honum með 10 
krónum. Fyrir utan þetta eru 20 krónur 
xjvenju há sekt i samanburði við sektará- 
kvæðin í friðunarlögum fugla. Þar er t. 
■d. tveggja kr. sekt lögð við að skjóta rjúpu 
á friðunartíma hennar. Ef hjerinn er bor- 
inn saman við rjúpu og miðað er við 
kjötmagn beggja, þá ætti að vera nóg að 
.ákveða sekt fyrir hjeradrápið 3—4 kr. 
Jeg hefi þó ekki áratt að fara neðar en 
<310 kr. með niðurfærslu sektarinnar.

Mál mitt enda jeg með þessu þrennu:
1. Þeirri áreiðanlegu og rökrjettu stað- 

hæfingu, að af frv. standi hætla fyrir 
skógrækt vora og sauðfjárrækt.

2. Með sannmælinu: ekki veldur sá er 
varar, og

3. Með heilræðinu:
„ Qvicquid agis, prudenter agas et 
respice finemu o: varfærinn þú ver 
um alt, vel um endann hugsa skalt. 

Steingr. Jónsson: Jeg ætla mjer ekki
að svara hinni löngu ræðu hv. 5. kgk. 
(B. Þ.), en vil aðeins minnast með örfá- 
um orðum á brtt. á þgskj. 366. Hinn hv. 
þm. mælti fram með brtt. á þá leið, að 
20 kr. væri óhæfilega há sekt, ef hundur 
■dræpi hjera, og hjelt hann því fram, að 
eigandi hundsins væri að sjálfsögðu skyld- 
ur til þess að gjalda sektina. En í frv. 
stendur, að hver sá, er veiðir eða drepur 
hjera, þ. e. hver sá, sem viljandi drepur 
hjera, skuli greiða 20 kr. sekt. Hitt kem- 
ur ekki til mála, að hundaeigendur verði 
skyldir til að greiða sekt, þó að hundar 
þeirra drepi hjera án þeirra tilhlutunar. 
Enginn verður sektaður, þó að hundur 
hans drepi friðaðan fugl, og sama máli 
gegnir auðvitað um hjerana. (B. Þ.: Það 
má siga hundum á hjera). Það er satt,

og auðvitað gæti sektarákvæðið komið til 
greina, ef einhver hjeldi hunda beinlinis 
til hjeradráps. En hins vegar held jeg þó, 
að jafnvel hinir svonefndu hjerahundar drepi 
ekki hjerana. Nei, sektarákvæðin þurfa að 
vera há, ef lögin eiga að koma að gagni. 
Og það vil jeg lika leyfa mjer að benda á, að 
verðmæti hjeranna er áreiðanlega talsvert 
meira en hv. 5. kgk. (B. Þ.) vill vera 
láta. Ef 4 pd. af kjöti fást af hverjum 
hjera og skinnið er þar að auki nokkurs 
virði, þá er hjerinn áreiðanlega l1/^—2 kr. 
virði eftir kjötverði hjer. Hvernig á því 
stendur að færeyskir hjerar eru hjer svo 
ódýrir, veit jeg ekki.

Annars hygg jeg þarflaust að svara hinni 
löngu ræðu hins hv. þm. Það er ekki 
nema gott, að það sýni sig, að menn geta 
líka tekið undir sig spretti hjer í deildinni 
um þetta hjeramál. Og þar að auki verð 
jeg að geta þess, að hv. þm. sannfærði 
mig um það, sem hann ekki vildi sann- 
færa mig um. Jeg var upphaflega i dá- 
litlum vafa um þetta mál, en hann sýndi 
ljóslega fram á, að talsvert mikið gagn 
má hafa af hjerunum, og auk þess mundu 
menn framvegis geta haft talsvert upp úr 
að leigja veiðirjettinn á jörðum sínum. 
Og ekki held jeg, að það komi til mála, 
að menn verði siðlausari af hjeradrápi. 
Yfir höfuð voru orð hans um skaðsemi 
hjeranna altof sterk. Fullyrðing haus, að 
nú ættu menn að velja á milli hjeranna 
annarsvegar og sauðfjárræktar og skóg- 
ræktar hinsvegar, nær engri átt.

Hjer er altaf verið að tala um þessar 
miljónir af hjerum, sem fylli landið. En 
þetta er tómur misskilningur. I betri lönd- 
om verður að friða hjerana til þess að 
þeir eyðist ekki. Og svo er altat verið að 
tala um þessa græðireiti, og að hjerarnir 
muni eyðileggja þá og allakálgarða í landinu. 
En hjer, þar sem hið ræktaða land er svo 
lítið, er engin hætta. Hjer er aðeins l°/0 
ræktað land, og það ætti að vera hægt að 
verja fyrir ágangi hjeranna. Og menn
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skulu ekki halda, að veturnir hjer eyði 
ekki hjerunum. Þingmaðurinn endaði ræðu 
sína með nokkurskonar ásökun til þing- 
manna um að þeir væru gjarnir á að 
flaustra málunum. Jeg vil ekki taka þetta 
til mín. Jeg vil svo ekki fjölyrða frekar 
um þetta mál, og mun því ekki tala meira 
að sinni.

Karl Einarsson: Jeg ætlaði aðeins að 
lýsa þvi yfir, að jeg mun greiða atkvæði 
með breytingartillögunni, af því að jeg á- 
lít að hún bæti frumvarpið, en jeg mun 
samt greiða atkvæði á móti frumvarpinu. 
Það er nú búið að sýna fram á, hvað hjer- 
arnir eru skaðleg dýr, svo að deildin geng- 
ur ekki að því gruflandi, hvað hún sam- 
þykkir. Að því er sektunum viðvíkur, þá 
veit jeg ekki betur en að það sje 2 kr. 
sekt fyrir að drepa svani, og er þó hver 
svanur miklu meira en 2 króna virði. 
Jeg sje því ekki að það sje ástæða til að 
leggja 20 kr. sekt við því afr drepa jafn- 
lítilfjörlegt dýr sem hjerarnir eru, og jeg 
held að rjett væri að ákveða sektina 2 
kr. Jeg mun samt ekki koma með brtt. 
þess efnis.

Jósei Bjornsson: Háttv. 5. kgk. (B. 
Þ.) sagði, að þegar hann hefði komið til 
útlanda, hefði hann ekki sjeð neitt, sem 
sjer hefði þótt fegurra en skógarnir. Mjer 
þykir þetta mjög trúlegt. En hann sagði 
enn fremur, að við ættum að velja á milli 
hjeranna og skóganna, nema við settum 
himinháar girðingar utan um skógarsvæð- 
in. Jeg hefi sjálfur tekið þátt i að gróður- 
setja skóg í Noregi á ógirtum svæðum — 
óvörðum fyrir hjerum — og hefi svo sjeð 
sama skóginn aftur að 20 árum liðnum, 
þá órðinn vel þroskaðan eftir aldri, án 
þess að hjerarnir hafi valdið neinum 
sýnilegum skemdum á hinum ungu trjám. 
Hjerar eru þó vitanlega til í Noregi. Jeg 
trúi því ekki að við eigum að velja á 
milli hjeranna og skóganna, þótt nokkrir 
hjerar verði fluttir inn í landið. Og jeg

held að við mundum ekki vilja missa hjer- 
ana fremur en aðrir, ef við hefðum þá.

ATKVGR.:
Brtt. 366 við 2. gr. feld með 6 : 6 atkv. 

að viðhöfðu nafnakalli og sögðu:
ja:

Björn Þorláksson, 
Guðm. Björnsson,

nei:
Steingrímur Jónssonr 
Guðm. Ólafsson,

Hákon Kristófersson, Jósef Björnsson, 
Karl Einarsson, Júlíus Havsteen, 
Kristinn Daníelsson, Karl Finnbogason, 
Magnús Pjetursson. Sig. Stefánsson.

Frv. var því næst samþykt með 7 : 
atkv. að viðhöfðu nafnakalli og sögðu:

ja: nei:
Björn Þorláksson, 
Guðm. Björnsson, 
Karl Einarsson, 
Kristinn Daníelssonr 
Magnús Pjetursson,

Steingrímur Jónsson,
Guðm. Ólafsson,
Jósef Björnsson,
Júlíus Havsteen,
Karl Finnbogason,
Sig. Stefánsson.

Hákon Kristófersson greiddi ekki atkv, 
og var talinn með meiri hlutanum.

Var frv. svo afgreitt sem 
lög frá Alþingi.

(Sjá A. 425).

9. Saudgræðsla.
A 30. fundi í Ed., mánudaginn 3. ágústr 

var útbýtt
frv. til laga um sandgrœðslu, 

eins og það hafði verið samþ. við 3. umr. 
I Nd.

A 31. fundi, þriðjudaginn 4. ágúst, var 
frv. tekið til 1. umr. (A. 307).

Forseti leitaði leyfis til afbrigða frá þing- 
sköpum, til þess að mega taka frv. til
1. umr. Afbrigðin voru leyfð og samþykt.

Jósef Bjðrnsson; Þetta mál, sem hing- 
að er komið frá Nd. og er stj.frv., er 
mikið mál og merkilegt. Það er öll á- 
stæða til að rannsaka það sem best, og 
vil jeg þvi stinga upp á, að 3 manna
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nefnd verði skipuð til þess að athuga það, 
að lokinni þessari umræðu.

ATKVGR.:
Frv. vísað til 2. umr. með 11 atkv. 

samhlj.
Samþ. með 12 atkv. samhlj. að skipa 

3 manna nefnd, og voru kosnir í hana 
með 11 atkv. samhlj.

Jósef Björnsson,
Stgr. Jónsson,
Sig. Stefánsson.

2. u m r. á 34. fundi, föstudaginn 7. 
ágúst (A. 307, n. 373).

Framsöguniaður (Jósef Björnsson): 
Frv. það, er hjer liggur fyrir, var lagt 
fyrir Nd. af stjórninni. I Nd. hefir frv. 
verið breytt að þvi leyti, að þar hefir það 
verið lagt undir Búnaðarfjelag Islands að 
hafa eftirlit með saudgræðslunni, en eftir 
stjórnarfrv. átti skógræktarstjórinn að hafa 
það. Aðrar efnisbreytingar hefir Nd. ekki 
gjört á stjórnarfrv.

Það getur nú leikið vafi á, hvort breyting 
sú, sem Nd. hefir gjört, sje til bóta eða 
ekki. En með því að nefndin hjer í deild- 
inni litur svo á, að frv. sje til bóta i 
heild sinni og að þörf sje á slíkum lögum, 
leggur hún til, að frv. sje samþykt óbreytt.

Jeg skal geta þess, að í 9. gr. frv. er 
1 prentvilla. Þar stendur „samkœmt 7. gr.u 
— á auðvitað að vera „samkvœmt 8.gr.u. 
Þar er og vitnað til 7. gr. en á að vera 8. 
gr. Skrifstofan skýrði nefndinni frá, að 
þetta væri prentvilla og vonar að hún 
verði ekki að sök, lieldur verði hún leið- 
rjett á skrifstofunni.

Júlíus Havsteen: Ef frv. hefði legið 
fyrir óbreytt eins og það kom frá 
stjórninni, hefði jeg talið sjálfsagt að sam- 
þykkja það orðalaust. En nú hefir verið 
gjörð á því sú breyting, að jeg er hikandi 
í að vera með því. Þessi breyting er fólg- 
in í því, að umsjón sandgræðslunnar hefir 
verið lögð undir Búnaðarfjelag íslands. 
Jeg sje ekki, að sandgræðsla komi því

vitund við. Það eru ekki nema 2—3 dag- 
ar síðan jeg talaði við formann Búnaðar- 
fjelags Islands, og sagði honum frá þessari 
nýbreytni í frv. Hann vissi þá ekki um, 
að þetfa væri í ráði. Hann sagði brosandi, 
að þeir yrðu að reyna að gjöra þetta, ef 
svo yrði fyrirskipað, en jeg skildi hann 
svo, að hann hefði ekki mannafla til að 
fást við þetta starf. Hann hefir ekki nema 
tvo ráðunauta. Einar Helgason hefir ekki 
fengist við sandgræðslu, en hefir mikið 
starf að öðru leyti. Hinn ráðunauturinn 
er, eins og kunnugt er, þingmaður Árnes- 
inga (S. S.). Það virðist svo, sem hv. þm. 
vilji taka það að sjer. Jeg þekki að vísu 
ekki hæfileika hans í þessa átt, en held 
að við eigum völ á tveimur hæfari mönn- 
um til starfsins en honum. ef taka á starfið 
frá skógræktarstjóranum. Annar þessara 
manna, sem jeg á við, er ekki hjer langt 
frá okkur. Hinn hefir nýlokið prófi.

Mjer þykir varhugavert að fá Búnaðar- 
fjelagi Islands þessa umsjón. Það er að- 
eins privatfjelag, ekki konungleg stofnun, 
og það verður að gjöra nokkuð úr þvi. 
Það sem hefir ýtt Búnaðarfjelaginu fram, 
er það, að stjórnarráðið hefir um ýms 
efni oft leitað ráða til þess. Það getur 
stundum verið gott, en stundum hefir það 
verið algjðrlega óþarft.

Jeg ætla ekki að koma með neinar brtt. 
Jeg vildi aðeins benda nefndinni á, að at- 
huga málið betur.

Það er einkennilegt, að Nd. er að öllu 
leyti samþykk aðalefni málsins. Skógrækt- 
arstjóri Kofoed-Hansen hefir samið frv., 
en samt er honum fleygt burtu eftir að 
menn hafa gjört sjer að góðu það, sem 
hann hefir sagt fyrir um sandgræðslu, sem 
hann þekkir til hlítar. Jeg veit ekki annað, 
en að hann sje mjög duglegur maður, 
sem tekið hefir skógræktarpróf, og veit þvf 
nokkur skil á sandgræðslu.

Jeg vil að stjórnarráðið hafi æðsta eftir- 
lit með sandgræðslunni, og að sömu menn 
fáist við hana sem hingað til. Það er ó-
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tækt að fá hana nú í hendur mönnum, 
er ekkert hafa við hana fengist og þekkja 
lítið til hennar.

Guðin. Björns‘on: Af því að jeg hefi 
farið víða um landið og talað við ýmsa 
glögga og greinda menn, þar sem sandfok 
er, ætla jeg að láta í Ijós álit mitt á þessu 
máli.

Jeg skal þegar geta þess, að jeg fagna 
frv. og vona að það verði samþykt, því 
að jeg tel það til mikilla bóta.

Menn greinir á um, hvort betra sje að 
láta Búnaðarfjelag Islands eða skógræktar- 
stjórann annast saudgræðsluna. Jeg hygg 
að hún sje best komin í hðndum Búnað- 
arfjelagsins. Hefting sandfoks hjer á landi 
er hið mesta vandamál, sem danskur skóg- 
ræktarfræðingur veit ekki eins vel skyn á 
og greindur bóndi í sandfokssveit. (Júl. H.-. 
Er ekki sandfok í Danmörku?J Það er 
öðruvisi í Danmörku. Mjer skilst svo, 
sem margir ætli, að hefting sandfoks eigi 
eingöngu að gjörast með gróðursetningu 
jurta og viðarteinunga. En það er síður 
en svo. Hjer á margt annað við. Það 
sem jeg hefi fyrir mjer í þessu, hefi jeg 
frá Eyjólfi Guðmundssyni i Hvammi, 
sem manna best hefir vit á því máli og 
mesta reynslu. Hann býr i sandfokssveit, 
þeirri sveit, sem stafar mest hætta af 
sandfoki, og hann hefir varið sveitina sína 
fyrir sandbyljunum, staðið í því stríði allan 
sinn búskap og getið sjer fegursta orðstir 
fyrir óþreytandi elju og dugnað. Jeg hefi 
farið víða þar um austursveitir, seinast í 
fyrra. Og mjer hefir þótt ægilegt á að 
líta þær aðfarir. Ef ekki tekst að hefta 
herferð sandsins niður Landsveitina, sje jeg 
ekki annað en að alt Landið, alla 
leið niður að sjó, hljóti smámsaman að 
blása upp. Það sem best stöðvar 
sandfokið er ekki melgras eða þ. u. 1., 
heldur garðar, en þó einkum vatnsrásir. 
Greindum mönnum þar eystra var það 
Ijóst, að ekkert ráð mundi gagna þar eins 
vel og ef hægt væri að taka upp kvísl úr

Þjórsá og veita austur í Rangá fyrir ofan 
bygðina á Landinu.

Jeg hygg því, að það sje viturlegast að 
fela mál þetta umsjá Búnaðarfjelagsins. 
Það hefir kunnáttumenn í ýmsum greinum 
í þjónustu sinni, sem hjer kunna góð ráð 
til að leggja, hver á sína visu.

Júlíus Havsteen: Jeg verð að biðja 
afsökunar á, að jeg vissi ekki að deildin 
ætti slíkan sjerfræðing í sandgræðslu og 
öllu, sem þar að lýtur, og hv. 6. kgk. þm. 
(G. B.). Hann er ekki aðeins gagnkunnug- 
ur allri sandgræðslu hjer á landi, heldur 
og i Danmörku. Búnaðarfjelagið þarf eftir 
þessu ekki annað en leita ráða til hans 
um þessi efni. En jeg ætla aðeins að 
spyrja hv. þm. eins: Ef hjer væri settur 
á stofn spítali, og hann ætti að veita 
spítalastjóra embættið, mundi hann þá 
skipa það skottulækni? Jeg vil helst að 
þeim inönnum sje falið starfið, er hafa 
sýnt einhver skilríki fyrir, að þeir kunni 
eitthvað fyrir sjer i því.

Karl Einarsson: Jeg vil ekki segja 
eins og sá hv. þm. (J. H.), sem nú settist 
niður, sagði áðan, að hann ætlaði ekki að 
koma með neina brtt. Jeg ætla einmitt 
að koma með brtt. til 3. umr. um það, 
að skógræktarstjóranum sje falin þessi 
umsjón sandgræðslunnar. Jeg tel rangt 
að leggja hana undir Búnaðarfjelagið; það 
hefir enga menn, sem þekking hafa á þessu 
efni, en hinsvegar hefir skógræktarstjórinn 
talsverða æfingu i þessu og getur engu 
síður hagnýtt sjer þekking og reynslu 
bænda en Búnaðarfjelagið og ráðunautar 
þess og þjónustumenn. Jeg veit, að heft- 
ing sandfoks er honum hið mesta kapps- 
mál, ekki síður en skógræktin og ræktun 
landsins yfirleitt.

Jósef Björnsson: Út aí þvi að háttv. 
þm. Vestm. (K. E.) lýsti yfir því, að hann 
ætlaði að koma fram með brtt. við frv., 
skal jeg geta þess, að við nefndarmennirnir 
höfum ekki viljað bera upp neina breyt- 
ingartillögu við frumvarpið, sökum þess,
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að við viljum ekki með nokkru móti 
draga málið. En við litum svo á, að 
hætta væri á, að málið strandaði, ef farið 
væri að breyta frumvarpinu og endursenda 
það neðri deild. En þar sem hann sagði, 
að Búnaðarfjelagið hefði enga menn, sem 
þekkingu hefðu á þessum efnum, þá álít 
jeg, að þar sje tekið of djúpt í árinni. 
Sandgræðsla er ekki að eins skógræktar- 
mál. Það er líka jarðræktarmál, þótt það 
sje nokkuð sjerstaks eðlis. Og með engu 
móti er hægt að neita því, að hefting 
sandfoks sje búnaðarmál. Jeg tel þvi jafn 
frek ummæli og háttv. þm. Vestm. (K. E.) 
mælti í garð Búnaðarfjelags Islands óvið- 
eigandi. Jeg verð að líta svo á, að ef 
Búnaðarfjelag Islands hefir ekki menn í þjón- 
ustu sinni, sem eru nógu vel að sjer í þeim 
störfum, er til sandgræðslu heyra, þá geti 
það tekið í sína þjónustu menn, sem hafa 
slika þekking og kunnáttu. Og þetta þarf 
væntanlega ekki að brýna fyrir fjelagi, sem 
er allsherjarfjelag alls landsins til eflingar 
búnaði á öllum sviðum. Af þessum sök- 
um kemur nefndin ekki fram með neina 
breytingartillögu.

Jeg ætla ekki að ræða hjer um heftingu 
sandfoks, en það er vist, að það má hefta 
það á ýmsa vegu. En jeg get tekið undir 
það með háttv. 6. kgk. (G. B.), að vatns- 
veitingar munu vera öruggasta ráðið, þar 
sem þeim verður við komið.

Nefndin segir engan veginn að skóg- 
ræktarstjórinn hafi ekki vit á þessu máli 
og kunnáttu á störfum þeim, sem að heft- 
ingu sandsfoks lúta. Um það lætur hún 
engan efa í Ijósi, þótt hún komi ekki fram 
með breytingartillögu um að fela honum 
það til umsjónar, og telji sjálfsagt að mál- 
inu ætti að vera borgið, þó það sje lagt 
undir Búnaðarfjelagið.

Guðmundur Björnsson: Jeg skil vel, 
að háttv. 1. kgk. (J. H.) hjelt, aðþaðgæti 
ekki komið til mála, að jeg bæri nokkurt 
skynbragð á heftingu sandfoks. Hitt er 
annað mál, að sumir menn hafa eyru, en

heyra ekki, augu, en sjá ekki, greind, en 
gá ekki að því, sem í kring um þá er og 
gjörist. Jeg er ekki í þeim flokki. Það 
er satt, að jeg hefi ekki staðið fyrir heff- 
ingu sandfoks. En jeg hefi komið austur 
í Rangárvallasýslu, austur að Ægissíðu, og 
sjeð, að öðrum megin árinnar er alt grænt, 
en hinum megin auðn og sandur. Þá 
dylst engum, að það er vatnið, sem best 
heftir sandfokið. Ef maður kemur upp á 
Land og skoðar með athygli þær tilraunir, 
sém gjörðar hafa verið þar sandfokinu til 
heftingar, bæði með því að sá og girða, 
þá kemst maður skjótt að raun um, að 
girðingar eru }iar aðalvörnin, en rennandi 
vatn eða þjettur, hávaxinn skógur, eina 
örugga vörnin.

Háttv. 1. kgk. (J. H.) heldur, að jeg 
mundi gjöra skógfræðing að spítalalækni, 
ef jeg væri spítalastjóri (Júlíus Havsteen: 
Það sagði jeg ekki. Jeg sagði skottulækni). 
Jæja. Jeg get fullvissað háttv. þm. um, 
að það værí engu vitlausara en láta skóg- 
fræðing fást við Flóaáveituna, eða hafnar- 
garðana hjerna í Reykjavik.

Jeg get fuilvissað þingdeildarmenn um 
það, að hjeraðsbúum þar eystra líkar 
stórílla, hve litið hefir verið gjört af hálfu 
þeirra manna, er við sandgræðsluna eiga 
að fást, og ráð þeirra litið dugað. Þeir 
munu því fagna þeirri breytingu, að um- 
sjón sandgræðslunnar sje fengin í hendur 
Búnaðarfjelagi Islands.

Steingríinur Jönsson: Jeg vil að eins 
undirstríka það sem háttv. framsögumað- 
ur (J. B.) sagði, að það vekti fyrir nefnd- 
inni, að frumvarpið mætti ekki á nokkurn 
hátt stranda hjer í deildinni, þótt háttv. 
neðri deild hefði bætt þessu nýmæli inn 
í það. Enn fremur álítur nefndin, að það 
sje vel til fallið, að Búnaðarfjelagið hafi 
yfirumsjóu með þessu máii, enda útilokar 
frumvarpið það alls ekki, að hægt sje að 
nota sjerþekkingu skógræktarstjórans. Hann 
getur auðvitað látið fjelaginu i tje allar 
nauðsynlegar upplýsingar og leiðbeiningar
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um þær sandgræðslu aðferðir, sem hann 
er kunnugaslur.

ATKVGR.:
1. gr. samþ. með 10 atkv. samhlj.
2. gr„ 3. gr„ 4. gr., 5. gr., 6. gr., 7. 

gr„ 8. gr„ 9. gr„ 10. gr„ 11. gr. og 12. 
gr„ hver um sig, samþ. með 10 : 1. atk.

Fyrirsögn frumvarpsins samþykt án at- 
kvæðagreiðslu.

Frumvarpinu vísað til 3. umræðu með 
11 atkv. samhlj.

3. unir. á 35. fundi, laugardaginn 8. 
ágúst (A. 307).

Afbrigðifrá þingsköpum voru leyfðogsamþ.
Framsðgum. (Jósef Bjðrnsson): Jeg 

tók það fram i byrjun ræðu rninnar við 
síðustu umræðu, að það mundu vera skift- 
ar skoðanir um það, hvort breytingar háttv. 
neðri deildar á stjórnarfrumvarpinu væru 
til bóta. Það kom og greinilega fram í 
umræðunum hjer i deild, að svo er.

Astæður þær, sem færðar voru fram 
gegn breytingum háttv. Nd., voru tvær.

Fyrri ástæðan var sú, að Búnaðarfjelagið 
mundi ekki hafa neinum manni á að skipa, 
sem væri jafn fær um að standa fyrir sand- 
græðslustarfinu eins og skógfræðingurinn.

Jeg benti þá á, að þessi ummæli væru 
ekki á fullum rökum bygð að þvi leyti, 
að svo framarlega sem Búnaðarfjelagið 
hefði ekki slíkan mann nú, þá ætti það 
að útvega sjer hann, og mundi geta út- 
vegað hann. Þetta mál er að minu áliti 
búnaðarmál, og þvi heyrir það í raun 
rjettri undir Búnaðarfjelagið. Skal jeg nú 
gjöra nokkra grein fyrir því, hvi jeg lít svo á.

Sandgræðslan getur íarið fram á ýmsan 
veg; hún getur verið framkvæmd með 
vatnsveitingum, með girðingum, smærri og 
stærri, með þakning, með hrísi, lyngi eða 
torfi. A sumum stöðum getur hún -og 
veríð framkvæmd með sáning. Alt þetta 
er óneitanlega eflir eðli sinu búnaðarstörf. 
Þá getur og sandgræðslan veríð framkvæmd 
með plöntun mels og annara heftijurta, eða

með skógarplöntun. Að þvi er þetta síð- 
asta snertir, er hún að sjálfsögðu skóg- 
ræktarmál.

Hin ástæðan, sem færð var gegn breyt- 
ingu háttv. Nd„ var sú, að hjer væri verið 
að demba starfi á herðar fjelags, sem væri 
„privat“-fjelag. Það er satt, að það má líta 
svo á, að fjelagið væri „prívat“-fjelag, þrátt 
fyrir miklar fjárveitingar til þess úrlands- 
sjóði og þrátt fyrir ýmsa aðra afstöðu 
þess, sem gjörir það að verkum, að því er 
talsvert öðruvísi varið en öðrum „prívat“- 
fjelögum. Það er einmitt þetta, sem nú 
kom mjer sjerstaklega til að taka til máls.

Jeg hefi bent á það, að ekkert virtist á 
móti því, að Búnaðarfjelagið tæki að sjer 
störf lík því, sem hjer er um að ræða. 
En þá finst mjer, að líka þurfi að hugsa 
fyrir því, að afstöðu þess gagnvart þingi 
og stjórn sje breytt.

Til þess að Búnaðarfjelagið geti orðið 
það, sem fyrir mjer vakir, að það eigi að 
verða, sjálfsagður ráðunautur landstjórn- 
arinnar í öllum búnaðarmálum, þá lit jeg 
svo á, að eðlilegt sje, að landsstjórnin liafi 
rjett til að skipa stjórn fjelagsins að meira 
eða minna leyti, og með því hafa nokkur 
áhrif á með hve miklum velhæfum starfs- 
kröftum fjelagið slarfar. Og jafnframt ætti 
sú skylda að hvila á fjelaginu, að aðstoða 
stjórnina i þeim málum, er búnað snerta.

Ef þetta kæmist á, þá er fjelagið orðið 
hinn sjálfsagði ráðunautur stjórnarinnar í 
búnaðarmálum, sem það á að vera. Og 
engin stofnun getur verið betur til þess 
fallin en einmitt búnaðarfjelag alls lands- 
ins, að leggja á holl ráð í búnaðarmálum 
og leysa vel af hendi margskonar búnað- 
arstörf. Það hefir betri tök á að vita um 
þarfir og óskir bænda en aðrir; það stend- 
ur í satnbandi við búnaðarfjelög út um land 
og við einstaka fjelagsmenn, og það hefir 
við hlið sjer þing kosið af landsmönnum, 
hið svokallaða búnaðarþing.

Það (Búnaðarljelagið) hefir þvi góð tök 
á að safna saman þeirri búnaðarreynslu,
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sem til er i landinu. Það getur látið ræða 
málinu í einstökum sveitum, í búnaðarsam- 
böndum og loks á sjálfu búnaðarþinginu, 
og ef stjórn búnaðarfjelagsins er þá vel 
skipuð og situr inni með góða búnaðar- 
þekkingu, eins og þarf að vera, og er skvld-
ug til að vera landssljórninni til aðstoðar 
og ráðagjörða, þá er enginn vafi á, að 
stigið væri spor í rjetta átt með sliku fyr- 
irkomulagi, og þá ætti ekki að þurfa að 
heyrast þau orð hjer á þingi, að rangt 
sje að fá Búnaðarfjelagi íslands sand- 
græðsluna í hendur, eða önnur því um lik 
búnaðarmálefni.

Jeg vildi varpa fram þessari athuga- 
semd áður en frumvarpið færi út úr deild- 
inni, en það vona jeg að þvi lánist, þrátt 
fyrir annmarka þá, sem sumum virðist 
vera á því.

Júlíus Havsteen: Jeg hefi ekki sann- 
færst af því, sem sagt hefir verið, um það, 
að rjett sje að fá Búnaðarfjelagi Islands 
sandgræðsluna í hendur, eins og nú er 
ástatt. Jeg hefi minst á það við formann 
Búnaðarfjelagsins, og vissi hann ekkert um 
það. Það yrði þá að hafa í þjónustu 
sinni menn, er kynnu eitthvað að sand- 
græðslu, en því er ekki að heilsa. Það 
er nógu snemt að gjöra þessa breyting, þá 
er það hefir fengið sjer hæfa menn til 
starfsins, og hefir fengið „autorisation“. 
Jeg held, að rjettast sje að lofa málinu 
að bíða að þessu sinni. Annars er frv. 
gott að efninu til, enda er það samið af 
skógræktarstjóranum, sem hefir vel vit á 
sandgræðslu.

ATKVGR.:
Frumvarpið samþykt með 8 : 3 atkv. 

og afgreitt sem
lög frá Alþingi.

(Sjá A. 410).

10. Kosningar til Alþingis.
Á 37. fundi í Ed., þriðjudaginn 11.

ágúst, var útbýtt

frumvarpi til laga um kosningar til 
Alþingis,
eins og það hafði verið samþykt við 3. 
urnræðu í neðri deild.

Á sama fundi var frumvarpið tekið til
1. umr. (A. 473).

Forseti leitaði leyfis til afbrigða frá þing- 
sköpum, til þess að mega taka frumvarp- 
ið samstundis til 1. umræðu. Voru af- 
brigðin leyfð og samþykt.

Þingmaður Vestmannaeyinga (K. E.) 
lagði til, að skipuð væri þriggja manna 
nefnd til að athuga frv.

ATKVGR.;
Frumvarpinu visað til 2. umr. i e. hlj.
Tillagan um nefndarkosningu samþykt 

með 9 atkv. samhlj.
I nefndina voru kosnir:

Karl Einarsson með 9 atkv.
Karl Finnbogason — 6 —
Magnús Pjetursson — 5 —

Málið var síðan afhent þingmanni Vest- 
mannaeyinga.

2. u m r. á 40. fundi, miðvikudaginn
12. ágúst (A. 473).

Forseti tók frumvarpið út af dagskrá 
eftir ósk framsögumanns nefndarinnar, og 
var umræðunni frestað til næsta dags.

Frh. 2. umr. á 42. fundi, fimtudag- 
inn 13. ágúst (A. 473, n. 504).

Afbrigði frá þingsköpum, til þess að 
mega taka frumvarpið þegar til umræðu, 
voru leyfð og samþykt.

Framsm. (Karl Finnbogason): Háttv. 
neðri deild hefir sofið yfir þessu frum- 
varpi i rúman mánuð, og þegar það loks 
kemur frá henni, er það töluvert gallað. 
Við höfum ekki vakað yfir þvi nema eina 
nótt, og hana ekki heila, og höfum fund- 
ið nokkra galla á frumvarpinu, en búumst 
ekki við, að við höfum farið svo nákvæm- 
lega yfir það, að við getum sagt með 
vissu, hvort það er vel brúklegt eða ekki.
Þó lítum við svo á, að rjett sje, að sam- 

6
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þykkja frumvarpið með þeim breytingum, 
sem við leggjum til að á því verði gjörðar, 
og eru a þgskj. 504. Háttv. neðri deild 
hefir breytt stjórnarfrumvarpinu allmikið, 
og er aðalbreytingin fólgin i því, eið 7. gr. 
stjórnarfrumvarpsins hefir verið feld burt. 
Við það varð allmikil röskun á öllu stjórn- 
arfrumvarpinu, og margar af þeim breyt- 
ingum, sem við leggjum til að gjörðar 
verði á frumvarpinu, er.afleiðing af þvi, 
að þessi grein var feld burtu og að frum. 
varpið hefir ekki verið leiðrjett í samræmi 
við það.

Nú skal jeg minnast með fáum orðum 
á breytingartillögur nefndarinnar.

1. brtt. er við 7. gr. Við förum þar fram á 
að bætt sje inn í frumvarpið grein úr gömlu 
kosningarlögunum, þess efnis, að kjör- 
stjórnir skuli sjálfar velja oddvila sinn og 
skifta með sjer verkum. í hreppum er 
hreppstjórinn sjálfsagður oddviti kjörstjórn- 
ar, en ekkert ákveðið, hver skuli vera það 
í bæjuin. Þetta viljum við laga með brtt.

2. brtt. er við 9. gr. Þar hefir fallið úr 
gömlu kosningarlögunum, að kjörskrár 
skuli gilda frá 1. júlí það ár sem þæreru 
samdar og til 30. júní næsta ár að báð- 
um dögum meðtöldum, og leggjum við 
því til, að orðunum: „að báðum dögum 
meðtöldum", verði bætt við.

3. brtt. er við 14. gr. Það er að eins 
tölubreyting. Þar var skakt vitnað til 
greinar, 12. gr. í staðinn fyrir 11. gr.

4. brtt. er við 18. gr. Þar er í frum- 
varpinu talað um, að enginn megi gefa 
kost á sjer í fleirum en einu kjördæmi. 
Hjer er meint að enginn megi bjóða sig 
fram í fleirum en einu kjördæmi við 
8ömu kosningar, og þykir okkur því rjett, 
að bæta þeim orðum við, þvi að það er 
auðvitað ekki meiningin, að maður megi 
ekki bjóða sig fram i öðrum kjördæmum 
við aðrar kosningar síðar.

Þá er 5. brtt. við 20. gr., allstór breyt- 
ing. I frumvarpinu er það, sem farið er 
fram á að breytt sje, svona: „En hafi eigi

nema einn maður boðið sig fram til kosn- 
ingar í kjördæminu, þarf engin kosning 
fram að fara, heldur lýsir kjörsstjórnin 
þingmannsefnið kosið“. Hjer er átt við, að 
að eins einn maður bjóði sig fram, afþvr 
að í frumvarpi stjórnarinnar var ætlast til 
að öll kjördæmi væri einmenningskjör- 
dæmi. Þetta var felt burt, og því er 
nauðsynlegt að breyta þessu, og leggjum 
við til að greinin hljóði svona:

„En hafi eigi fleiri boðið sig fratn tit 
kosningar í kjördæminu en kjósa skalr 
þarf engin kosning fram að fara, heldur 
lýsir kjörstjórnin þingrnannsefnið kosið eða 
þingmannaefnin kosin“.

6. brtt. er við 21. gr. Þar er talað unt 
hreppskjörstjórn, en okkur virðist fara bet- 
ur að setja undirkjörstjórn í staðinn, því 
að undirkjörstjórnir eru vitanlega í bæj- 
unum líka, og þetta ákvæði nær jafnt tib 
bæjanna sem til sveitanna. I sömu greire 
er prentvilla „10°/„“ fyrir: 10°/0, sem far- 
ið er fram á að leiðrjetta. Onnur prent- 
villa er í 61. gr., sem verður að leiðrjetta 
við næstu prentun.

Þá er 7. brtt. við 22. gr.; hún er alveg: 
samskonar og sú, sem jeg talaði um áðanr 
að í staðinn fyrir „hreppskjörstjórn" komk 
„undirkjörstjórn“.

8. brtt. er við 26. gr., og er hún í þrem 
liðum. 1. liður hennar fer fram á að í 
staðinn fyrir orðið „hreppsnefnd“ í fyrstu 
línu komi: „hreppstjóri, en í kaupstafr 
bæjarfógeti“. Það er ósamræmi í þessari 
grein í frumvarpinu, því að i fyrri máls- 
greininni er sagt að hreppsnefnd geymi 
atkvæðakassana, en í síðari málsgreininni 
hreppstjóri eða bæjarfógeti. Við leggjum 
til að greininui verði breytt svo, að sam- 
ræmi verði á milli málsgreinanna.

Næsta brtt. við sömu gr. fer fram ár 
að bæta inn í orðunum „á kostnað lands- 
sjóðs“ og hljóðar þá málsgreinin svonar 
„I hverjum hreppi varðveitir hreppsnefnd 
atkvæðakassana, er landsstjórnin hefir út- 
vegað i fyrstu á kostnað landssjóðs“. Af-
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leiðingin af þessari breytingu er sú, að 
breyta þarf síðustu málsgrein greinarinnar, 
og leggjum við til að hún hljóði svona: 
„Ef siðar þarf að endurnýja kassa eða 
poka, kostar sveitar- eða bæjarsjóður þá 
endurnýjun.“

9. brtt. er við 32. gr. Þar er að eins 
farið fram á að orðinu „bæjarfógeta“ sje 
bætt inn á eftir orðinu „sýslumanns", það 
er að segja, að vottorð um að nafn manns 
standi á annari kjörskrá í kjördæminu, skuli 
fá jafnt frá bæjarfógetum sem sýslumönn- 
um.

Þá er 10. brtt. við 33. grein; hún fer 
fram á að orðin „það nafn“ falli burt, en 
i staðinn komi „nafn þess eða nöfn þeirra, 
ef fleiri en einn á að kjósa“. Ifrv. stjórn- 
arinnar var gjört ráð fyrir, að að eins einn 
mann ætti að kjósa í kjördæmi hverju, en 
vegna þess að um tvimenningskjördæmi 
verður að ræða, eins og áður var, höfum 
við lagt til að greininni sje breytt í sam- 
ræmi við það. Þó höfum við lagt til, að í 
staðinn fyrir að í frv. stóð, að kjósandinn 
stimplaði yfir það nafn, sem hann vildi 
kjósa, kæmi „nafn þess“ o. s. frv., því að 
meiningin er ekki sú, að það sje nafnið 
sem kosið er, heldur maðurinn, sem nafn- 
ið ber.

Þá er 11. brtt. við 39. gr. Þar er að- 
eins orðið „hans“ felt i burt, og orðið 
„þess“ sett í staðinn. Greinin, sem farið 
er fram á að breyta, hljóðar svona: „Nú 
þykir þingmannsefni eða umboðsmanni 
hans eitthvað ólöglegt við kosningarathöfn- 
ina“. Þetta er sama orðalag og í núgild- 
andi kosningarlögum, en þegar hægt er að 
gjöra ráð fyrir, að konur bjóði sig fram til 
kosninga, þykír okkur óviðkunnanlegt að 
karlkenna þær eins greinilega og hjer er 
gjört, og leggjum við því til, að málsgrein- 
in hljóði svona: „Nú þykir þingmannsefni 
eða umboðsmanni þess eitthvað ólöglegt 
við kosningarathöfnina“.

Þá er 12. brtt. við 40. gr., sem fer fram 
á, að i stað orðanna „er hnýtt saman“

komi „eru hnútar á“. Það er smávægi- 
leg orðabreyting, sem okkur þykir betur 
fara þannig, sem við höfum lagt til að 
orðalagið væri.

13. brtt. er við 47. gr., og er hún í 2 
liðum. Hún er alveg samskonar og sú 
breytingartillaga, sem jeg talaði um áðan, 
að orðið „þess“ væri sett i staðinn fyrir 
orðið „hans“.

Fyrri liður þessarar tillögu fer fram á, 
að í staðinn fyrir orðið „hann“ komi 'i 
fyrri málsgr. 47. gr. orðið „það“, en síðari 
liðurinn að orðið „þess“ komi í staðinn 
fyrir „hans“ i síðari málsgreininni, og leggj- 
um við þetta til, til þess að orðin geti átt 
við „þingmannse/wi“.

14. brtt. er við 67 gr., i greinarlokin. 
Þar er farið fram á að í staðinn fyrir 
„lögsagnarumdæmisins“ komi „kjördæm- 
is þess, sem sýslumaður eða bæjarfógeti 
er búsettur í“. Þetta er um bókun á ýmsu 
viðvikjandi kosningu landskjörinna þing- 
manna. Við leggjum til, að það sje bókað 
í yfirkjörstjórnarbók þess kjördæmis, þar 
sem sýslumaður eða bæjarfógeti sá, sem 
tekur á móti sendingunni, er búsettur í.

15. brtt. er við 68. gr., og fer hún fram 
á, að á eftir orðinu „sýslumanns“ komi 
„eða bæjarfógeta“, og er það aðeins til 
skýringar.

Jeg þarf svo ekki að fara fleiri orðum 
um frumv. eða brtt. nefndarinnar, en leyfi 
mjer fyrir hönd nefndarinnar að leggja það 
til. að breytingartillögur hennar verði sam- 
þyktar. Jeg hefi rætt um þær við einn 
mann úr nefnd þeirri, sem hv. neðri deild 
skipaði í málið, og leit hann svo á, að það 
mundi ekki verða til baga framgangi máls- 
ins, þótt þær væru samþyktar, og viður- 
kendi að þær væru á rjettum rökum bygðar.

Karl Einarsson: Jeg skal leyfa mjer 
að taka það fram, að nefndin hefir reynt 
að athuga frv., og jeg get ekki sagt eins 
og hv. framsögum., að jeg viti ekki hvort 
frumvarpið sje brúklegt eða ekki. Jeg er 
sannfærður um að frv., eins og við höfum
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lag til að því yrði breytt, er fullkomlega 
brúklegt.

Fyrri partur frumvarpsins er tekinn eftir 
núgildandi kosningalögum og aðeins breytt 
því, sem nauðsynlega þurfti að breyta.
7. gr., sem var um einmenningskjördæmin, 
feldi neðri deild og þurfti víða að breyta 
frv. í samræmi við það. Neðri deild hafði 
gjört það víða, en ekki alstaðar. Af þessu 
stafa margar af þeim breytingum, sem við 
leggjum til að gjörðar verði á frumvarp- 
inu. Aðrar breytingar stafa af því, að 
nú er ekki altaf hægt að karlkenna þing- 
mannaefnin, því verið getur, að kvenfólk 
bjóði sig fram, og verður þá að láta það 
halda sínu eðlilega kyni.

Hv. framsm. sagði að frumvarpinu hefði 
verið talsvert breytt í Nd. Þetta er rjett, 
þegar litið er til þess, að hætt var við að 
breyta kjördæmaskipuninni. Þá er enn 
fremur ein efnisbreyting, og hún er í 9. 
gr. Þar er búin til ný yfirkjörstjórn. Sam- 
kvæmt núgildandi kosningarlögum eru 
sýslumenn og bæjarfógetar altaf oddvitar 
yfirkjörstjórnanna, hvort sem þeir eiga 
heima í kjördæminu eða ekki. Þessu hefir 
neðri deild breytt, og er það vist til að 
spara kostnað. Jeg álít þessa breytingu 
varhugaverða, og vildi breyta því, ef frv. 
stafaði ekki hætta af þvi, með því að jeg 
álít varhugavert að landsstjórnin skipi 
oddvita, svo sem ætlast er til að hún gjöri, 
ef sýslumaður eða bæjarfógeti á heima 
utan lögsagnarumdæmis. Það má að vísu 
segja, að sýslumenn og bæjarfógetar sjeu 
skipaðir af landsstjórninni, en þeir eru þó 
fastir embættismenn. Jeg álít, að sjerstak- 
lega úrskurðum, sem kveðnir eru upp af 
yfirkjörstjórn, sje miklu ver borgið á þenn- 
an hátt en ella mundi. Þetta eru þær 
einu efnisbreytingar, sem neðri deild gjörði, 
því að aðrar breytingar, sem hún ætlaði 
að gjöra, voru feldar. Jeg get ekki sagt 
að þetta frumvarp sje illa athugað, þar 
sem þetta er stjórnarfrumvarp, sem neðri

deild hefir athugað vandlega og ekki fund- 
ið á því marga galla, og við höfum athug- 
að það og varla fundið aðra galla en þár 
að frv. hefir ekki verið breytt í samræmi 
við það, að 7. gr. var feld burt.

Jeg leyfi mjer því að leggja til, að frv. 
verði samþykt með þeim breytingum, sem 
við höfum lagt til að á því verði gjörðar.

ATKVGR.:
1. gr., 2. gr., 3. gr., 4. gr., 5. gr. og

6. gr. samþ. með öllum atkv.
Brtt. 504, 1. við 7. gr. samþ. með öllum

atkv.
7. gr. svo breytt samþ. með öllum atkv.
8. gr, samþ. með öllum atkv,

Brtt. 504, 2. við 9. gr. samþ. með öllurn 
atkv.

9. gr. svo breytt samþ. með öllum atkv.
10. gr., 11. gr., 12. gr. og 13. gr. sarnþ. 

með öllum atkv.
Brtt. 504, 3. við 14. gr. samþ. án atkvgr.

14. gr. svo breytt samþ. með öllum atkv.
15. gr., 16. gr. og 17. gr. samþ. me5 

öllum atkv.
Brtt. 504, 4. við 18. gr. samþ. án atkvgr.

18. gr. svo breytt samþ. með öllum atkv.
19. gr. samþ. með öllum atkv,

Brtt. 504, 5. við 20. gr. samþ. með ölluro 
atkv.

20. gr. svo breytt samþ. með öllum atkv. 
Brtt. 504, 6. við 21. gr. samþ. með ölluro

atkv.
21. gr. svo breytt samþ. með öllum atkv, 

Brtt. 504. 7. við 22. gr. samþ. án atkvgr,
22. gr. svo breytt samþ. með öllum atkv,
23. gr., 24. gr. og 25. gr. samþ. með 

öllum atkv.
Brtt. 504, 8. a, b og c-liðir, við 26. gr, 

samþ. með öllum atkv.
26. gr. svo breytt samþ. með öllum atkv.
27. gr., 28. gr., 29. gr., 30. gr. og 31. 

gr. samþ. með öilum atkv.
Brtt. 504, 9. við 32. gr. samþ. án atkvgr.

32. gr. svo breytt samþ. með öllum atkv. 
Brtt. 504^ 10. við 33. gr. samþ. án atkvgr.
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33. gr. svo breytt samþ. með öllum atkv.
34. gr., 35. gr., 36., gr., 37. gr og 38. 

gr. samþ. með öllum atkv.
Brtt. 504, 11. við 39. gr. samþ. án atkvgr.

39. gr. svo breytt samþ. með öllum atkv. 
Brtt. 504, 12. við 40. gr. samþ. án atkvgr.

40. gr. svo breytt samþ. með öllum atkv.
41. gr., 42. gr., 43. gr., 44. gr, 45. gr. 

og 46. gr. samþ. með öllum atkv.
Brtt. 504, 13. við 47. gr. samþ. með öll- 

um atkv.
47. gr. svo breytt samþ. með öllum atkv.
48. —66. gr., hver grein fyrir sig, samþ. 

með öllum atkv.
Brtt. 504, 14. við 67. gr. samþ. án atkvgr.

67. gr. svo breytt samþ. með öllum atkv. 
Brtt. 504, 15. við 68. gr. samþ. án atkvgr.

68. gr. svo breytt samþ. með öllum atkv.
69. -86. gr., hver grein fyrir sig, samþ. 

með öllum atkv.
Ákvæði um stundarsakir samþ. með 

öllum atkv.
Fyrirsagnir kaflanna og einstakar fyrir- 

sagnir samþ. án atkvgr.
Fyrirsögn frv. samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umræðu með öllum atkv.

3. umr. á 43. fundi, fimtudaginn 13. 
ágúst (A. 506).

Afbrigði frá þingsköpum, til þess að 
taka frv. þegar í stað til 3. umræðu, voru 
leyfð og samþykt.

Enginn tók til máls.
ATKVGR.:
Frv. samþ. með 11 atkv. samhlj. og 

endursent Nd.
(Sjá A. 508).

11. Stjóraarskrármálið.
Á 39. fundi i Ed., miðvikudaginn 1S.

ágúst, var útbýtt
frv. til stjórnarskipunarlaga um breyt- 

ing á stjórnarskrá um hin sjerstaklegu

málefni íslands 5. jan. 1874 og stjórn- 
arskipunarlögum 3. okt. 1903, 
eins og það hafði verið samþ. við 3. umr. 
í Nd.

Á sama fundi var frv. tekið til 1. umr. 
(A. 488).

Forseti leitaði leyfis til afbrigða frá 
þingsköpum, til þess að mega taka frv. 
samstundis til 1. umr. Ráðherra leyfði 
afbrigðin og deildin samþykti þau.

Steingrímur Jónsson: Jeg vil leyfa 
mjer að stinga upp á því, að þessu máli 
verði að þessari umræðu lokinni vísað til 
þeirrar nefndar, sem kosin var fyrir nokkr- 
um dögum til að ihuga þetta mál hjer i 
deildinni.

ATKVGR.:
Frv. visað til 2. umr. í e. hlj.
Frv. vísað til stjórnarskrárnefndar í e. 

hlj.; en þá nefnd skipuðu:
Kristinn Daníelsson,
Karl Einarsson,
Björn Þorláksson,
Sigurður Stefánsson,
Steingrímur Jónsson.

2. umr. á 40. fundi, miðvikudaginn 12. 
ágúst (A. 488, n. 492 og 487).

Afbrigði frá þingsköpum, til þess að 
taka frv. þegar til 2. umræðu, voru leyfð 
og samþykt.

Framsðgum. (Steingrímur Jónsson): 
Jeg gjöri ráð fyrir, og leyfi mjer að skjóta 
því til hv. forseta, að í raun og veru verð- 
ur við þessa umræðu talað i einu um 
þetta mál og 1. mál á dagskrá (till. tit 
þingsál. um uppburð sjermála íslands 
fyrir konungi í ríkisráði Dana, þgskj. 489, 
sbr. 493), því þau verða tæplega aðskilin.

Allir nefndarmennirnir voru sammála 
um það, að ráða deildinni til að samþykkja 
stjórnarskrárfrv. óbreytt.

Væntanlega er það í samræmi við skoð- 
un allra þingmanna, og nokkrar h'kur til 
að það sje vilji allrar þjóðarinnar. Jeg 
finn ekki áslæðu til nú við þessa umræðu
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og svo seint á þingi, að minnast á þær 
rjettarbætur, sem unnist hafa, ef frv. nær 
fram að ganga.

Frumvarpið er kunnugt bæði þingmönn- 
um og þjóðinni, þar sem það hefir verið 
til meðferðar siðan 1911 og kunnugt frá 
þinginu 1913; finn jeg því ekki ástæðu 
til að fjölyrða um það frekar.

Nefndin ræður til að samþykkja frv. í 
þeirri von, að það megi verða til gagns 
og blessunar í framtíðinni.

En nefndarmenn voru enn fremur sam- 
mála um að jafnframt stjórnarskrárbreyt- 
ingunni væri rjett að samþykkja yfirlýsingu, 
sem hefði að innihalda skilning á vissu 
atriði í stjórnarskránni, uppburði sjermál- 
anna. Nefndarmenn voru einnig sammála 
um aðalinnihald þessa fyrirvara, að hann 
væri ákveðin yfirlýsing um skilning vorn 
á uppburði sjermálanna fyrir konungi, og 
það væri algjörlega íslenskt sjermál.

Minni hluti nefndarinnar — og jeg telst 
til hans — leit þó svo á, að í raun og 
veru væri fyrirvarinn óþarfur, það spurs- 
mál væri svo vafalaust, eins og hjer væri 
komið, að þetta væri sjermál. Þar um 
þyrfti engan fyrirvara, þegar svo er fyrir- 
mælt í stjórnarskránni, að konungur sjálfur 
ákveði hvar sjermálin skuli borin upp, 
þá sje það gjört með undirskrift Islandsráð- 
herra eins; öðruvísi getur það ekki skilist.

Af því leiðir að sjálfsögðu það, að þeim 
konungsúrskurði, sem ákveður fyrirkomulag- 
ið á uppburði sjermálanna, verður aðeins 
breytt með öðrum konungsúrskurði með 
undirskrift tslandsráðherra eins, og á engan 
annan hátt.

Engu siður leit minni hlutinn svo á, 
að ekkert væri á móti því, að gefa út 
þessa yfirlýsingu og engin ókurteisi að 
láta fyrirvarann fylgja stjórnarskránni, og 
eftir alt þetta mikla umtal, sem orðið hefir 
um þetta mál, getur það að vorri hyggju 
verið heppilegt, að álit Alþingis um þetta 
yrði kunnugt hjer og erlendis.

Meiri hlutinn lítur svo á, að yfirleitt sje
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beinlínis þörf á fýrirvaranum og hann sje 
nauðsynleg trygging fyrir þjóðina.

Jeg skal og taka það enn fram, að þessi 
var í raun og veru skoðun okkar allra, 
þótt við ekki værum sammála um orða- 
lagið á þessum fyrirvara. Minni hlutinn 
vildi hafa yfirlýsinguna sem stytsta, sem 
mest blátt áfram, ljetta og auðskilda og 
undir engum kringumstæðum tvíræða.

Þess vegna höfum við komið með breyt- 
ingu á orðalagi þingsályktunartillögu neðri 
deildar, sem meiri hlutinn ræður deildinni 
til að samþykkja. I fyrirvara neðri deild- 
ar er að minsta kosti eitt orð, sem hugs- 
anlegt væri að ekki yrði ósaknæmt gagn- 
vart því, að stjórnarskrárfrv. næði fram 
að ganga. Það er orðið „áskilur“, sem 
jeg fyrir mitt leyti skil ekki, hvað meint 
er með, og álít jafnvel ekki með öllu ó- 
saknæmt. En jeg hefi þó ekki á móti 
því ef að hv. ráðherra hyggur að það fæli 
ekki konung frá að samþykkja stjórnar- 
skrána, og væri kærkomin yfirlýsing hans 
um það.

Ástæður rninni hlutans fyrir breytingar- 
tillögunni eru þær, að hann álítur sitt orða- 
lag betra og heppilegra fyrir málið. Jeg 
hefi niint á þetta, af því að ómögulegt 
er að skilja þessi mál að.

Kristinn Daníelsson: Eins og athuga- 
semdir þær bera með sjer, sem jeg hefi 
látið fylgja undirskrift minni undir álit 
nefndarinnar i þessu máli, þá hefi jeg 
ekki átt alskostar auðvelt með að ráða 
við mig hvernig mjer fyndist rjettast að 
snúa mjer í þessu vandamáli. Annars veg- 
ar er þrátt og skoðanir manna, sem álita 
má, að hafi glöggan skilning á þessu, og 
hins vegar eigin efasemdir rninar um að 
þau ráð dygðu til þess að varðveita óskert. 
an rjett landsins. Þetta er mikið vanda- 
mál fyrir Alþingi, en vandinn felst ekki í 
stjórnarskrárbreytingunni í sjálfu sjer. All- 
ur vandinn er fólginn í einu atriði, sem 
hefir mesta þýðingu fyrir sjálfstæði lands- 
ins. Jeg á við ríkisráðsákvæðið og upp-
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burð sjermálanna. Mjer var frá upphafi 
ekki vel við þetta ákvæði, að konungur 
rjeði því sjálfur, hvar borin væru upp fyrir 
honum sjermálin, þótt jeg ljeti það ekki 
aftra mjer frá að greiða frumvarpinu at- 
kvæði á seinasta þingi. Og þá datt held- 
ur engum í hug að konungur ætti að á- 
kveða þetta öðruvísi en sem þingbundinn 
konungur. En nú á hann að gjöra það 
án tilhlutunar Alþingis. Af þessu, að þetta 
snerist svona í ríkisráðinu, er nú allur 
vandinn sprottinn, þar sem konungur á- 
kvað, að uppburður sjermálanna skyldi 
fara fram í ríkisráðinu, og að engin breyt- 
ing verði á þessu gjörð, nema samþykt yrðu 
sambandslög af Ríkisþingi Dana og Alþingi, 
og að þessi stjórnarráðstöfun yrði auglýst 
fyrir Dönum með undirskrift forsætisráð- 
herrans danska.

Þingið mun ekki ásaka ráðherra fyrir 
það, þó svo færi um uppburð sjermálanna, 
að hann yrði í ríkisráðinu, því það bjóst 
við að svo færi, en að ^skrifa undir skjal, 
sem segði enga breytingu geta á þessu 
orðið, nema Ríkisþingið samþykti lög 
því viðvíkjandi, til þess var auðvitað aldrei 
ætlast. Með þvi er afsalað yfirráðum yfir 
sjermálum vorum. Og slik yfiríýsing mundi 
gjöra erfiðari öll viðskifti okkar við kon- 
ung. Hann findi sig bundinn fyrir þjóð- 
inni dönsku. Þessu tvennu þarf að hrinda 
af höndum sjer: Að engin breyting verði 
á þessu gjörð, nema með ihlutun Ríkis- 
þingsins, og að nokkur slík ráðstöfun verði 
auglýst fyrir Dönum.

En þá veltur á því, hvort þessi fyrirvari 
(á þingskj. 489) er nægilegur til að gjöra 
þetta, fyrirbyggja þetta tvent, en sje þó 
á hinn bóginn ekki hættulegur að koma i 
veg fyrir staðtestingu á frumvarpinu.

Því er mikill vandi á um hann. Það sem 
gjörir hann hæfari til annars, gjörir hann 
óhæfari til hins. Því betur sem hann 
tryggir rjett okkar, því hættara er við að 
hann útiloki von um staðfestingu frum- 
varpsins. Það sem mest á riður, er að

fyrirbyggja þennan misskilning, þessa fyrir- 
ætlun að engin breyting verði á þessu 
gjörð, nema með samþykki Ríkisþingsins. 
Því verður að velja það orðalag, sem best 
getur útilokað allan misskilning. Það verð- 
ur þá frekar að ráðast um stjórnarskrár- 
frumvarpið, úr því má bæta síðar; hinu ekki. 
En því verður ekki neitað, að öðru hvoru 
þessuerhætt. Að vísu munu flestir ætla, að 
fyrirvarinn sje nægilegur til að tryggja 
sjálfstæði þjóðarinnar, en það eru þó hvergi 
nærri allir. Jeg skal geta þess, að jeg 
hefi í höndum skeyti frá ágætum íslands- 
vini útlendum, sem heldur þvi frarn, að 
mótmæli Alþingis eftir nýjar kosningar 
sjeu mjög vafasöm.

Konungur hefir i opna brjefinu ’sagt:
Islendingar mega samþykkja stjórnar- 

skrána og jeg staðfesti hana, en jeg ákveð, 
að sjermálin skuli borin upp í rikisráðinu, 
og jeg segi þeim það fyrirfram, að á þessu 
verði engin breyting gjörð.

Aðalatriðið í þessu máli er ekki neitt, 
sem eftir er, heldur það, sem búið er að 
gjöra. Urskurðurinn, sá væntanlegi kon- 
ungsúrskurður, gengur í gildi þegar búið 
er að undirskrifa hann, en ákvæðið í 
opna brjefinu um það, að á þessu verði 
engin breyting gjörð, gengur strax í gildi, 
þegar það er sett í brjefið með undirskrift 
Islandsráðherra, og heldur áfram sínu 
gildi.

Spurningin verður þá þessi: Getur fyr- 
irvari fyrirbygt þetta? Hann þyrfti helst 
að vera svo skýr og ákveðinn, að enginn 
ljeti sjer detta í hug, að reyna að vjefengja 
það, svo að við þurfum ekki i framtíðar- 
baráttu okkar fyrir gengi og velfarnan 
þjóðarinnar, að tefja okkur á þvi að glima 
við vafaspurningarnar; þær hafa fram að 
þessu eytt fyrir okkur sorglega miklum 
tíma og dregið um of hugann frá innan- 
lands velferðarmálum.

Jeg er í vafa um að fyrirvarinn gjöri 
þetta, þótt margir sjeu fulltrúa um það.

Flokkur sá, seni jeg heyri til, er yfir-
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leitt á þvi, að hann gjöri það, og jeg vil 
líka vona það; þess vegna hefi jeg ekki 
heldur viljað setja mig móti honum. En það 
tek jeg aftur upp, að fyrirvarinn verður 
að vera svo afdráttarlaus, að hann verði 
ekki misskilinn, og að hann sýni það greini- 
lega, að opna brjefið 20. okt. byggir á 
skilningi á uppburði sjermálanna fyrir kon- 
ungi, sem þingið alls ekki hafði nje mundi 
hafa viljað viðurkenna.

Háttv. 3. kgk. (Stgr. J.), sagðist ekki 
vita, hvað meint væri með orðinu áskilja 
í tillögu meiri hlutans. Það er þó auðskil- 
ið; meiningin er sú, að stjórnarskráin verði 
ekki að lögum á öðrum grundvelli en 
þeim, sem tillagan tekur frani.

Jeg hefi bent á, að mjer hefði þótt ó- 
hættara, að fara aðra leið en hjer á að 
fara; en þess er nú ekki kostur, og því 
mun jeg greiða atkvæði með þeim fyrirvar- 
anum, sem er skýrari og ákveðnari, en 
sjálfsagt tel jeg að samþykkja hann áður 
en stjórnarskrárfrumvarpið er afgreitt til 
fulls frá þinginu.

Skal jeg svo ekki fjölyrða meir um 
málið. Samvisku minnar vegna þóttist 
jeg þurfa að gjöra grein fyrir skoðun minni; 
vona jeg að alt fari þó betur en mjer hefir 
þótt áhorfast, og málalokin verði til þrifa 
og blessunar fyrir þjóðina.

Ráðherra (Sigurður Eggerz): Mjer 
virðist það ljóst, að opna brjefið frá 20. 
okt. 1913, hafi ekki enn þá orðið til að 
svifta oss nokkrum rjettindum; slíkt gæti 
þá fyrst komið til mála, er gefinn væri út 
fyrirhugaður úrskurður samfara staðfest- 
ingu stjórnarskrárinnar.

Nú er gengið út frá því, að í hinum 
fyrirhugaða úrskurði standi ekki annað en 
að málin skuli borin upp i ríkisráði, og 
jeg hefi lýst því yfir, að jeg mundi ekki 
undirrita úrskurðinn, ef í honum stæðu 
skilyrði þau, sem rætt hefir verið mikið 
um hjer í blöðum, að á þessu yrði engin 
breyting gjörðfyr en sambandslögværusam- 
þykt, þar sem ný skipan verði gjörð. Jafn-

framt hefir háttv. neðri deild samþ. fyrir- 
vara í þessu máli, sem nú liggur fyrir 
háttv. deild. I fyrirvara þessum er skýr 
áhersla lögð á það, að vjer höldum föst- 
um fornum rjetti vorum til að ráða með 
konungi vorum, hvar sjermál vor sjeu bor- 
in upp, en andmælum því, að danskt lög- 
gjafarvald eða dönsk stjórnarvöld hafi 
þar nokkuð um að segja. Þar sem jeg 
hefi lýst þvi yfir i háttv. neðri deild og 
lýsi því enn yfir hjer í þessari háttv. deild, 
að jeg muni að sjálfsögðu skýra konung- 
inum frá fyrirvara þessum, og þar sem 
því undirskrift Islandsráðherrans undir úr- 
skurðinn verður í framhaldi af þessum 
fyrirvara, þá fæ jeg ekki sjeð að úrskurð- 
urinn geti bundið landið út yfir skilyrði 
fyrirvarans.

Öðru máli hefði verið að gegna, ef geng- 
ið væri út frá þvi, að i úrskurðinum ætti 
að standa, að málin skyldu borin upp i 
rikisráði, og á því yrði engin breyting, 
fyrri en önnur skipan væri gjörð með sam- 
bandslögum. Þá mundi fyrirvarinn enga 
þýðingu hafa, því þá heimilaði þingið ráð- 
herra í öðru orðinu að gjöra það, sem það 
andmælti í hinu.

Háttv. 3.’ kgk. (Stgr. J.) skaut því til 
min, hvort jeg vildi ábyrgjast það. að orð- 
ið „áskilur“ í fyrirvaranum, gæti orðið til 
þess, að konungur vildi ekki staðfesta 
stjórnarskrána.

A þessu get jeg að sjálfsögðu enga á- 
byrgð tekið, en læt mjer nægja að vísa til 
þess, sem jeg sagði í sameinuðu þingi, um 
horfur á því, að sjórnarskrárfrumvarpið 
yrði samþykt. En þar tók jeg það ótvi- 
rætt fram, að hans hátign konungurinn 
hefði ekki gefið mjer Ioforð um að sam- 
þykkja stjórnarskrárfrumvarpið með fyrir- 
vara, enda hefði tekið það fram, að hann 
gæti ekki um það sagt fyr en hann sæi 
orðun fyrirvarans, en frá henni gat jeg 
•kki skýrt, þó jeg hins vegar skýrði frá, 
hver mundi verða þungamiðja hans.

En það er hinsvegar von mín, að kon-
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ungur niuni staðfesta stjórnarskrárfrv. með 
J)eim fyrirvara, sem samþyktur var i háttv. 
neðri deild. Byggi jeg það ekki síst á þvi, 
.að í samtali minu við konung varð jeg 
þess fyllilega var, hve ríkan velvildarhug 
hann ber til Islands.

Jeg fæ ekki heldur sjeð, að frá hálfu 
Dana geti nokkuð verið því til fyrirstöðu, 
að stjórnarskráin sje samþykt, þótt fyrir- 
varinn fylgi- Það sýnist svo sjálfsögð 
krafa, að vjer, samkvæmt fornum rjetti 
vorum, ráðum uppburði mála vorra fyrir 
konungi.

Jeg hefi nú lýst skýrt og afdráttarlaust, 
hverjar horfur eru á því, að stjórnarskrár- 
frumvarp þetta, ef samþykt verður, nái 
konungsstaðfestingu. Og verður þingið að 
sjálfsögðu, eftir að þessar horfur eru þvi 
kunnar, að taka sinn hlut af þeirri ábyrgð, 
sem leiða kynni af staðfestingarsynjun 
frumvarpsins.

En því lýsi jeg yfir, að með þvi ætla 
jeg að standa og falla.

Að endinguivil jeg, eftir að hafa tekið 
þetta fram, ráða háttv. deild til að sam- 
þykkja nú stjórnarskrárfrumvarpið með 
fyrirvaranum, eins og hann var samþykt- 
ur i háttv. neðri deild.

I frumvarpinu felast svo margar af ósk- 
um þjóðarinnar, óskum, sem verða að 
rætast; og með fyrirvaranum er jeg viss 
um að landsrjettindum vorum er borgið.

Sigurðnr Stefánsson: Jeg tek til 
máls út af þeim orðum hæstv. ráðherra, 
að þingið ætti að taka á sig ábyrgð með 
honum á því, hvernig stjórnarskrármálið 
yrði afgreitt og því ráðið til lykta af kon- 
ungi og honum. Þetta get jeg ekki und- 
irskrifað; því að úr því þingið hefir af- 
greitt málið, þá er það einungis á ábyrgð 
hæstv. ráðherra, hvernig um það fer úr 
þvi. Auk þess er því svo háttað um þetta 
mál, eins og ðnnur, að væri um nokkra 
ábyrgð Alþingis að ræða, að því er fulln- 
aðarúrslit þess snertir, þá hlýtur sú ábyrgð 
einkum að hvíla á hinum ráðandi flokki.

Annars bjóst jeg við að hæstv. ráðh. 
mundi koma með gleggri skýrslu um und- 
irtektir konungs undir málið en hann hef- 
ir sjeð sjer fært að gefa. Jeg bjóst við 
að utanför hæstv. ráðherra mundi verða 
til þess, að hann gæti nú sagt þinginu 
afdráttarlaust, hvernig konungur mundi 
taka fyrirvaranum, eða hvernig hann ætti 
að vera; til þess að konungur gæti geng- 
ið að honum. Það hefði verið sjálfsagt 
fyrir flokk þann, sem styður hæstv. ráð- 
herra, að láta hann hafa fyrirvarann upp 
á vasann, er hann fór utan, og það bjóst 
jeg við að flokkurinn mundi gjöra. En 
þetta hefir einhvernveginn farist fyrir, og 
því getur hæstv. ráðherra nú ekkert full- 
yrt um það, hvernig konungur muni taka 
í frumvarpið með þeim fyrirvara, sem hjer 
liggur fyrir, samþyktur af háttv. neðri deild. 
Þessa fullvissu sýnist þingið þó hafa átt 
heimtingu á að fá í svo mikilsverðu máli, 
fyrst tækifæri bauðst til að afla hennar.

Þessi óvissa dregur úr því, að jeg geti 
geti verið ánægður með að samþykkja fyr- 
irvara háttv. Nd. Hefði ráðherra getað 
flutt oss skýr svör frá konungi, þá hefði 
verið alt öðru máli að gegna; þá hefðum 
við vitað að hverju var að ganga og get- 
að hagað okkur eftir þvi, og þá hefðifýr- 
irvari neðri deildar ekki verið annar eins 
óskapnaður og hann er.

Ráðherra (S. E.): Þegar jeg talaði 
áðan um ábyrgð mína og þingsins á mál- 
inu, þá átti jeg alls eigi við það, hvernig 
jeg færi með málið eftir að það er komið 
i mínar hendur, heldur átti jeg eingöngu 
við það, hvernig málið yrði afgreitt frá 
þinginu; á þvi verður það að bera sinn 
hluta af ábyrgðinni með mjer.

Jeg hefi skýrt afdráttarlaust frá horfum 
málsins og hefi tekið það skýrt fram, bæði 
í þessari háttv. deild og háttv. neðri deild, 
að jeg gæti ekki fullvissað þingið um, 
hvernig hans hátign konungurinn mundi 
taka fýrirvaranum.

Mjer er það fulljóst, að eftir að málið 
7
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er afgreitt frá þinginu, ber jeg einn ábyrgð 
á flutningi þess.

Jeg skal benda háttv. þm. Isfjk. (S. St.) 
á, að jeg var ekki sendur af neinum flokki 
á konungsfund, heldur kvaddi hans há- 
tign konungurinn mig á sinn fund. Þetta 
hlýtur háttv. þm. ísfjk. (S. St.) að vera 
kunnugt, og sömuleiðis það, að ekki var 
búið að orða neinn fyrirvara, þegar jeg 
var kvaddur á konungsfund.

Jeg gat því ekki flutt konungi neinn 
fyrirvara i ákveðnu formi, heldur að eins 
skýrt honum frá, hvert efni hans mundi 
verða.

Þetta ætla jeg að sje nægilegt svar til 
háttv. þm. ísfjk. (S. St.).

Steingrímnr Jónsson: Jeg tek það 
fram út af ræðu hæstv. ráðherra, þarsem 
hann var að tala um hina miklu ábyrgð 
þingsins á málinu, þá er ekki um það að 
tala, hvort hún er mikil eða lítil, heldur 
á hitt að líta, að hún fellur að sjálfsögðu 
eingöngu á þann flokk, sem nú styður 
hæstv. ráðherra.

Karl Finnbogason: Mjer finst undar- 
legt, að svo mikið skuli vera rætt um 
fyrirvarann nú, þar sem það mál er alls 
ekki til umræðu, þó það sje á dagskrá. 
(Forseti-. Það er eftir ósk háttv. 3. kgk. 
þm. (Stgr. J.)). Jeg vil leyfa mjer að 
benda á eitt atriði, sem mjer kemur kyn- 
lega fyrir.

Hvað eftir annað er flokknum og ráð- 
herra legið á hálsi fyrir það, hve illa hann 
hafi verið úr garði gjörður af flokknum á 
konungsfund, og að hann hafi komið heim 
jafn heimskur oghannfór. (Forseti-, Þau 
orð hafa ekki verið viðhöfð). Hvort sem 
þau orð hafa viðhöfð verið eða ekki, þá 
er þetta meiningin. En jeg verð að segja 
það, að það er slæm aðferð, sem fyrirrenn- 
arar hans hafa haft, að koma heim af 
konungsfundi hvað eftir annað með skýr 
nei fyrirfram, áður en mál hafa legið fyr- 
ir til fullnaðarúrslita. Það er góð aðferð, 
sem þessi ráðherra hefir tekið upp, að

fara ekki svo langt út í málin, áður en 
þau koma fyrir konung til staðfesfingar, 
að hann sje þegar fyrirfram búinn að á- 
kveða sig og segja sína fyrirætlan. Með> 
þeim hætti, að leita álits hans um hvað 
sem er fyrirfram, er hann gjörður að 
einvöldum konungi og þingið að eins ráð- 
gefandi þing. Það er auðveldara fyrir kon- 
ung að neita fyrirfram, en erfiðara að 
gera það eftir á, þegar málið liggur fyrir 
honum afgreitt af þinginu til staðfestingar 
eða synjunar.

Sú aðferð, að fá yfirlýsing konungs fyr- 
irfram, hefir verið viðhöfð bæði í stjórn- 
arskrármálinu og fánamálinu; og niiinu 
flestir telja það illa farið. Vona jeg það> 
og óska þess, að núverandi ráðherra haldi 
uppteknum hætti, og færi oss sem fæst 
nei konungs fyrirfram.

Kristinn Daníelsson: Hæstv. ráðh, 
hefir þegar svarað því, sem háttv. þm, 
Isfjk. (S. St.) talaði um ábyrgð ráðherra 
í máli þessu.

En bæði háttv. þm. (S. St.) og háttv. 
3. kgk. (Stgr. J.) mintust líka á ábyrgð 
ineiri hlutans, og gjörðu mikið úr henni. 
Það er auðvitað, að þessi ábyrgð hvilir 
einnig á honum, og um það þarf ekki að 
fræða hann. En það ætti öllum að skilj- 
ast, að það Styrkir mjög meiri hlutann — 
ekki síst i þessu máli — ef minni hlut- 
inn gæti fylgst með honum, þótt hann 
sje ekki fullánægður með, hvernig fyrir- 
vari meiri hlutans er orðaður. Jeg vona 
því, að þótt flutningsmenn brtt. á þgskj, 
493 fái hana ekki samþykta, — en fái 
þeir hana samþykta, þá þora þeir að taka 
upp á sig þá ábyrgð, sem því fylgir, — 
þá vona jeg, segi jeg, að þeir skerist ekki 
úr leik með að samþykkja tillögu meiri 
hlutans; því að með þvi að greiða henni 
atkvæði, styðja þeir að sínu leyti að þvír 
að árangurinn af fyrirvaranum verði sero 
bestur. Jeg tek þetta fram, af því mjer 
heyrðist háttv. þm. Isfjk. (S. St.) ekki 
vera viss um, hvort hann mundi greiða
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atkvæði með tillögunni á þgskj. 489, ef j 
fcreytingartillagan á þingskjali 493 yrði 
feld. Jeg bið fyrirgefningar, ef mjer hefir 
misskilist þetta, og vona að svo hafi verið.

ATKVGR.:
1. gr. samþykt með öllum atkv.
2. —21. gr., hver grein út at fyrir sig, 

samþ. með öllum atkv.
Ákvæði um stundarsakir samþykt með 

ðllum atkv.
Fyrirsögn frumvarpsins samþykt án at- 

kvæðagreiðslu.
Frv vísað til 3. umr. með öllum atkv.

3. umr. á 41.fundi, miðvikudaginn 12. 
ágúst (A. 488).

Afbrigði frá þingsköpum, til þess að 
mega taka frumvarpið þegar í stað til 3. 
umræðu, voru leyfð og samþykt.

Enginn tók til máls.
ATKVGR.:
Frumvarpið samþykt með öljum atkv. 

og afgreitt sem
lög frá Alþingi.

(Sjá A. 498).

II.
Þingmannafrumvörp.

1. Viðaukl vift lðg nm vörutoll.
Á 11. fundi í Ed., föstudaginn 17. júlí, 

var útbýtt
frv. til laga um viðauka við lög nr. 

30, 22. okt. 1912, um vörutoll, 
eins og það hafði verið samþykt við 3. 
umr. i Nd.

Á 13. fundi, mánudaginn 20. júlí, var 
frv. tekið til 1. umr. (A. 114).

Bjðrn Þorláksson: Jeg vil Ieyfa mjer 
að segja örfá orð um frumvarpið. Efni 
þess er eigi annað en að undanþiggja þær 
vörur vörutolli, sem endursendar eru til 
Islands frá útlöndum. Mjer finst þetta 
svo einfalt og sjálfsagt, að engin þörf sje 
á að setja nefnd i málið. Það má telja 
víst, að þetta frumvarp sje sprottið af því, 
að þá er vörutollslögin voru samin, hefir 
gleymst að setja þar ákvæði um þetta efni 
i samræmi við 14. gr. tolllaganna. Hjer 
er því ekki um neitt nýmæli að ræða.

Jeg vænti þess, að frv. fái að fara gegn- 
um deildina nefndarlaust.

ATKVGR.:
Frumvarpinu visað til 2. umr. i. e hlj.

2. umr. á 15. fundi, miðvikudaginn 
22. júlí (A. 114.)

Enginn tók til máls.
ATKVGR.:
Frumvarpsgreinin samþykt með öllum 

atkvæðum.
Fyrirsögn frumvarpsins samþykt án at- 

kvæðagreiðslu.
Frumvarpinu vísað til 3. umræðu með 

öllum atkvæðum.

3. umr. á 17. fundi, föstudaginn 24. 
júlí (A. 114).

Enginn tók til máls.
Frumvarpið samþ. með öllum atkv. og

afgreitt sem
lög frá Alþingi.

(Sjá A. 221).
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2. Undanþága frá ákvæðnm 1. gr. 
siglingalaganna.

A 11. fundi í Ed., föstudaginn 17. júlí, 
var útbýtt

frv. til laga um undanþágu frá 1. gr. 
í siglingalögum frá 22. nóv. 1913, 
eins og það hafði verið samþykt við 3. 
umr. i Nd.

Á 13. ’fundi, mánudaginn 20. júlí, var 
frv. tekið til 1, umr. (A. 115).

Enginn tók til máls.
ATKVGR.:
Frumvarpinu vísað til 2. umræðu með 

öllum atkvæðum.

2. umr. á 15. fundi, miðvikudaginn 
22. júlí (A. 115).

Enginn tók til máls.
ATKVGR.:
Frumvarpsgr. samþ. með öllum atkv. 
Fyrirsögn frumv. samþykt án atkvgr. 
Frumvarpinu vísað til 3. umræðu með

öllum atkvæðum.

3. umr. á 17. fundi, föstudaginn 24. 
júlí (A. 115).

Enginn tók til máls.
ATKVGR.:
Frumvarpið samþykt með öllum atkv. 

og afgreitt sem
lög frá Alþingi.

(Sjá A. 220).

3. Kosning borgarstjóra í Reykjavík.
Á 11. fundi í Ed., föstudaginn 17. júli, 

var útbýtt
frv. til laga um breytingu á lögum 

nr. 86, 22. nóv. 1907, 
eins og það hafði verið samþ. við 3. umr. 
í Nd.

Á 13. fundi, mánudaginn 20. júlí, var 
frv. tekið til 1. umr. (A. 116).

Hákon Kristófersson: Eins og kunn- 
ugt er, lá þetta mál hjer fyrir deildinni í 
fyrra, og fjekk þá misjafnar undirtektir og

var að lokum felt. En jeg álít þetta máí 
heyra til þeirra mála, er hafa við svo- 
sanngjörn rök að styðjast, að þó þvi sje 
bægt frá sanngjörnum framgangi í eitt 
skifti, þá hafi það svo mikið rjettmæti f 
sjer fólgið, að það rísi óðara upp aftur. 
Það er nú kornið til þessarar deildar aft- 
ur, og jeg vona, að hún skilji betur við 
það en í fyrra.

Þar sem þessu máli er baldið svo fast 
fram, er það auðsætt, að það er eftir 
margítrekaðri ósk bæjarbúa. Jeg sje ekkir 
hví hefta á framgang málsins, eða verða 
ekki við ósk bæjarbúa í þessu efni. Hjer 
er ekki farið fram á annað en þá eðlilegi* 
kröfu, að bæjarbúar kjósi sjálfir borgar- 
stjóra sinn. Það sýnist horfa undarlega 
við, að samtímis því, að ráðgert er að- 
fjölga kjósendum bæði í þessu bæjarfjelagí 
og öðrum hjeruðum landsins, að þá 
skuli þeim sömu mönnum ekki gefinn 
kostur á að neyta þess rjettar í sem allra 
flestum tilfellum. Hingað til hefir bæjar- 
stjórnin kosið borgarstjóra, en eftir frv. 
eiga allir atkvæðisbærir menn að gjöra 
það. Það er undarlegt, ef allir bæjarbúar 
hafa ekki vit á að kjósa i þetta embætti 
eins vel og nokkrir menn. Sje svo, að- 
sú staðhæfing sje á rökum bygð, að kosn- 
ingin fari betur úr hendi hjá bæjarstjórn- 
inni, sem samanstendur einungis af 1& 
mönnum, heldur en ef allir atkvæðisbærir 
bæjarmenn kjósa, þá sje jeg ekki beturr 
en að það sje vantraust á heilbrigðri hugs- 
un bæjarbúa.

Þvi var haldið fram í fyrra, að frv. 
gæti leitt til þess, að góður maður fengist 
ekki til að taka að sjer þetta embætti, og 
að bæjarstjórnin stæði betur að vígi að ná 
í vel hæfan mann, eða leita fyrir sjerr 
heldur en allur bærinn. En sú litla reynslar 
sem fengist hefir siðan i fyrra, bendir ekki 
til, að skortur verði á hæfum mönnum til 
að taka stöðuna að sjer.

Jeg verð að halda því fram, að það 
sje „partiska“, ef deildin hindrar fram-
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gang þessa máls. Jeg vona að engum 
komi í hug, að jeg styðji mál þetta af 
persónulegum hvötum, heldur gengur mjer 
það eitt til, að jeg vil að vilji almennings 
fái að ráða í þessu máli, eins og hann 
líka ætti að ráða í sem allra flestum mál- 
um.

Ef að menn vilja i alvöru halda því 
fram, að bæjarstjórnin sje í öllum tilfell- 
um færari til að velja mann í stöðu þessa, 
væri það sama sem að segja, að kjósend- 
ur í Reykjavik hefðu ekki vitsmuni á við 
þá 15, sem í bæjarstjorn sitja, til að kjósa 
sjer borgarstjóra. Ymsir hjer i deild töl- 
uðu móti málinu i fyrra, og þó jeg vilji 
unna þeim sannmælis og allrar sanngirni 
— og það vil jeg — þá er það sannast 
að segja, að jeg man ekki eftir, að nokkr- 
ar svo veigamiklar mótbárur væru bornar 
hjer fram, að þær á nokkurn veg rjettlættu 
þá meðferð, sem málið varð fyrir í þess- 
ari deild. Því var varpað fram, að borg- 
arstjórakosningin mundi verða meira af 
handahófí og vilji einstakra manna ráða 
fremur úrslitum hennar, ef allir kjósendur 
tækju þátt i kosningu borgarstjóra en ef 
bæjarstjórnin ein kysi hann. Jeg held, að 
eins vel mætti snúa þessu við og segja, 
að meiri hætta sje á, að vilji einstaks 
manns eigi hægra með, að ná tökum á 
einum 15 manns en á öllum kjósendum 
Reykjavikurbæjar. Jeg vona, að hv. deild 
sýni það rjettlætisverk að lofa þessu máli 
nú að ganga fram fyrirstöðulaust. Reynd- 
ar býst jeg við að einhver hv. dm. muni 
hreyfa mótmælum, og ætla jeg því ekki 
að fjölyrða meir um málið að sinni, en 
biða þess, að jeg hafi heyrt niótbárur 
koma fram gegn þvi.

Steingrímur Jónsson: Það sem kom 
mjer til að standa upp, var ásökun sú, 
sem hv. þm. Barðstr. (H. Kr.) bar á deild 
þessa, eða meiri hluta hennar, sú ásökun, 
að hann hefði felt mál þetta í fyrra af 
einhverjum partiskum ástæðum. Jeg held 
að hv. þm. (H. Kr.) hafi ekki athugað það,

að þessi ásökuu blint út í loftið hafi ekk 
átt vel við. Jeg er þess fullviss, að þeir, 
sem atkvæði greiddu móti málinu í fyrra, 
hafa gjört það af alvegeins hreinum hvötum, 
og eftir alveg eins vandlega hugsun eins 
og hv. þm. (H. Kr.) greiddi atkv. með 
því, en auðvitað má deila um það, hvort 
þeir hafa haft jafngott vit á því sem hv. 
þm. (H. Kr.) En víst var nægur tími til 
að átfa sig hjer á málinu í fyrra, þar sem 
nefnd var skipuð í þvi.

Hv. flutningsm. (H. Kr.) færði þá ástæðu 
fyrir málinu, að þetta væri vilji meiri 
hluta bæjarbúa. Jeg get ekki fallist á að 
full rök hafi verið færð fyrir því. (Jósef 
Björnsson: Það var sannað). Getur verið 
að það sje sannað nú, þá var það ekki. 
En þótt þetta sje vilji meiri hluta kjósenda, 
þá hefir það ekki áhrif á sannfæringu 
mína. Jeg fæ ekki betur sjeð en að breyt- 
ing sú, sem hjer er farið fram á, komi i 
bág við fyrirkomulagið, eins og það er 
nú. Borgarstjórinn á að vera verkamað- 
ur bæjarstjórnarinnar, og á að framkvæma 
það, sem hún leggur fyrir hann. Það 
virðist þvi langeðlilegast, að bæjarstjórnin 
sjálf velji þennan framkvæmdarstjóra sinn.

Önnur ástæða gegn frv. tel jeg sje sú, 
að það liggur í augum uppi, að með þvi 
að gjöra frv. þetta að lögum, er borgar- 
stjórakosningin gjörð pólitísk; en það vona 
jeg að hv. flutnm. (H. Kr.) telji óheppilegt, 
og vilji ekki stuðla til þess að svo fari. 
Þetta, sem jeg nú hefi tekið fram, gjörir 
það að verkum, að jeg álít frv. óheppilegt 
og að það eigi ekki að fá framgang.

Jósef Bjðrnsson: Hv. 3. kgk. (Stgr. 
J.) kvað vafasamt, hvort það væri vilji 
kjósenda hjer í bæ, að fá breytingu þá á 
kosning borgarstjóra, sem frv. gjörir ráð 
fyrir. Jeg aftur á móti tel það ekki vafa- 
samt. Fyrir síðasta þingi lá eindregin á- 
skorun til þingsins frá þingmálafundi um 
að breyting þessi kæmist á, og í öðru lagi 
lá fyrir samþvkt bæjar.-ljórnar um, að 
hennar vilji væri, að allir kjósendur bæj-
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arins kysu borgarstjóra. Þannig hefir 
rnálið verið samþykt beinlínis af kjósend- 
um á þingmálafundi og óbeinlínis fyrir 
milligöngu bæjarstjórnarinnar. Fæ jeg 
ekki sjeð, hvað meira þurfi til þess að taka 
af vafa um það, hver sje vilji bæjarbúa í 
málinu, Nú er það tekið upp af nýju á 
þessu þingi, og ber það vott um, að þetta 
hefir ekki verið augnabliksósk bæjarbúa, 
lieldur eindreginn staðfastur vilji þeirra, 
og get jeg ekki gert lítið úr honum. Þá 
hjelt hv. 3. kgk. (Stgr. J.) því fram, að 
með þessari, breytingu yrði borgarstjóra- 
kosningin gjörð pólitísk. Jeg skal ekki 
þrátta við hv. þm. (Stgr. J.) um það; 
sennilega má þar segja margt með og mót. 
En sje svo, að bæjarstjórnarkosningin sje 
í heild sinni ekki pólitisk, heldur sjeu 
hagsmunir bæjarins eingöngu hafðir fyrir 
augum við hana, þá er óbklegt, að öðru 
vísi fari með borgarstjórakosninguna, sem 
hinir sömu kjósendur eiga að kjósa eftir 
frv. þessu. En stjórnist bæjarstjórnar- 
kosningarnar meira eða minna af pólitík, 
þá sje jeg ekki betur en að b'til trygging 
sje fyrir því, að pólitík geti ekki komist 
að við borgarstjóravalið, þótt bæjarstjórnin 
ein kjósi hann. Mjer virðist ósk sú, sem 
liggur til grundvallar fyrir frv. þessu, vera 
svo eðlileg, að jeg tel það beinlinis óeðli- 
legt, að þingið setji sig á móti henni.

Hákon Kristófersson; Hv. 2. þm. 
Skagf. (J. B.) hefir að mestu svarað hv. 
3. kgk. (Stgr. J.) svo að jeg get verið mjög 
stuttorður að þessu sinni. Hv. 3. kgk. 
(Stgr. J.) þótti jeg hafa tekið of sterklega 
til orða, þar sem jeg sagði, að það mundu 
hafa verið partiskar ástæður, sem orðið 
hefðu málinu að falli i fýrra. Ummæli 
mín studdust við það, að því var slegið 
fram hjer i deildinni i fyrra, að hjer væri 
aðeins að ræða um vilja einstakra manna 
og að frv. væri komið fram fyrir undir- 
róður þeirra, en þetta væri enginn raun- 
verulegur vilji bæjarbúa. (Steingrímwr 
*Jón88on: Þetta mun ekki hafa komið

fram í deildinni). Umræðurnar sýna að 
svo var, ef þær hafa verið rjett skrifaðar. 
Hv. þm. (Stgr. J.) sagði, að pólitík ætti 
ekki að komast að við borgarstjórakosningu. 
Satt er það, að æskilegast væri, að slíkt 
kæmi ekki fyrir. En mundi það vera 
staðleysa að segja, að reynt hafi verið að 
hafa slík áhrif undir því fyrirkomulagi, 
sem nú er? Jeg fæ ekki heldur sjeð, að 
pólitík geti fremur smeygt sjer inn, þótt 
allir kjósendur kjósi borgarstjórann, en 
þótt bæjarstjórnin sje ein um það. Við 
þá kosningu mundu þó að líkindum h'eild- 
arhagsmunir bæjarins verða þyngstir á 
metunum, hverjir sem kjósa, og ráða meirn 
en vilji einstakra manna.

Meðal annars, sem á síðasta þingi var 
talið máli þessu til foráttu, var það, að 
enginn mundi fást til að verða borgar- 
stjóri, ef hann ætti kosningu sína undir 
öllum kjósendum. Reynslan hefir vist 
sýnt það, að borgarstjórastaðan þykir all- 
girnileg, og ekki hægt að sýna með mikl- 
um rökum, að svo mundi ekki verða fram- 
vegis, þótt breytingin kæmist á, og ætti 
sá ótfi því ekki að þurfa að vera þrep- 
skjöldur á vegi frv. á þessu þingi. Eigi 
fæ jeg heldur sjeð, að það varpi minstu 
rýrð á bæjarstjórnina, þótt borgarstjóra- 
valið sje tekið frá henni og fengið öllum 
kjósendum. Það er gjört af þvi að okkur 
finst eðlilegast að allir fái að njóta kosn- 
ingarrjettar síns, en ekki af neinu van- 
trausti á bæjarstjórninni.

Þótt nú svona færi, að reynslan sýndi, 
að einhverntíma yrði misferli á borgar- 
stjórakosningu almennings, þá er það 
engin sönnun þess, að breytingin hafi ver- 
ið til verra; fyrst þyrfti að sýna það og 
sanna, að hún hefði ekki getað mishepn- 
ast í höndum þessara 15 bæjarstjórnar- 
manna. Það eru jafnvel meiri líkindi til, 
að borgarstjóraefni og fylgifiskar þess gætu 
haft áhrif á bæjarstjórnina heldur en á fjöld- 
ann; það er þó altaf hægra að vinna sjer 
atkvæðafylgi 7—8 manna en að afla þess
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hjá hundruðum manna, svo að frá því 
sjónarmiði er frv. beinlínis til bóta.

Steingrímnr Jónsson: Hv. 2. þm. 
Skagf. (J. B). sagði að það hefði verið 
fullsannað i fyrra, að það væri eindreginn 
vilji meiri hluta kjósenda hjer í bæ, að 
fá að kjósa borgarstjóra sinn. Jeg verð 
enn að halda þvi fram, að þetta sje ekki 
allskostar rjett, og að jeg hafi á rjettara 
að standa, að það hafi ekki verið full- 
sannað og sje ekki fullsannað enn. Þess 
er að gæta, að fleiri mega taka þátt í 
kosningu borgarstjóra en alþingiskjósend- 
ur einir. Nú lá fyrir þinginu i fyrra að- 
eins áskorun frá þingmálafundi, en mál 
þetta er þannig vaxið, að allir atkvæðis- 
bærir menn við borgarstjórakosningu hefðu 
átt að fá kost á að greiða atkvæði um 
það, en svo hefir ekki verið, og þar af 
leiðandi hefir þingið ekki vissu fyrir, hver 
sje vilji meiri hluta þessara manna i mál- 
inu. Likt er að segja um bæjarstjórnina. 
Þegar málið var þar til umræðu, þá voru 
ekki nema 10 bæjarfulltrúar á fundi, og 
af þeim greiddu ekki nema 7 atkvæði með 
breytingunni, eða ekki fullur helmingur 
bæjarstjórnarinnar. Svona stóð málið i 
fyrra, og i ár veit jeg ekki til, að leitað 
hafi verið álits bæjarbúa um það, nema 
á fámennum þingmálafundi. Með þessu 
vildi jeg leiðrjetta fullyrðing hv. 2. þm. 
Skagf. (J, B.).

Jósef Björnsson: Jeg skal ekki þrátta 
við hv. 3. kgk. (Stgr. J.) um það, hvort 
fullsannað sje eða ekki, hver sje vilji 
bæjarbúa í máli þessu; það þýðir ekki að 
svo stöddu, en jeg vona að málið komist 
svo Iangt, að hægt verði að kynna sjer 
það og fleira áður en lýkur. En frv. 
þetta fer ekki einungis fram á það, að 
borgarstjóri sje kosinn af öllum kosningar- 
bærum bæjarbúum; í því er einnig annað, 
sem jeg get trúað að hafi talsverða þýð- 
ingu. Það hefir lika ákvæði um það, 
að bæjarstjórnin skuli kjósa sjer fundar- 
stjóra, en borgarstjóri sje ekki sjálfkjörinn

fundarstjóri, eins og nú er. Slíkt fyrir- 
komulag hlýtur að vera óheppilegt; borg- 
arstjóri er framkvæmdarstjóri bæjarstjórn- 
ar og hlýtur því iðulega að þurfa að 
taka til máls, til að gjöra grein fyrir gjörð- 
um sínum. Það virðist því miklu heppi- 
legra, að hann sje ekki sjálfkjöriun fund- 
arstjóri á bæjarstjórnarfundum.

Þetta atriði tel jeg svo þýðingarmikið, 
að hvað sem borgarstjórakosningunni líð- 
ur, þá ætti hv. d. að lofa málinu að ganga 
til 2. umr. þess vegna. Er þá hægt fyrir 
mótstöðumenn frv. að átta sig á málinu 
í heild sinni, og nota það úr frv., sem 
þess þætti vert, að notað væri, en koma 
breytingartillögum fram um að fella ) 
burt hitt, sem þeim þykir þörf á aö 
burt sje numið. Að svo stöddu gjöri jeg 
það þó eigiað tillögu minni, að nefnd sje 
sett í málið.

ATKVGR.:
Frv. vísað til 2. umr. með 7 : 3 atkv.
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2. umr. á 16. fundi, fimtudaginn 23, 
júlí (A. 116).

Frv. tekið út af dagskrá.

Frh. 2. umr. á 17. fundi, föstudag- 
inn 24. júlí (A. 116, 182).

Guðmundur Björnsson: Hjer er enn 
á ný farið frani á að taka borgarstjóra- 
kosninguna í Rvík út úr bæjarstjórninni 
og hleypa því vandamáli bæjarins út í 
óvissuna, undir atkvæði allra kjósenda, þó 
að engum geti dulist, að miklum meiri 
hluta allra kjósenda getur aldrei verið 
eins kunnugt um þarfir bæjarins og ætl- 
unarverk borgarstjóra eins og bæjarfull- 
trúunum, sem vinna í sifellu að öllum 
vandamálum bæjarins; og borgarstjórinn 
er þeirra framkvæmdarstjóri, líkt og ráð- 
herrann andspænis Alþingi.

En þessi strekkingur gengur nú hjer á 
þingi ár eftir ár, og er sist fjarri sanni, aö 
segja um Jann gust, að „enginn veit hvað- 
an hann kemur, eða hvert hann fer“.
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Menn halda vist allir, að þessi stroka 
standi innan úr Skuggahverfi, ofan úr 
Þingholtum og utan úr Ánanaustum — 
að bæjarmenn hafi fundið þetta upp sjálfir.

En það er ekki kollgátan, Þessi vind- 
blika er lengst úti i hafsauga, lengra en 
auga eygir. Það var fyrir 7 árum, þeg- 
ar borgarstjórinn kom til, þá sögðu nokkur- 
ir ákafamenn, jeg og nokkurir aðrir bæj- 
arbúar, að það væri siður í frjálsustu 
löndum, að oll alþýða kysi í bæjum borg- 
arstjóra sinn, og svona ætturn við að hafa 
það; og óðara kvað við úr öllum hverfum 
bæjarins: „Já, vitanlega, svona eigum við 
að hafa það, kjósa hann sjálfir; þeim er 
aldrei trúandi til þess i bæjarstjórninni“.

Þetta voru upptökin. Kenningin er að- 
flutt. Hún fjell strax í faðminn á þeirri 
heimskunnu ástríðu allra kjósenda, að hver 
þeirra trúir sjálfum sjer til alls, en full- 
trúum sinum aldrei til neins.

Jeg var einn af þeirn, sem krafðist þess 
i fyrstu, að við kjósendur veldum sjálfir 
borgarstjórann — heimtaði það eins og 
aðrir, án nánari íhugunar; það vantaði 
ekki, að því væri laumað að mjer hjerna 
í fyrra. En jeg sagði þá, og segi það enn 
og aftur, jeg kann að skammast min fyrir 
sjálfum mjer, ef jeg gjöri glappaskot. Síð- 
an jeg vitkaðist hefi jeg átt i því látlausa 
skynsemisstríði, að lagfæra og umbæta 
skoðanir mínar. Jeg á ekki þvi láni að 
fagna, að vera skynlaus eins og skepna, 
eða sáluhólpinn í blindri trú á það, sem 
allir segja og allir vilja, eins — eins og 
þeir, sem það eru.

Og þvi fór nú svo; Við nánari íhugun 
sá jeg, að mjer hafði skjátlast í þessu 
borgarstjóramáli — sá, að sterk rök mæltu 
með þvi, að bœjarstjórn veldi manninn. 
Og mjög margir bæjarbúar eru nú sama 
sinnis — ánægðir með það sem er. En 
það má vel vera að hinir sjeu fleiri, 
kann ske miklu fleiri, sem hafa ekki enn 
hugsað þetta vandlega, og lifa enn í

trúnni á sjálfa sig í þessu máli, eins og 
mörgum öðrum.

Jeg á hjer við þá nýju alheimstrú, sem 
við allir játum meira eða minna, trölla- 
trú allra kjósenda á ráðdeild sína og al- 
visku andspænis glópsku og djöfulskap 
allra, sem þeir sjálfir kjósa úr sínum hóp 
og fyrir sína hönd, — hvort heldur er í 
sveitarstjórn, bæjarstjórn eða á þjóðarþing.

Þessi mikla trú kjósenda á mátt sinn 
og megin er alls engin hjegilja, hún er 
bygð á fullum rökum reynslunnar, þjóð- 
ræðisreynslunnar; annars væri hún ekki 
orðin að alheimsátrúnaði. I æsku þjóð- 
ræðisins hugsuðu kjósendur með fögnuði 
til þess að rnega kjósa sjálfir bestu menn 
til að ráða fyrirsig. Þessi fögnuður brýst 
út í fegurstu kvæðum Jónasar Hallgríms- 
sonar og annara góðskálda vorra á þeim 
timum. En ef vjer fengjum gjörskoðað 
huga nútiðarmanna, mundum vjer sjá 
fagnaðarblæ þennan skugga hjúpaðan hjá 
flestum. Kjósendur hafa hvekst illilega, 
hvergi megnað að vara sig á misendis- 
mönnum, sem lofa öllu fðgru fyrir kosn- 
ingar, en pretta þá á eftir. Þessi ófögn- 
uður hefir ágjörst um allan heim, og jafn- 
framt tortryggni kjósendanna. Og þess 
vegna eru nú kjósendur komnir á þá trú, 
að það sje langhollast, að þeir ráði sem 
flestu sjálfir, en kjósi ekki fulltrúa til þess. 
Og þess vegna er það nú vísasti vegurinn 
til kjósendafýlgis, að dekra við þetta sjálfs- 
traust kjósendanna.

I þessum undarlega, nýja átrúnaði á 
kjósendavisku er nú að vísu alveg ótví- 
rætt fólgin mikill sannreyndur vísdómur, — 
en líka, jafnótvírætt, ýmisskonar bagaleg 
ofstæki og margtíðar meinlegar sjervillur.

En hver veit? — Hver veit nema kjós- 
endadýrkunin sje rjettmæt hjer í þessu 
frumvarpi, og ekki hjátrú, eins og jeg 
held ?

Á því veltur nú frumvarpið, herra for- 
seti, og úr þvi verður nú að skera —
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■ekki með tilbeiðslutali um vilja kjósenda, 
heldur með rólegri skynsemisrannsókn.

Gjörum þá fyrst að allir kjósendur velji 
borgarstjórann.

011 okkar reynsla, og eins i öðrum lönd- 
um, sannar ótvírætt, að þá mundi fara 
um borgarstjórakosninguna alveg eins og 
þingkosningarnar hjer í bæ, verða gálaust 
metnaðarmál milli þjóðmálaflokkanna, og 
hverju drösulmenni staðan vís, ef sterkari 
llokkurinn hampar honum, alveg eins þótt 
-annar væri í boði og hann manna hæf- 
astur ■ i stöðuna. Þetta er ekki glæsileg 
tilhugsun.

Af því mundi svo brátt leiða, að bestu 
menn yrðu tregir til, tregari og tregari að 
gefa sig út í þetta gráa gaman, þennan 
illindaleik.

Þegar lukkan væri með og meiri hlut- 
inn — sá almáttugi, alvitri meiri hluti 
slampaðist á góðan mann í sínum hóp til 
•að spreyta sig á, þá er þó altaf eftir þriðji 
stóri ókosturinn. Þessi bæjarbúakosning 
ieiðir hvern borgarstjóra með harðrihendi 
út á hrösunarveg hlutdrægninnar, að ivilna 
sinum flokksbræðrum úr góðu hófi og meta 
•oft vinsældir fjöldans af kjósendum sínum 
fram yfir heill bæjarfjelagsins i bráð og 
Jengd.

Þetta eru engir smáræðis ókostir, að 
eiga víst að valið milli manna muni oft 
mistakast hörmulega, og eiga svo einlægt 
það á hættu, að borgarstjóri breyti í mörgu 
á móti sannfæringu sinni og betri vitund 
— til að brjóta ekki af sjer fylgi kjós- 
endafjöldans.

Þá er á hitt að lita, ef bæjarstjórn vel- 
ur borgarstjóra.

Alþingi er stundum í gamni kallað þjóð- 
arskútan, og ekki svo illa til fundið; við 
erum þá hásetarnir; en bæjafulltrúarnir 
þá líka alveg eins hásetar á bæjarskipinu. 
En eigi hásetar sjálfir að velja sjer skip- 
stjóra, og á ýmsum er völ, þá er vist, að 
þeir gæta sín miklu betur en allir hinir,

sem sitja í landi og eiga ekki í vosinu, ef 
þeir veldu manninn.

I bæjarstjórninni getur steinblint flokks- 
fvlgi aldrei ráðið líkt því eins miklu og á 
kjörþingi allra kjósenda, þar sem enginn 
veit hvað kjósandinn gjörir. svo að hann 
hefir ekki minsta aðhald af umhugsun um 
rjettmætar ákúrur annara manna, þó hann 
fari gálauslega með kosningarrjett sinn. 
En bæjarfulltrúarnir, örfáir menn, sem 
allir þekkja, ef þeir kjósa, þá er alt ann- 
að; þeir standa þá allir sem einn í aug- 
sýn allra bæjarbúa með allan ábyrgðar- 
þungann af kosningunni á herðum sjer. 
Jeg get vel skilið, að þeim sje ekki óljúft 
að losna undan þeirri byrði.

Þetta er feiknamunur.
Þar við bætist annað, sem mjög margir 

gætnir bæjarbúar hafa á orði. Það er vist, 
að margur vitur maður mundi ófáanlegur, 
ef aliir ættu að kjósa, þó að hann hefði 
hug á starfinu og myndi sækja um það, 
ef bæjarstjórn veitti.

Þá er það þriðja, að borgarstjóri, sem 
bæjarstjórn kýs, er svo margfalt frjálsari 
fyrir þeirri skaðsemdar-freistingu, að gjöra 
hin og þessi vísvitandi glappaskot — „fyr- 
ir flokkinn" — eða „af því að það er vilji 
kjósendanna“.

Ef skynsemin, frjáls og heilbrigð skyn- 
semi, á að dæma í milli, þá dæmist 
rjett að vera, að breytingartillagan á þgskj. 
182 á fram að ganga.

Nú má að vísu vjefengja þennan dóm 
skynseminnar og færa til að hann sje ekki 
bygður á fullri reynslu hjer á landi.

En — hæstv. forseti! — má jeg spyrja: 
Er þetta frumvarp bygt á reynslu, islenskri 
reynslu? — Jeg segi: nei! engri reynslu, 
og alls ekki í samræmi við íslenskar venj- 
ur. Gáum að: Ekki eru það lög, að 
hreppsbúar kjósi oddvita sinn, það gjöra 
hreppsnefndir. Ekki kjósa sýslubúar fram- 
kvæmdarstjóra sýslumála — hann erkon- 
ungkjörinn. Og svo er nú rothöggið á

8
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þennan uppvakning. Ekki velur þjóðin 
öll framkvæmdarstjóra þjóðfjelagsins — 
ráðherrann; það gjörir nú þingið með 
samþykki konungs. Annað hvort er nú 
að fótumtroða öll augljós sannindi, ella 
játa, að þjóðin á miklu meira undir ráð- 
herranum og hann miklu meira vald yfir 
málefnum þjóðarinnar en borgarstjóri að 
síou Jeyti yfir bæjarmálum og bæjarbúar 
undir honum.

Reynslurökin eru þvi engin til, en ósam- 
rærnin afskapleg, ef litið er yfir land og 
þjóð.

En þar fyrir getur vel verið, að stæk- 
ustu forvígismenn frumvarpsins hjer á 
þinginu sjeu ekki eins og fólk er flest, — 
sjeu sjálfwn sjer samkvæmir. Það væri 
bót i máli fyrir þá, en sú bót er vist, eins 
og botninn sæli uppi í Borgarfirði — þeir 
eru bótalausir, það skin í bera mótsögn 
margs fylgismanns frumvarpsins við sjálf- 
an sig; þessi glundroði blasir við manni 
um þessar mundir — miklu oftar en sum- 
arsólin. Það eru eiginlega ekkert skemti- 
leg skifti.

Þeir þingmenn, sem fylgja svo fast þessu 
nýmæli, tala þá svo fagurlega um vilja 
kjósenda í Reykjavík, þeir hafa margir 
bæði fyr og síðar og síðast núna ýmsir 
fyrir fáum dögum i neðri deild talað full- 
um hálsi á móti því, að þeir sömu kjós- 
endur, við Reykvikingar, fengjum leiðrjett 
það gífurlega misrjetti, að hver okkar 
hefir ekki hálfan rjett á við aðra Islend- 
inga í alþingiskosningum, enda svo, að í 
einu kjördæmi vegur hver kjósandi móts 
við 7 af okkur hjer í höfuðstaðnum.

Loki menn augunum, þá er þeim óhætt, 
þá sjá þeir ekkert, en hver Reykvíkingur, 
sem opnar augu sín, hlýtur að sjá slíkt 
grand i mat sinum — þó minna væri en 
þessi ósköp.

Herra forseti! Jeg hefi brýnt það fyrir 
öllum, sem jeg hefi kent eitthvað, fyrst og 
síðast allra orða, að gá vel að öllum hlut- 
um, taka vandlega eftir hverju, sem fyrir

ber. Enginn veit af því að segja, sem- 
hann veitir enga eftirtekt, gáir ekkert að.

Ef forvígismenn þessa frumvarps litu 
betur i kring um sig, þá mundi þeim ekki 
dyljast, að sje það rjett, að Reykvíkingar 
gjöri lang best i að kjósa, allir kjósendur, 
borgarstjórann, þá er enn augljósari sú 
nauðsyn, að allir landsmenn fái að kjósa 
landsstjórann — ráðherrann.

Hjer urðu ráðherraskifti, skamt til a& 
minnast; ekki rjeðu allir kjósendur þarr 
þingið rjeð, og ekki allir 40 þingmennirn- 
ir, nei, nei; blaðið, sem heitir í höfuðið- 
á vilja kjósendanna, það segir að einir 13- 
þingmenn hafi gjört útslagið og hefir ekk- 
ert út á það að setja.

Herra forseti! Jeg meina ekki að þettar 
sem jeg sagði siðast, sje ámælisvert; jegr 
segi ekki að það sje skakt. En það segi 
jeg fullum fetum, að þessir viðburðir hjer 
á þingi, sem jeg nefndi, þeir draga allan, 
gjörsamlega allan sannfæringarmátt úr orð- 
um þeirra manna, sem eru að mæla með 
þessu frumvarpi, svona löguðu; þess vegna. 
leyfi jeg mjer ekki að efast um, að breyt- 
ingartillaga mín og háttv. 5. kgk. verði 
samþykt.

En jeg get ekki skilist svo við öll þessi 
beryrði mín; mig skal síst furða þó ein- 
hver taki þau óstint upp og gjaldi í stærri 
mynt, og það er hverjum frjálst fyrir mjerr

En jeg bið yður, herra forseti, niinnast 
þess, að jeg hefi ekki talað eitt, ekki hálft 
orð í þá átt, að saka þingbræður mína un» 
visvitandi rangsleitni eða kærulausa breytni 
móti betri vitund i þessu máli eða öðr- 
um. Það hefi jeg alls ekki sagt eða > 
huga haft.

Og nú kem jeg að því, sem mjer finst 
mest um vert; jeg segi það skýrt og skor- 
inort. Þetta frumvarp er undurljóst dæmi 
og talandi vottur um háskasemi þeirrar 
hjátrúar, sem er að verða að þjóðtrú hjer 
á þingi, jeg á við það ofstæki, þá villu- 
kenningu, að alþýða manna sje óskeikul 
og þess vegna þjóðheilög skylda hvers þing-
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jnanns að hlýða öllum boðum kjósendanna, 
^kki síður — ef ekki betur en þeimgömlu 
•og góðu Mósesboðorðum; — þetta kveð- 
•ur nú við sýknt og heilagt af vörum marga 
þingmanna með sannfæringarinnar fulla 
krafti, þetta, að yfirlýstur vilji kjósendanna 
-eigi að ráða, hvernig sem hann nu kann 
ÆÖ vera tilkominn; honum til dýrðar verði 
fulltrúarnir að afneita öllum skynsamleg- 
«m ástæðum, sem móti standa, og takist 
það ekki, þá hiklaust leggja sannfæringu 
fiína i sölurnar.

Þetta er að verða vana-viðburður, að 
skýrar, skynsamlegar ástæður falla eins og 
strá fyrir þessum nýja beitta Ijá.

Einn háttv. þm., heiðarlegur og góður 
maður, játaði einu sinni i fyrra, skýrt og 
afdráttarlaust, þessa efalausu trú á full- 
veldi og fullvisku kjósendaviljans; hann 
hafnaði þá einu sinni óhrekjandi mótmæl- 
um og talaði rjett á þessa leið: „Mjer er l 
alveg sama, hvað haft er á móti þessu — 
jeg veit það fyrir víst að þjóðin vill það — 
og það er mjer nóg“.

Herra forseti! Þetta frumvarp er ekki 
í sjálfu sjer neitt verulegt stórmál, en 
þetta, að það er nú aftur komið hingað 
í háttv. deild, það er stórfeld sönnun fyr- 
ir því, að þessi blinda trú á vilja kjós- 
endanna er varasöm, og þessi sívaxandi 
tillátssemi og undirgefui hjer á þingi und- 
ir hvers konar nýjar kröfur kjósendanna, 
að þær eru þinginu til rýrðar, og þá líka 
til hnekkis farsæld þjóðarinnar i bráð og 
lengd.

Jeg vona að þingsetu minni verði lokið 
að hálfum mánuði liðnum og jeg verði 
fyrir því, sem síst e.r öfundsvert, að reka 
lestina, siðasti maður af þeim illa þokk- 
uðu konungkjörnu þingmönnum.

Og þess vegna er ekki seinna vænna 
fyrir mig að gjöra grein fyrir skoðun minni 
— eins og áður var titt á þingi, áður en 
skoðun kjósenda steypti skoðuu þingmanns- 
ins af slóli.

Og jeg vona lika, herra forseti, að það

muni engum dyljast, að mjer er þetta full 
alvara, og þetta erindi mitt harla óvæn- 
legt til vinsælda, ef jeg reyndi á fylgi ein- 
hverra kjósenda á komandi ári.

Það eitt hlæir mig, að sje nokkur sá 
hjer, sem ætlar að samborgarar mínir uppi 
á áheyrendapöllunum muni kasta steinum 
á mig, þegar út kemur á götuna; þá þekk- 
ir hann illa mannkosti Reykvíkinga. Reyk- 
vikinga þekkir víst enginn betur hjer á 
þingi en jeg. Þess vegna sárnar mjer 
það ávalt, meir og meir, þegar verið er á 
ýmsan hátt að niðra þeim og setja þá 
skör lægra en aðra Islendiuga. Þess vegna 
gremst mjer það herfilega misrjetti, sem 
þeir eru beittir í alþingiskosningum. Þess 
vegna veit jeg lika að þinginu tekst ekki 
til lengdar að fela fyrir þeim það gifur- 
lega misrjetti með sifeldu dekri við þetta 
vanhugsaða nýmæli þeirra. Það. er nú 
um 20 ár siðan jeg settist hjer að, og jeg 
hefi átt í mörgum brösum við samborg- 
ara mína, iðulega gengið í berhögg við 
skoðanir þeirra og álit; en þess hefir mig 
aldrei iðrað og þeir aldrei, að jeg held, 
metið mig til muna minni mann eftir en 
áður.

Jeg er, satt að segja, orðinn dauðleiður 
á þessum gamla stóradóm, sem nú nær 
engri átt, að Reykvikingar sjeu Iökustu 
íslendingarnir — megi ekki einu sinni 
njóta jafnrjettis á við aðra landsmenn í 
þeim kosningum, sem mestu varðar alla 
landsbúa.

Það misrjetti þoli jeg ekki lengur mót- 
mælalaust, herra forseti; jeg þori að full- 
yrða, að jeg þekki nú þjóðina i heild sinni 
á við hvern annan, og miklu betur en 
margir fylgismenn þessa frumvarps.

Og það er mín fulla sannfæring, að 
Reykvikingar eru nú um stundir ekki lak- 
asti hluti þjóðarinnar, heldur sá hlutinn, 
sem fram úr skarar að sivaxandi dáð og 
dugnaði.

Jeg trúi statt og stöðugt, eftir 20 ára 
reynslu, á framtíð þessa bæjar og sivax-
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andi framtakssemi Reykvíkinga, djörfung | 
og dugnað, til farsældar fyrir fósturjörð 
okkar.

En jeg læt aldrei, herra forseti, leiða 
mig til að trúa því, að kjósendur hjer í 
bæ sjeu óskeikulir, það eru þeir ekki frem- 
ur en aðrir kjósendur, og mjer dettur ekki 
í hug að trúa á nein vanhugsuð uppá- ■ 
tæki þeirra.

En þessi krafa um borgarstjórakosning- 
una er nu eitt af þeirra vanhugsuðu upp- 
átækjum, og þess vegna er jeg, eins og í 
fyrra, á móti þessu nýmæli, hvað sem þeir 
segja — hvað sem hver segir.

Jósef Björnsson: Háttv. deild hefir 
nú átt kost á að hlusta á langa og orð- 
fagra ræðu. En hún flögraði svo viða, að 
oft kom hún ekki við það mál, sem hjer 
liggur fyrir til umræðu. Háttv. þm. mint- 
ist fyrst á það, að þessi hreyfing, krafa 
almennings um að fá heimild til þess að 
kjósa borgarstjórann, væri ekkert annað 
en útlendur gustur, sem hann sjálfur hefði 
lagt sinn skerf til að auka. Það má vera 
að þetta sje rjett, að hreyfingin sje ein 
grein útlendra strauma. Hitt veit jeg, að 
háttv. 6. kgk. (G. B.) bljes á sínum tíma 
i aðra pipu en nú i þessu máli og jók 
gustinn. En þó að eitthvað sje útlent, er 
þar með ekki sagt, að það sje ilt; það 
getur þvert á móti verið þarft og gott, og 
því rangt að hafna því, þótt útlent sje; 
það er og ekki nema eðlilegt að útlendir 
straumar berist hingað, og að vjer reyn- 
um að fara að dæmum annara þjóða í 
því, sem við álítum nýtilegt og þarflegt. 
Slíkt er alls ekki athugavert. — Þótt krafa 
kjósendanna hjer í bæ um að fá að kjósa 
borgarstjóra sje sprottin af erlendum rót- 
um, þá er hún hvorki betri nje verri fyrir 
þá sök. Það hnekkir ekkert rjettmæti 
kröfunnar, þótt undiraldan væri útlendur 
gustur, eins og háttv. 6. kgk. (G. B.) gaf 
i skyn. — Háttv. 6. kgk. (G. B.) sneri 
sjer því næst að því, hvað þeir menn, sem 
trúað hefðu á hinn almenna kosningarrjett,

hefðu orðið fyrir miklum vonbrigðum. 
Fulltrúar almennings hefðu svo oft brugð- 
ist vonum þeim, sem menn hefðu gjört 
sjer um þá, svo oft gengið á bak þeim 
loforðum, sem þeir hefðu gefið, að nú 
væri tortryggnin gegn þeim, sem alþýðan 
kysi til að fara með málefni sín, orðin 
mjög almenn rneðal manna. Af þessu 
ætti, að því er mjer skildist, þá ályktun að- 
leiða, að Reykvíkingar ættu ekki að vilja 
kjósa borgarstjóra sinn. Jeg sje nú ekki 
betur en að þetta atriði komi illa heim við 
mál það, sem hjer liggur fyrir. Kjósendurn- 
ir hjer í höfuðstaðnum hafa þá trú, að 
málefnum bæjarins verði betur borgið, ef 
borgarstjórinn er kosinn af öllum atkvæð- 
isbærum borgurum, heldur en ef bæjar- 
stjórnin hefir kosninguna í höndum, og 
því vilja þeir fá rjett til að kjósa hann 
beint, en ekki láta þá kosningu ganga 
gegn um greipar annara. Jeg skal nú 
ekki leggja dóm á, á livað miklum rök- 
nm þetta er bygt, eða hvort vónir þeirra. 
rætast i þessu efni, þótt jeg ekki geti 
fundið neitt því til fyrirstöðu. Háttv. 6. 
kgk. (G. B.) hjelt því fram, að þetta væri 
öldungis vanhugsað af Reykvíkingum, að 
þetta væri nokkuð, sem þeir væru að 
reyna að telja sjálfum sjer trú um. Jeg; 
get ekki sjeð, að ástæða sje til að kalla 
það vanhugsað. En vel getur verið, að 
það sje rjett, að þetta lánist ekki ætíð 
betur heldur en það fýrirkomulag, sem nú 
er. I þvi efni komast ágiskanir einar aðr 
og er líklegast, að upp og niður gangi 
með það, hvað heppilega kosningin tekst. 
Háttv. 6. kgk. (G. B.) kom fyrst fram með 
þá mótbáru gegn því að vel tækist, að 
ef borgararnir ættu sjálfir að kjósa borg- 
arstjórann, þá mundi kosningin verða 
metnaðarmál milli hinna pólitísku flokka. 
En ef hætt er við því, að bæjarbúar missi 
sjónar á hagsmunum bæjarfjelagsins við 
borgarstjórakosinguna vegna pólitiskra. 
flokkserja, þá get jeg ekki skilið annaðr 
en að flokkserjurnar geti lika komið til
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greina, þegar bæjarfulltrúarnir eru kosnir, 
og komast þær þá líka að við borgarstjóra- 
kosninguna, þó núverandi ástand haldist ó- 
breytt. Enn fremur sagði hinn háttv. 6. kgk. 
þm. (G. B.), að sennilegt væri að betri mað- 
urinn yrði að víkja fyrir hinum verri, ef 
kosningin væri í hðndum borgaranna 
sjálfra. Það má nú oft lengi um það 
deila, hvor maðurinn sje betri eða verri, 
ef um tvo er að ræða. Sumir telja þennan 
betri, aðrir hinn, og af því að að eins annar 
hlýtur kosninguna, verður vanalega aldrei úr 
því skorið, hvorir hafi haft rjettara að mæla. 
Það getur vel verið að mistök yrðu oft, 
ef borgarnir ættu sjálfir að kjósa, en tæp- 
ast er þó hættan minni með því fyrirkomu- 
lagi, sem nú er. Mistök geta sjálfsagt líka 
átt sjer stað hjá bæjarstjórninni, þegar hún 
velur borgarstjórann.

Mjer virtist það vera undiraldan í ræðu 
háttv. 6. kgk. (G. B.), að best væri að 
að eins einn rjeði, að einvaldinn ætti að 
ráða lögum og lofum (Guðm. Björnsson -. 
Það sagði jeg aldrei). Nei, ef til vill sagði 
háttv. 6. kgk. þm. (G. B.) það ekki ber- 
um orðum, en það var undiraldan i ræðu 
hans, ella hefði hann ekki Iagt svo harð- 
an dóm á gjörðir fjöldans og viljað leggja 
valdið i hendur fárra.. Hann sagði, að 
kjósendur gætu „slampast“ á, að kjósa 
nýtan mann til borgarstjóra, en þá væri 
hætt við, að hann yrði oft að vikja frá 
skoðunum sínum og breyta á móti betri 
vitund, til þess að þóknast þeim.

Þetta tel jeg óþarfar getsakir.
Jeg held, að háttv. 6. kgk. þm. (G. B.) 

gjöri alt of mikið úr þessu; jeg get ekki 
sjeð, að gildar áslæður sjeu til þess að 
ætla, að borgarstjórinn yrði svo miklu ó- 
sjálfstæðari, ljelegri, þó að hann væri 
kosinn af borgurunum í stað bæjarstjórnar. 
Hann sagði enn fremur, að besta trygg- 
ingin fyrir því, að fá góðan skipstjóra, 
væri að láta hásetana kjósa hann, og dró 
hann síðan samlíkingu milli hásetanna og 
bæjarfulltrúanna. Það getur verið að þessi
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samliking sje rjett. En jeg er ekki öld- 
ungis viss urn, að sá skipstjóri yrði best- 
ur, sem hásetar veldu. Að minsta kosti 
yrðu þá hásetarnir að vera verulega góðir, 
vitrir og samviskusamir hásetar. Jeg vil 
nú alls ekki segja, að bæjarfulltrúarnir 
sjeu slæmir hásetar á bæjarfjelagsskipinu, 
en hitt þykir mjer uggvænt, að þeir, ef 
til vill, sjeu ekki altaf sem samhentastir, 
ef pólitískar flokkadeilur ráða við kosn- 
ingu þeirra. Jeg get því ekki sjeð, að 
þessi samlíking sanni mikið.

Þá talaði háttv. 6. kgk. þm. (G. B.) 
mikið um þá ábyrgð, sem hvíli á bæjar- 
fulltrúunum. Vel má vera að sú ábyrgð 
sje þung. En háttv. 6. kgk. þm. (G. B.) 
ljet i ljós svo góða trú á Reykvikingum, 
að mig furðar ekki, þótt þeir vilji Ijetta 
þessari ábyrgð af bæjarstjórninni og taka 
hana á sinar eigin herðar. Háttv. 6. kgk, 
þm. (G. B.) talaði um, að góðir og nýtir 
menn mundu eigi gefa kost á sjer við 
borgarstjórakosningar, ef borgararnir ættu 
sjálíir að kjósa. Þetta get jeg nú trautt 
skilið, jeg gæti búist við að meiri hörg- 
ull yrði á öllu öðru en á nýtum mönnum 
til framboðs.

Þá benti háttv. 6. kgk. þm. (G. B.) enn 
fremur á það, að þetta frv. væri í ósamræmi 
við löggjöf vora að öðru leyti, og tók til 
dæmis, að ekki væri hreppsnefndarodd- 
vitinn kosinn af öllum kjósendum sveitar- 
innar. Þessu er nú hægt að svara bæði 
með já-i og nei-i. Sá seni verður oddviti 
er kosinn af kjósendum inn i hreppsnefnd; 
hreppsnefndarmenn mega ekki fara út 
fyrir hreppsnefndina, er þeir velja sjer 
oddvita. Samræmið væri fult, ef bæjar- 
fulltrúarnir væru skildir til að velja borg- 
arstjórann meðal þeirra, sem í bæjarstjórn- 
inni sitja, en eins og allir vita, er þvi 
ekki svo varið. Þá minti háttv. 6. kgk. 
þm. (G. B.) á, að ráðherrann væri ekki 
kosinn af öllum kjósendum, heldur af AI- 
þingi, eða nokkrum hluta þess. Ekki er 
þetta allskostar rjett. Ráðherrann er ekki
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kosinn af neinum, nema konungi. Að visu 
fer konungur venjulega eftir óskum þings- 
ins í því efni, en hann hefir þó vald til 
þess að segja bæði já og nei. Þetta er 
ekki samanberandi við sveitarstjórnarmál- 
efni það, sem hjer liggur fyrir, kosningu 
borgarstjóra.

Jeg skal ekki deila við hv. þm. um 
þroska alþýðunnar, til þess að ráða mál- 
efnum sínum; um það heldur hv. 6. kgk. 
sinni meiningu, og jeg minni. Hann sagði 
að oft væri talað um alþýðuna, eins og 
hún væri óskeikul. Það er nú ekkert 
vafamál, að enginn er óskeikull, hvorki 
hv. 6. kgk. nje jeg, nje nokkur maður 
annar. Alþýðan er það vissulega ekki, 
enda minnist jeg ekki að hafa heyrt nokk- 
urn mann halda því fram. Hjer er held- 
ur ekki að ræða um neina augnabliks- 
dutlunga alþýðunnar, heldur um ósk, sem 
hefir verið margendurtekin af Reykviking- 
um, og má því ætla, að þeir hafi hugsað 
þetta mál allvandlega. Krafan um, að 
borgarstjórinn yrði kosinn af öllum borg- 
urum kaupstaðarins, sem hefðu atkvæðis- 
rjett til bæjarstjórnar, hefir verið samþykt 
með miklum atkvæðafjölda á þingmála- 
fundum 1911, 1912, 1913 og 1914. Enn 
fremur hefir bæjarstjórnin veitt henni með- 
mæli 1913. Menn hafa þvi óneitanlega 
haft allgott tækifæri til þess að athuga 
málið og ílasa ekki að neinu eða hlaupa 
eftir vanhugsuðu augnabliksuppþoti. Og 
krafan virðist vera borin fram með sama 
styrk ár eftir ár. Jeg get líka bent á um- 
mæli ýmissa merkra Reykvíkinga um þetta 
mál. Á síðasta þingi sagði t. d. háyfir- 
dómari Kristján Jónsson, sem þá var þra. 
Borgf.: „Jeg veit vel, að þetta hefir ver- 
ið glansnúmer á öllum borgarafundum 
upp á síðkastið". Þessi orð hlýt jeg að 
skilja svo, að ræðum. hafi verið kunnugt 
um að krafan hefði alment fylgi. Bæjar- 
fógetinn i Reykjavík, sem þá var þm. 
Vestm., sagði á sama þingi: „Hins vegar 
get jeg ekki neitað því, að það er almenn-

ur vilji bæjarbúa, að fá þennan rjett“. 
Og enn fremur: „Jeg álít, að bærinn eigi rjett 
á að ráða þessu“. (Alþt. 1913 C. bls. 996— 
997). Hjer liggja þá fyrir ummæli tveggja 
merkra manna,sem báðir eru mjögvel kunn- 
ugir hjer í bænum. Hvorugur þeirra efast 
um að þetta sje almennur vilji bæjarbúa, 
og annar þeirra álitur að krafan sje rjett- 
mæt.

Eins og jeg áður hefi tekið tram, var 
það ýmislegt í ræðu hv. þm., sem mjög 
litið snerti það mál, er hjer liggur fyrir. 
Hann talaði margt um það misrjetti, sem 
Reykvíkingar væru beittir við kosningar 
til Alþingis, og kvaðst mundi gjöra það, 
sem i sínu valdi stæði, til þess að fá leið- 
rjettingu þess máls. Jeg skal ekkert fara 
út í þetta atriði að þessu sinni, því það 
er rnálinu óviðkomandi með öllu. En í 
sambandi við þetta viðhafði hann ýms 
orð, sem skilja mátti á þá leið, að þing- 
menn Ijetu oft fremur leiðast af vilja kjós- 
enda heldur en af sínum eigin skoðunum. 
Hann tók jafnvel svo djúpt í árinni, að 
skilja mátti á þá leið, að þeir ættu sjálfir 
enga skoðun, eða köstuðu henni alveg 
fyrir borð. Þessu vil jeg harðlega mót- 
mœla. Það er alveg ástæðulaus fullyrðing, 
að þingmenn hafi lítið annað til brunns 
að bera en skoðanir kjósenda sinna. Ef 
maður vildi beita hv. þm. sömu brögðum, 
sem hann i þessu beitti þingmenn yfirleitt, 
þá mætti alt eins vel segja, að tal hans 
um misrjetti það, er alþingiskjósendur hjer 
yrðu fyrir, væri sprottið af löngun til að 
þóknast þeim og bæta svo úr því, að hann 
hefir beitt sjer móti vilja þeirra i borgar- 
stjóramálinu, og með því verið hræddur 
um að hann kynni að brjóta af sjer hylli 
þeirra.

Vil jeg svo ljúka máli minu með þeirri 
ósk, að Reykvikingar fái vilja sínum fram- 
gegnt. Mjer finst þeir hafi fullan rjett 
til þess, og get ekki sjeð að nein hætta 
geti af þvi staðið.

Karl Finnbogason; Hv. 6. kgk. þm.
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fór mörgum orðum um það mikla veður, 
sem gjftrt hefði verið út af þessu máli 
úr öllum áttum. En mjer datt í hug, að 
þess væri óskandi, að þessi roka hans 
yrði síðasta stórhriðin — svo jeg nefni 
ekki annað veður, — sem gjörð verður 
að því.

Jeg hafði ásett mjer, að greiða atkv. 
með frv., því mjer virtist það sanngjamt 
og rjettmætt í alla staði, að Reykvíkingar 
fengi að velja sjer borgarstjóra, eins og 
þeir óskuðu helst.

En þegar hv. þm. (G. B.) sagði, að 
frjáls og heilbrigð skynsemi dæmdi frv. 
til falls, og því hlyti það að vera 
skortur á heilbrigðri skynsemi að fylgja 
málinu. <Guðmundur Björnsson: Hefi 
ekki talað það). Jeg skrifaði það eftir hv. 
þm. (Magnús Pjetursson: Jeg lika). 
Þá varð mjer hverft við, svo jeg bað mjer 
hljóðs. Skynsemin mín hlaut víst að vera 
óheilbrigð. Og þar sem hvorki ræða hv. 
6. kgk. (G. B.) nje annara, hafa sannfært 
mig um, að fella beri frv., verð jeg að 
láta heimsku niína í Ijós og leita frekari 
lækninga hinni óheilbrigðu skynsemi minni.

Ut af ummælum hv. 6. kgk. um hrepps- 
nefndaroddvita, sýslumenn, ráðherra o. s. 
frv., vil jeg taka það fram, að jeg tel 
æskilegt, að sem flestir starfsmenn annara 
sjeu valdir af þeim, sem þeir eiga að 
starfa fyrir, og þá líka hreppsnefndaroddvit- 
ar, sýslumenn og ráðherrar. Og ekki mundu 
ráðherrar verða ver valdir, ef þeir væru 
kosnir, eða „á þá bent“ af alþjóð manna.

Okkur kemur víst flestum saman um, 
að allir þingmenn eigi að vera þjóðkjörnir, 
en ekki konungkjörnir, og því þá ekki 
aðrir starfsmenn þjóðfjelagsins ? Jeg er 
svo heimskur, að jeg er þvi fylgjandi, 
að almenningur kjósi sem flesta starfs- 
menn sína, og ráði sem mestu um mál 
sín yfir höfuð. Af þessari grundvallar- 
skoðun minni leiðir það, að jeg álít að 
borgarar Reykjavíkur eigi að kjósa borgar- 
stjóra sinn.

125

Sú mótbára hefir komið fram, að engin 
vissa sje fyrir því, að almennnr vilji kjós- 
enda i Reykjavík sje, að borgarar fái að 
kjósa borgarstjórann. Hv. þm. Skagf. (J. 
B.) hefir nú bent á, að þetta sje ekki 
rjett, og fært ýmsar sannanir fýrir því, að 
þetta sje einmitt almennur vilji kjósenda 
í bænum. Jeg skal bæta þvi við sannan- 
ir hans, að báðir þingmenn Reykvíkinga 
i neðri deild voru málinu fylgjandi. Nú 
eru þingmenn þessir sinn úr hvorum flokki, 
og ætti þvi atkvæði þeirra að gilda sem 
atkvæði meiri hlutans i báðum þeim flokk- 
um, sem kusu þá. En auk þeirra voru 
8—9 reykvíkskir þingmenn málinu hlyntir 
i Nd. Hjer í deildinni eru 3 reykvikskir 
þm., 2 munu vera málinu mótfallnir, en 
1 meðmæltur. Atkvæði þessara hv. þm. 
ættu ekki að vega minna en atkvæði 
hverra annara borgara bæjarins. Og und- 
arlegt er það, ef það er tilviljun ein, að 
svona mikill meiri hluti reykvíkskra þm. 
er málinu hlyntur. Meiri ástæða er til að 
álita, að flokkarnir skiftist svipað utan þings 
og innan,

Onnur ástæða, sem færð var gegn frv. 
við 1. umr., er sú, að borgarstjóri sje 
sjerstaklega starfsmaður bæjarstjórnar, og 
sje þvi rjettara að hún velji hann. Nú 
er bæjarstjórnin til íyrir borgara, en ekki 
borgarar fyrir bæjarstjórn. Og fyrst bæj- 
arstjórnin á að starfa fyrir borgarana, en 
borgarstjóri» fyrir bæjarstjórnina, þá er 
hann i raun rjettri starfsmaður borgar- 
anna, svo þeir eiga að velja hann, frekar 
en bæjarstjórnin. Enda bera borgarar á- 
byrgð á gjörðum bæjarstjórnar, en ekki 
hún sjálf, eins og hv. 6. kgk. (G. B.) hjelt 
ranglega fram. Ög auðvitað bera þeir 
líka ábyrgð á gjörðum borgarstjóra. En 
það tel jeg rjett, að rjetturinn fylgi ábyrgð- 
inni.

Þá hefir verið bent á, að pólitískur 
flokkarígur geti haft áhrif á kosningu 
borgarstjóra. En jeg verð að taka undir 
það með hv. þm. Skagf. (J. B.), að ef
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pólitískur flokkadráttur hefir áhrif á kosn- 
ingu borgarstjóra, þá kemst hann ekki 
síður að við kosningu bæjarfulltrúanna. 
Og komist hann þar að, kemst hann með 
þvi að við kosningu borgarstjórans, ef 
bæjarstjórnin kýs hann.

Við því verður aldrei gjört, að einhvers 
konar flokkadrættir geti komist að við 
kosningu borgarstjórans. Og enda þótt 
svo verði, sje jeg ekki að það sje hættu- 
legt, ef flokkaskiftingin er á eðlilegum rök- 
um bygð. Meiri hluti verður að ráða hjer 
sem annarsstaðar, meðan vjer búum við 
það skipulag, sem nú er, og þekkjum 
ekki eða getum haít annað betra.

Það getur vel verið, að bæjarstjórnin 
sje hæfari til að velja borgarstjóra en 
borgararnir, að því leyti, að hún þekki 
betur störf hans en þeir. En jeg vil þá 
henda á, að hún er ekki kosin með það 
markmið fyrir augum að velja hann. Það 
væri öðru máli að gegna, ef hún væri 
kosin til þess beinlínis.

Jeg hefi heyrt, að einstöku þingmenn 
’þykist ekki geta verið með frv. nú, af 
því að þeir hafi áður verið mótfallnir því. 
En jeg vil benda þeim á dæmi hv. 6. kgk. 
þm. Þeim er ekki vandara um að skifta 
skoðun i málinu en honum, þó það yrði 
í öfuga átt. Og þar sem jeg hefi einkum 
heyrt þetta á tveimur prestum, leyfi jeg 
mjer að benda þeim á, að skrifað stendur, 
að meiri gleði verði á himnum yfir einum 
syndugum, sem bætir ráð sitt, en 99 rjett- 
tátum, sem ekki þurfa yfirbótar við. 
Jeg er viss um að mikil gleði verður i 
JReykjavík, ef þessir hv. þm. og kenni-
menn bæta ráð sitt.

Þar sem hv. 6. kgk. þm. (G. B.) talaði 
um, að þetta frv. ætti uppruna sinn að 
rekja til útlendra hugsana, vil jeg benda 
á, að það er ekki til neins að ætla sjer 
að stemma stigu fyrir þeim. Það tekst 
ekki, þó lagt yrði aðflutningsbann á þær.

Magnús Pjetursson: Af því að hv. 6. 
kgk. þm. (G. B.) sagði að það væri sjald- I

gæft nú orðið, að heyra þingmenn láta 
skoðun sína í Ijós á málefnum, er fyrir 
þinginu liggja, heldur væru það skoðanir 
kjósenda, sem látnar væru uppi, fæ jeg 
ekki varist því, að láta í Ijós skoðun tnína 
á þessu máli. Jeg get ekki ímyndað mjer 
að nokkrum detti i hug, að jeg sje að 
dekra við kjósendur mina í Strandasýslu, 
hvað sem jeg segi um þetta mál, því það 
láta þeir sig engu skifta.

Jeg hlustaði á þessa löngu ræðu hv. 6. 
kgk. þm. (G. B.) og jeg verð að játa það, 
að jeg sannfærðist ekki af herrni og lenti 
ekki í neinu skynsemisstríði vegna þess, 
eins og hann komst að orði um sjálfan 
sig, hvort sem það stafar af þvi, að jeg 
hefi ekki nógu heilbrigða skynsemi, eins 
og hv. 6. kgk. þm. (G. B.) sagði um 
þá, sem ekki hefðu hans skoðun á 
málinu, það læt jeg ósagt. Flestar ástæð- 
ur hv. 6. kgk. þm. (G. B.) hafði jeg lesið 
áður i þingtiðindunum.

Hv. 6. kgk. þm. sagði, að margir rosknir 
og ráðsettir bæjarbúar væru á máli sinu. 
Það mætti ætla, að þessir rosknu og ráð- 
settu menn væru alþingiskjósendur, en 
þeir hafa ekki komið fram á þingmála- 
fundum hjer í bænum. Jeg leit i þing- 
málafundargjörðina úr Reykjavík í vor, og 
þar var samþykt áskorun til þingsins að 
semja frv. það, sem hjer liggurfyrir, með 
öllum atkv. gegn tveimur. Þá hafa þessir 
mörgu rosknu og ráðsettu menn annað 
tveggja verið á fundinum og ekki andmælt 
ályktuninni, eða þeir hafa ekki verið þar, 
og þá sýnir það ekki mikinn áhuga eða 
sannfæringu fyrir skoðun þeirra, ef þeir 
mæta ekki á fundi, þar sem þeir vita 
fyrir víst af gömlum vana, að þetta mál 
verði til umræðu.

Þvi hefir verið haldið fram, að engin 
sönnun væri fyrir því, að allir bæjarbúar 
óskuðu þessarar breytingar, þó allir eða 
flestir alþingiskjósendur óskuðu þess. En 
mjer finst harla ótrúlegt að þeir, sem 
kjósa til bæjarstjórnar, en ekki til Alþingis,
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sjeu svo gjörsamlega á öndverðum meið 
við alþingiskjósendurna, að ekki sje á- 
reiðanlega rífur meiri hluti sömu skoðun-
ar.

Jeg fæ ekki sjeð, að borgarstjórinn sje 
frjálsari eða óháðari, þótt hanu sje kos- 
inn af bæjarstjórn, heldur en ef hann 
væri kosinn af öllum kjósendum. Jeg 
hygg að pólitik geti engu síður komist 
að i bæjarstjórninni. Gæti vel verið, að 
einhver vildi vinna það til, til að komast 
í þá stöðu, að gjöra sig háðan einhvei jum 
bæjarfulltrúanum, einum eða fleiri, ef á 
þeirra atkvæði riði, til þess að hann kæm- 
ist í stöðuna. En það álít jeg mjög á- 
riðandi, að borgarstjóri sje alveg óháður 
bæjarstjórninni. Jeg er á þeirri skoðun, 
að það sje í þessu efni miklu hættulegra 
að bæjarstjórnin kjósi. Ef menn væru 
hræddir við að óvönduð meðul væru not- 
uð, þá er hægra að hafa áhrif á tvo eða 
þrjá menn en mörg hundruð. Get jeg 
svo ekki verið að Iengja umræður meira, 
þó það sje enn margt í ræðu hv. 6. kgk. 
(G. B.), sem mjer fanst ljett á metunum.

ATKVGR.:
Brtt. 182 við 1. gr. feld með 7 :5atkv.

1. gr. frv. samþ. með 7 : 6 atkv.
2. gr. og 3. gr., hvor um sig, samþ. með 

7 atkv. samhlj.
Fyrirsögn frv. samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. urnr. með 8 atkv. samhlj.

3. umr. á 20. fundi, þriðjudaginn 28. 
júlí (A. 116).

Enginn tók til máls.
ATKVGR.:
Frv. samþ. með 7 : 5 atkv. og afgreitt sem 

lög frá Alþingi.
(Sjá A. 265).

frv. til laga um breyting á 6. gr. í 
lögum nr. 86, 22. nóv. 1907, um breyt- 
ing á lilskipun 20. apríl 1872 um bœj- 
arstjórn í Reykjavík,
eins og það hafði verið samþykt við 3. 
umræðu í Nd.

Á 14. fundi, þriðjudaginn 21. júlí, var 
málið tekið til 1. umr. (A. 127).

Eiríkur Briem: Jeg legg til, að þessu 
máli sje vísað til nefndarinnar, sem skip- 
uð var í næsta mál á undan. Málin snerta 
bæði Reykjavík og standa í nokkuð nánu 
sambandi hvort við annað.

ATKVGR.:
Frv. visað til 2. umr. i e. hlj. og siðan 

vísað til nefndarinnar um mat á lóðum 
og löndum í Reykjavík í e. hlj.; en þá 
nefnd skipuðu:

Eirikur Briem,
Guðm. Björnsson,
Karl Einarsson.

2. u m r. á 26. fundi, föstudaginn 31. 
júlí. (A. 127, n. 268).

Enginn tók til máls.
ATKVGR.:
Brtt. 268. samþ. með 9 atkv. samhlj. 
Frv.greinin svo orðuð samþ. með 12

atkv. samhlj.
Fyrirsögn frv. samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. i e. hlj.

3. u m r. á 30. fundi, mánudaginn 3. 
ágúst (A. 306).

Framsðgum. (Guðmundur Björnsson): 
(Eirihver -. Það er 3. umr.) Herra for- 
setí! Jeg fell frá orðinu.

ATKVGR.:
Frv. samþ. með öllum atkv. og endur- 

sent Nd.
(Sjá A. 335).

•4. Breyting á lögum um bæjarstjórn 
í Ileykjavík.

A 12. fundi í Ed., laugardaginn 18. 
júlí, var útbýtt

9
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5. Mæling og skrásetning lóða og 
landa í Reykjavík.

Á 12. fundi í Ed., laugardaginn 18. 
júlí, var útbýtt

frv. til laga um mœlingu og skrá- 
setningu lóða og landa í lögsagnarum- 
dœmi Reykjav’kur,
eins og það hafði verið samþ. við 3. umr. 
i Nd.

Á 14. fundi, þriðjudaginn 21. júlí, var 
frv. tekið til 1. umr. (A. 128).

Eiríknr Brieni: Jeg vil gjöra sömu 
tillögu um þetta frv. sem næsta frv. á 
undan, að því sje vísað tii nefndarinnar 
i málinu um mat á lóðum og löndum í 
Reykjavík.

ATKVGR.:
Frv. visað til 2. umr. í e hlj.
Frv. vísað til nefndarinnar í málinu um 

mat á lóðum og löndum í Reykjavík i e. 
hlj.; en nefndina skipuðu:

Eiríkur Briem,
Guðni. Björnsson,
Karl Einarsson.

2. umr. á 21. fundi, miðvikudaginn 
29. júlí (A. 128, n. 241).

Framsögum. (Guðmundur Björnsson):
Jeg þarf ekki að vera margorður um 

þetta mál fyrir nefndarinnar hönd. Það 
áhrærir eingöngu Reykjavik, og jeg vona, 
að hv. d. taki orð nefndarinnar trúanleg, 
að hjer sje farið fram á nauðsynlega rjett- 
arbót fyrir Reykjavíkurbæ. Þetta er álit 
nefndarinnar hjer, og að sömu niðurstöðu 
hefir hv. Nd. komist. Þær brtt., sem 
nefndin kemur með, raska ekki tilgangi 
nje meginefni frv., heldur miða eingöngu 
að því, að gjöra frv. ljósara og ótvíræð- 
ara. Nefndin hefir gjört brtt. sínar í sam- 
ráði við þá hv. Nd.-menn, sem næst standa 
þessu máli.

Það er eitt atriði í þessu frv., sem vert 
er að vekja sjerstaka athygli á, því að þótt það 
komi Reykjavik einni við, þá er vert fyrir 
alla hv. þm. að hafa það í huga, hvort

slík ákvæði mundu ekki geta komið sjer 
vel annarsstaðar. Jeg á við tillöguna unr 
það, að merkjadómur skuli ganga franr 
jafnt fyrir því, þótt einn eða fleiri aðiljar 
sæki ekki merkjadómþing, enda þótt þeim 
hafi verið löglega til stefnt. Þetta álítur 
nefndin hjer í deild nauðsynlegt, og sömu- 
leiðis þeir, sem mest hafa um málið fjall- 
að í hv. Nd., því að ella gæti orðið baga- 
legur dráttur á því, að málið yrði útkljáðr 
en af þvi mundi aftur leiða margskonar 
óþægileg óvissa og erfiðleikar fyrir þá, 
sem vilja fá lán út á eignina. Fyrir 
bæjarstjórnina mundi og drátturinn stund- 
um vera til mikils óhagræðis. Elsti og 
reyndasti maðurinn í nefndinni, hv. 2. kgk, 
(E. Br.), gat þess, að full þörf væri á þessu 
ákvæði, þar sem sum iantfaþrætumál hefðu 
verið á döfinni árum saman, jafnvel heil- 
an áratug, áður en þau yrðu útkljáð, 
Munu ýmsum hv. dm. kunnug svipuft 
dæmi. En sje~ drátturinn bagalegur til 
sveita, þá er hann það þó miklu fremur 
hjer. Þetta, sem jeg hefi minst á, er 
helsta nýmælið í þessari lagasetningu, og 
því vildi jeg leiða athygli hv. d. að þvi.

Að endingu vona jeg, að málið, eins og 
það kemur frá nefndinni, fái góðar undir- 
tektir hv. d., því jeg þykist geta fullyrt, 
að vel sje frá því gengið.

Júllus Havsteen: Mjer er það ekkí 
ljóst, hvers vegna þetta frv. er komið 
fram. Jeg veit ekki betur, en að bæjar- 
stjórnin í Reykjavík hafi fyrir nokkrum 
árum ráðið mann, til að mæla upp bæinn 
og gjöra uppdrátt af honum. Að vísu 
veit jeg ekki, hvar sá uppdráttur er niður 
kominn, en til hlýtur hann að vera. Jeg 
veit ekki til, að óvissa sje um lóðamörk 
hjer í bæ, enda er óliklegt að svo sje, 
þar sem bæði er til eftir að fara uppdrátt- 
ur sá, sem jeg nefndi, kort mælingamann- 
anna dönsku yfir bæinn, og auk þess 
lætur bæjarstjórn mæla út lóð fyrir hvern 
þann, sem byggja ætlar. Jeg veit að 
þessi útmæling bæjarstjórnar nær að visu
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ekki til þeirra lóða, sem fyrir löngu eru 
útmældar, nje heldur til húsmannalóða í 
útjöðrum bæjarins; en þær eru metnar 
lil dýrleika í jarðamatsbókinni og hafa þá 
sjálfsagt átt sín ákveðnu landamerki, enda 
hefi jeg þar ekki heldur orðið var við ' 
neinn ágreining. En það skil jeg, að þetta 
frv. getur verið ágætt fyrir málaflutnings- ■ 
menn, fyrir yfirrjettarmálfærsluinennina eða 
yfirdómslögmennina, eins og nú á þá að i 
nefna. Eins og málið liggur nú fyrir, get jeg ! 
ekki verið með því, og það þurfa að koma I 
fram belri upplýsingar i þvi en hjer eru 
fyrir hendi, til þess, að jeg geti verið því 
fylgjandi og gefið því atkvæði.

Franisögum. (Guðmundur Björnsson): 
Jeg skal svara hv. 1. kgk. (J. H.) og levfa 
mjer að skýra frá af hvaða aðalástæðu 
frv. þetta er komið á gang. Það er rjett, 
sem hv. 1. kgk. (J. H.) gat um, að bæj- ' 
arstjórnin hefir látið mæla upp bæinn og 
gjöra uppdrátt af honum, og satt er það, 
að landmælingamennirnir dönsku hafa líka 
mælt bæinn. En þeim mælingum var alt 
öðru vísi háttað en hjer er gjört ráð fyrir. 
Bæjarstjórnin Ijet mæla bæinn i þvi skyni 
að fá vitneskju um allar viðáttur og halla 
í bænum; sú mæling átti að koma að 
notum við vegagjörðir í bænum, holræsa- 
gjörð, vatnsveitu og gasveitu. Þetta er alt 
annað en hjer er ráðgjört. Það eru ekki 
til neinar mælingar á öllum lóðum í 
Reykjavík, hverri um sig; þær hafa aldrei 
verið gjörðar. Hjer er þvi eingöngu á 
það að lita, hvort nauðsynlegt sje að 
mæla og skrásetja allar lóðir í lögsagnar- 
umdæmi Reykjavíkur, til þess að koma í 
veg fyrir deilur og drátt á ýmsum nauð- 
synjaverkum. Þvi neilar víst enginn, að 
landamerkjalögin hafi verið harla nauð- 
synleg fyrir sveitamenn, og betur hefði 
farið um margt, ef þau hefðu verið fyr 
sett en gjört var. Hjer í bæ eru glögg 
merki niilli lóða engu síður nauðsynleg 
en landamerki milli jarða i sveit, og vafa- 
laust enn nauðsynlegri, ef á alt er litið.

Þótt lóðir hjer sjeu litlar á við jarðir í 
sveit, þá eru þær svo margfalt verðmæt- 
ari, að smálóð hjer getur verið i hærra 
verði en stór jörð i sveit, og örlítil ræma 
dýrari en stórt þrætuland til sveita. Þess 
vegna er það svo bráðnauðsynlegt, að full 
vissa sje um öll lóðamörk hjer í bænum.

Hv. 1. kgk. (J. H.) sagði, að þrætur á’milli 
lóðareiganda hjer í bæ væru mjög sjald- 
gæfar. En það er eftir að vita, hvað þær 
þrætur verða margar, þegar að því kemur 
að gjöra út um takmörk á lóðum fyrir 
fult og alt. Og það veit jeg, að þessar 
þrætur hafa ekki verið svo fátiðar. Jeg 
hefi setið 6 ár i bæjarstjórn, svo að mjer 
er þetta fullkunnugt. Það er alltitt, að 
deilur rísa milli bæjarins og einstakra 
manna um það, hvort þeir eða bærinn 
eigi þessa og þessa lóðarskák. Og það 
hefir oft reynst mjög erfitt að skera úr 
því; þess vegna kemur merkjadómur í 
góðar þarfir.

Þá er þriðja ástæðan fyrir þessu frv., 
og hún er ekki ljettust á vogunum. Hún 
er þessi: Allir, sem hafa kynst bæjar- 
málum, finna glögt til þeirra miklu vand- 
ræða, sem af því leiða, að einstakir menn 
hafa iðulega bútað niður lóðir sínar í 2, 
3 eða fleiri hluta og selt hinum og þess- 
um, án þess að bæjarstjórnin hafi fengið 
nokkra vitneskju urn það, fyr en seint og 
síðar meir. Þessi skifting lóðanna hefir 
oft valdið fádæma erfiðleikum fyrir bæj- 
arstjórnina, þegar til hefir staðið að gjöra 
nýjar götur eða torg. Nú er þess líka 
krafist, að hverju húsi fylgi svo og svo 
mikil óbygð lóð; það er því ljóst, að þetta 
má ekki lengur svo til ganga. Þetta er 
margflókið mál og torskilið þeim, sem ó- 
kunnugir eru hjer í bænum.

í þessu frumvarpi er ekki tekið fyrir 
það, að einstakir menn megi selja hluta 
af lóðum sinum, heldur eingöngu reistar 
skorður við þvi, að bæjarfjelagið bíði halla, 
og þess vegna bannað að selja lóðir 
eða hluta af þeim án samþykkis bygging-



136Þingmannafrumvörp samþykt.
lóða og landa i Reykjavik.

135
Mæling og skr&setning

arnefndar. Það samþykki fæst vitanlega 
tafarlaust, ef salan er ekki bænum til 
miska. Þetta er höfuðástæðan.

Jeg vona nú, að hv. deild sjái það, að 
hjer er um góða lagabót að ræða, og levfi 
frv. að halda leiðar sinnar.

Júlíus Havsteen: Það er undarlegt, 
að bæjarstjórnin skuli ekki hafa orðið þess 
vísari, ef einstakir menn hafa skitt lóðum 
sínum. Slíkt á ekki að eiga sjer stað án 
vitundar bæjarstjórnar.

Það er ein grein í þessu frumvarpi, 
shm jeg get ekki felt mig við. Það er
11. gr., sem nefndin hefir lagt til að verði 
breytt. Þar stendur: „er afsat þá eigi 
gilt nema lóðaskrárritari hafi ritað vottorð 
sitt á það um það, að eigandaskiftanna 
sje getið i lóðaskrárbók". En þetta er ó- 
þarft, því að þetta stendur í afsats- og 
veðmálabókunum, og þar er sá rjetti stað- 
ur fyrir það, því að þegar búið er að 
þingtýsa, hefir afsalið átt sjer stað, íyr 
ekki. Jeg veit ekki hvers vegna þarf að 
fara að setja nýjar reglur, þegar til eru 
gamlar, sem hafa haldist um langan aldur.

Jeg held að það sje rjettast, að greinin 
sje feld.

Framsögumaður (Guðm. Björnsson): 
Þessu er ósköp fljótsvarað. Það er nauð- 
synlegt, að bæjarstjórnin geti sjeð í lóða- 
skránni, hve nær sem hún þarf á að halda, 
hver er eigandi að hverri lóð í bænum. 
Það er óhentugt, að bæjarstjórnin þurfi alt 
af af biðja um útdrátt úr afsals- og veð- 
málabókunum hjá bæjarfógeta í hvert sinn, 
sem hún þarf á þessari vitneskju að halda. 
Það er alveg nauðsynlegt, að hún viti hver 
á hverja lóð, vegna þess, að á hverjum 
lóðareiganda hvila ýmsar skyldur gagnvart 
bænum.

Hjer er ekki um aðra kvöð að ræða en 
þá, að gjöra kunnug eigandaskifli. Háttv.
1. kgk. (J. H.) segir, að það standi altaf í veð- 
málabókunum, ef eigandaskifti verða á fast- 
eign. En jeg efast um að svo sje. Eflóð- 
ir t. d. ganga að erfðum, þá býst jeg við

að stundum dragist að færa inn í veðmála- 
bækurnar. Það er alveg fyrirhafnarlaust, 
að tilkynna lóðaskrárritara, þegar eiganda- 
skifti verða að lóðum. Margar skyldur, sem 
á mönnum hvíla, eru miklu tafsamari en 
þessi. Jeg vona nú, að háttv. 1. kgk. (J. H.) 
sjái, að það er nauðsynlegt, að þetta fái að- 
standa í frumvarpinu og að deildin sam- 
þykki brtt. nefndarinnar við 11. gr.

Karl Einarsson: Það er aðeins eitt 
atriði, sem jeg vildi taka fram til skýringar. 
Mjer skildist, að háttv. 1. kgk. (J. H.) hjeldi, 
að það væri skilyrði fyrir afsali, að lóða- 
skrárritari ritaði vottorð sitt á afsalið. En 
það er ekki meiningin. Eins og frumv, 
var, þegar það kom frá neðri deild, var 
þetta svo, en nefndin vildi lagfæra það og: 
hefir komið með breytingartillögu í þvf 
skyni við 11. gr., og verði sú breyting sam- 
þykt, er tilkynning til lóðaskrárritarans a5 
eins skilyrði fyrir því, að afsalið verði þing- 
lesið.

Það getur verið vafamál, hvort rjett er 
að hein.ta skrásetningargjald, og væri ef til 
vill rjett að fella það gjald niður, en nefnd- 
in hefir ekki komið með brtt. i þá átt.

Fniboðsm. ráðh. (Kl. Jónsson): Jeg 
vildi leyfa mjer að segja nokkur orð út 
af því, sem rætt hefir verið um 11. gr. 
Jeg get ekki sjeð, að það sje í raun- 
inni mikill efnismunur á greininni eins 
og hún kom frá Nd. og eins og hún 
verður, ef brtt. nefndarinmr verða sam- 
þyktar, þvi að þó feld sjeu úr frumvarpinu 
orðin „og er afsal þá eigi gilt“, þá er það- 
svipað eins og þegar sagt er, að ekkr 
megi þinglýsa afsalinu fyr en búið er að 
tilkynna til lóðaskrár. Þetta kemur því f 
sama stað niður, því að fullkominn 
eigandi er maður ekki fyr en han» 
fær afsalið þinglesið. Að öllu athuguðu 
er jeg því á því, að orðalag neðri deildar 
sje fult eins greinilegt eins og brtt. nefnd- 
arinnar. Viðvikjandi því, sem háttv. 1. kgk. 
(J. H.) sagði, vil jeg geta þess, að það er 
ekkert óeðlilegt þótt gömlum lögum sje
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breytt. Það er ekki langt síðan að hjer á 
Alþingi var verið að breyta hjer um bil 
1000 ára gömlum lögum. Það er og ekk- 
ert óeðlilegt, þótt vottorð þurfi á skjal, til 
þess að það fái fult gildi. Slíkt er algengt. 
Hjer hafa að visu fá skilyrði verið fyrir 
því að fá skjal þinglesið; það hefir ekki 
þurft annað en fara með það til sýslumanns 
eða bæjarfógeta og greiða þinglestrargjald- 
ið. I Danmörku er það ekki nægilegt; þar 
eru lögboðin margskonar gjöld til ýmissa 
sjóða, áður en hægt er að fá t. a. m. af- 
salsbrjef þinglesið. Nú er hjer farið fram 
á þá breyting, að til þess að eigandaskifti 
sjeu fullgild, að því er lóð í Reykjavik 
snertir, þá sje ekki tiltök, að fá það þing- 
lesið á venjulegan hátt, heldur þurfi að 
auki vottorð um, að þeirra sje getið í lóða- 
skrá bæjarins. Þetta er alls engin óeðli- 
leg kvöð eða haft á viðskiftalífið. Þar 
með er það líka trygt, að ávalt er hægt 
að fá fulla vissu fyrir því, hver sje eig- 
andi lóðar. En slikt hefir oft hingað til 
verið vafa undirorpið. Það kemur varla 
sá fundur fyrir í bæjarstjórninni, ef um 
einhver lóðamál er að ræða, að hún sje 
ekki í vafa um, hver sje eigandi lóðarinn- 
ar. Þetta er mjög óþægilegt fyrir bæjar- 
stjórnina, en þó einkum fyrir þá, sem vilja 
fá lóðirnar keyptar.

Jeg held að þessu ákvæði sje ekki þann- 
ig varið, að menn þurfi að óttast, að það 
hafi neinn rjettarmissi í för með sjer.

ATKVGR.:
1. gr.—5. gr., hver um sig, samþ. með 

öllum atkv.
Brtt. 241, 1. við 6. gr. samþ. með 12 : 1 

atkv.
6. gr. svo breytt samþ. með 12 atkv. 

samhlj.
Brtt. 241, 2. við 7. gr. samþ. með 12 at- 

kv. samhlj.
7. gr. svo breytt samþ. með öllurn atkv.
8. gr., 9. gr., og 10. gr., hver um sig, 

samþ. með öllum atkv.

Brtt. 241, 3. við 11. gr. samþ. með 12 
atkv. samhlj.

11. gr. frv. þar með fallin.
12. gr. samþ. með 12 atkv. samhlj. 

Brtt. 241, 4. við 13. gr. samþ. með 12
atkv. samhlj.

13. gr. svo breytt samþ. með 12. atkv. 
samhlj.

14. gr. og 15. gr., hvor um sig, samþ. 
með öllum atkv.

Fyrirsögn frv. samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með öllum atkv.

3. umr. á 26. fundi, föstudaginn 31. 
júli. (A. 276).

Enginn tók til máls.
ATKVGR.:
Frv. samþ. með öllum atkv. og endur- 

sent Nd.
(Sjá A. 305).

6. Beitutekja.
A 13. fundi i Ed., mánudaginn 20. júlí, 

var útbýtt
frv. til laga um beitutekju, 

eins og það hafði verið samþ. við 3. umr. 
í Nd.

Á 15. fundi, miðvikudaginn 22. júlí, var 
frv. tekið til 1. umr. (A. 140).

Sigurður Stefánsson: Jeg leyfi mjer 
að stinga upp á 3 manna nefnd i málinu 
að lokinni umr.

ATKVGR.:
Frv. visað til 2. umr. i e. hlj.
Þriggja manna nefnd samþ. í e. hlj. og 

kosnir í hana:
Sigurður Stefánsson,
Björn Þorláksson,
Magnús Pjetursson.

2. umr. á 19. fundi, mánudaginn 27. 
júlí (A. 140, n. 186, 216).

Framsm. (Sig. Stefánsson): Nefndin, 
sem hv. deild skipaði til þess að athuga
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frv. þetta, hefir orðið á eitt mál sátt um 
það, að rjett sje að aðhyllast þær breyting- 
ar á núgildandi beitutekjulögum, sem hv. 
Nd. hefir samþykt. I nugildandi lögum 
eru engin sektarákvæði, og það hafa menn 
óspart notað sjer. Það ber því nauðsyn 
til, að ákveðnar sjeu sektir fyrir brot gegn 
lögunum, ef þau eiga að koma að nokkru 
haldi, og það hefir hv. Nd. gjört. Að öðru 
leyti hefir hún ekki breytt lögunum. Hún 
hefir ákveðið sektir fyrir brot gegn 2. og
3. gr., en henni hefir láðst að gjöra 5. 
gr. sömu skil. Nefndin vill nú leggja til, 
að slík sekt liggi einnig við, ef einhver sýnir 
þau vanskil, að greiða ekki beitutekjugjald 
áður en hann fer af beitufjöru. Nd. hefir 
hækkað þetta gjald um helming, og virðist 
það fullkomlega sanngjarnt, því að það er 
nú miklu sjaldgæfara en áður, að beitu- 
tekjumenn setji verkfæri sin á land,—nú 
taka þeir venjulega beituna á floli. — Jeg 
sje svo ekki ástæðu til þess að fara fleir- 
um orðum um málið, og vona jeg að hv. 
deild samþykki frv. með þeim breytingum, 
sem nefndin hefir lagt til, að gjörðar verði 
á því.

Karl Finnbogason: Jeg vil leyfa mjer 
að benda á, að í 3. gr. stendur: „Nú tek- 
ur maður i óleyfi skelfisk i netlögum ann- 
ars manns" o. s. frv. Þeita er ónákvæmt 
orðalag, þvi að eigandi netlaganna þarf 
auðvitað ekki að vera einstakur maður, 
getur t. d. verið kaupstaður eða bæjarfje- 
lag. Og maður gelur þó aldrei merkt 
sama sem bær. Það væri betra að strika 
orðið „nianns“ út, því að þá gæti ekki 
orðið um neinn misskilning að ræða.

Framsm. (Sig. Stefánsson): Jeg er 
nú i rauninni ekki mótfallinn því, að þessi 
alhugasemd verði tekin til greina, en hún 
er algjörlega óþðrf, þvi að það er altitt i 
lögum að „maður“ merki hið sama sem 
„lagaleg persóna“. Jeg er að vísu ekki 
lögfræðingur, en jög hygg þó, að óhætt 
sje að fullyrða þetta. „Maður“ getur í

lögum þýtt fjelag manna, bæjarfjelag eða 
sveitafjelag.

Hákon Kristófersson: Þótt margt sje 
til bóta i þessu frurnv., þá hygg jeg þó, 
að sum atriði þess þurfi nánari íhugunar 
við. 1. gr. þess hljóðar svo: „Sjerhver 
sá, er heimild hefir til fiskiveiða í land- 
helgi, má setja á land skelfisksbeituverk- 
færi sín og farvið af skipi sínu, þar sem 
ekki er friðlýst æðarvarp, selalátur eða ár- 
ós, sem laxveiði er i. Fyrir þetta skal 
hann greiða 2 krónur fyrir hvern sólar- 
hring í hvert skifti, sem hann tekur beitu.
— Fyrir skemmri tiina greiðist sama gjald“. 
Þetta gjald er að vísu ekki hátt, en það 
er ósanngjarnt. Það er ósanngjarnt, að 
að þurfa að borga nokkuð, þó að maður 
leggi af sjer segl og möstur í fjöru annars 
manns. — Enn fremur vil jeg leyfa mjer 
að spyrja: Er ekki i þessu frumv. í fyrsta 
sinn ákveðið, hvað netlög eigi að ná langt 
út? Jeg hefi spurt lögfræðinga um þetta, 
og þeir hafa sagt mjer, að hjer væri í fyrsta 
sinn ákveðið, að netlög skyldu vera 60 
faðma út frá stórstraumsfjörumáli. Ef 
þetta er rjett, þarf að athuga það atriði 
nánar áður en frv. verður afgreitt sem lög.
— Annars verð jeg að telja brtt. nefndar- 
innar til bóta.

Framsin. (Slg. Stefánsson): Aðfinn- 
ingar hv. þm. Barðstr. (H. Kr.) hafa að minni 
hyggju ekki við rök að styðjast. Þegar menn 
takabeitu á floti, leggja þeir venjulega á land 
allan farvið af skipi sinu, því að þeim er 
það til hægri verka að hafa sem minst í 
bátnum meðan á beitutekjunni stendur. 
Það er rjett að menn borgi eitthvað fyrir 
þetta hagræði. Enda er ábúandi vel að 
því kominn, að fá þetta litla gjald, því að 
oft verður hann fyrir átroðningi af beitu- 
tekjumönnum, et þeir verða veðurteptir, 
og er þá óvíðast siður, að tekin sje borg- 
un. — Það er misskilningur, að hjer sje 
í fyrsta sinn ákveðið, hvað netlög skuli 
ná langt út. Akvæði um það eru til i
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Jónsbók, og þó að þau sjeu ekki nákvæm- 
lega samhljóða því, sem hjer er ákveðið, 
þá munar það minstu.

Hákon Kristófersson: Háttv. frsm. 
(S. St.) vildi gjöra lítið úr mótbárum mín- 
um. En jeg hygg, að jeg sje þessu máli 
fult svo kunnugur sem hann, því að jeg 
hefi árum saman haft mikið með þetta að 
gjöra. Jeg játa að þetta 2 króna gjald 
er rjettlátt, ef plægja þarf af landi. En jeg 
er ekki viss í, hvernig skilja á 1. gr. Á 
að gjalda jafnmikið, þótt að eins mastri 
og seglum og árum sje skotið á land, til 
hægri verka við beitutekjuna? Mjer finst 
það mjög ósanngjarnt.

Háttv. þm. (S. St.) sagði, að ábúandi 
yrði oft fyrir átroðningi af beitutekjumönn- 
um. Það getur satt verið, en jeg tel illa 
tilfallið, að ætla að sjá hlut hansborgið á 
þenna hátt. Jeg hefi ekki ætlað mjer að 
valda deilum um þetta mál. En jeg vil 
skjóta þvi til nefndarinnar, hvort hún sje 
ekki tilleiðanleg til að breyta ákvæðinu um 
netlögin. Þvi að þó að það ákvæði kunni 
að vera gamalt, þá er þó ijett að breyta 
þvi, ef þess er þörf. Og viða háttar svo 
til, að nauðsynlegt er að breyta þvi.

ATKVGR.:
1. gr. samþ. með 9 : 1 atkv.

Brtt. J86, 1. við 2. gr. samþykt með 10 
atkv. samhlj.

2. gr. svo breytt samþykt með 8 atkv. 
samhlj.
Brtt. 186, 2. við 3. gr. samþykt með 10 

atkv. samhlj.
3. gr. svo breytt samþ. með 8 atkv. samhlj.
4. gr. samþ. með 10 atkv. samhlj.

Brtt. 216 við 5. gr. samþ. með 7 :3 atkv.
5. gr. svo breytt samþ. með 6 :1 atkv.
6. gr., 7. gr„ 8. gr. og 9. gr., hver um 

sig, samþ. með 9 atkv. samhlj.
Fyrirsögn frumvarpsins samþykt án at- 

kvæðagreiðslu.
Frumvarpinu vísað til 3. umr. með 10 

atkv. samhlj.

3. umr. á 21. fundi, miðvikudaginn 
29. júlí (A. 252, 251, 269).

Karl Finnbogason: Jeg á hjer litla 
breytingartillögu á þgskj. 251, og býstjeg 
við að hún muni þykja óþörf, en af þvi 
að mjer virðist ekki svo, þá vil jeg mæla 
með henni nokkrum orðum.

Jeg tel það kost á fillum lögum, að þau 
sjeu svo skvr og ótvíræð sem unt er. Að þau 
sjeu skýr og skiljanleg öllum mönnum, 
ætti að vera trygging fyrír því, að þeim 
verði hlýtt betur og þau síður rangt skýrð, 
eða kring um þau farið.

Breytingartillaga mín fer fram á að 
orðið „manns“ sje felt aftan af fyrstu 
setningunni i 3. gr. frumvarpsins og upphaf 
greinarinnar hljóðar þá svona: „Nú tekur 
maður skelfisk í netlögum annars“. Jeg 
legg til að þessi breyting verði gjörð vegna 
þess, að mjer finst orðið „manns“ veranotað 
hjer í óeðlilegri merkingu, þvi að það getur 
verið, að t. d. bæjarfjelag eigi landið, og 
verður þá orðið „maður“ að þýða „bæjar- 
fjelag“.

Þýðing greinarinnar er sama þó að orðið 
„manns“ falli burtu, og jeg skal leyfa mjer 
að benda á, að sama orðalag, sem þá 
verður á greininni, hefir verið notað bæði 
í gömlu máli og nýju. Jeg vil leyfa mjer 
að taka tvö dæmi. Annað þeirra er úr 
Hávamálum. Þar stendur svo á einum 
stað: „At augabragði skalat maður annan 
hafa“. Hjer er sagt „annan“, en ekki 
annan mann.

Hitt dæmið, sem jeg skal nefna, er úr 
nýjum lögum.

I girðingalögunum, sem nú eru til um- 
ræðu, er farið fram á, að 8. grein hljóði 
svona: „Nú liggja tún eða engjar tveggja 
eða fleiri manna saman, eða tún eða engj- 
ar liggja að beitilandi annarau.

Hjer er „annara“ haft í merkingunni 
„annara manna“ eða „annara jarða“.

Þetta bendi jeg á til að sýna að breyt- 
ingartillaga min er í alla staði rjettmæt. 
Þeir sem kæra sig um að lagamál og
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mælt mál sje eitt og hið sama, geta því 
rólegir greitt henni atkvæði. Hinir, sem 
vilja, að lagamál sje annað en mælt mál, 
svo auðveldara sje að flækja það og firra 
viti, geta sæmt sig á'því að fella hana, ef 
þeir vilja.

Frantsm. (Sigurður Stefánsson): Jeg 
álít að brtt. á þgskj. 251 sýni ekki annað 
en hvað tillögumanni þyki gaman að gjöra 
breytingartillögur. Jeg tók það fram við
2. umr. málsins að „maður“ þýddi sama 
hjer og „juridisk persóna“. Ef þessi brtt. 
verður samþykt, þá verður orðalag grein- 
arinnar óskýrara en ekki skýrara en það 
er nú, og auk þess er selningin óíslensku- 
leg. Háttv. tillögumaður virtist ekki gjöra 
ráð fyrir, að það gæti verið annað en bæj- 
arfjelag, sem ætti landið, en það getur 
lika verið, að margir menn eigi landið í 
sameiningu. Og hvað er undirskilið við 
þetta „annars“? Það getur ekki verið ann- 
að en „annars manns“. Það liggur i aug- 
um uppi, að það getur ekki verið annað.

Þá vitnaði háttv. ræðumaður í Háva- 
mál til stuðning’'jtillögu sinni. Það er satt, 
það er góð íslenska á Hávamálum, en að 
fara að stæla lagamálið eftir þeim, held 
jeg að þýði ekki neitt. Jeg skal sömu- 
leiðis leyfa mjer að vitna i einn málshátt 
mínu máli til stuðnings. Það er máls- 
hátturinn: „Maður er manns gaman“. Ælli 
það þætti ekki kynlegt ef sagt væri: „Mað- 
ur er annars gaman“. Og þó að það 
kæmi fyrir að þessu orði sje slept, þá 
sannar það ekkert, því að það getur ver- 
ið í öðru sambandi enhjererum að ræða. 
Þá vil jeg minnast á brtt. háttv. þm. Barð. 
(H. Kr.). Sú tillaga fer fram á verulega 
breytingu, og gæti því orðið umræðuefni. 
En því miður hefi jeg ekki getað borið 
mig saman við nefndina um hana, með 
þvi að jeg sá hana ekki fyr en hjer á 
fundinum. Og jeg verð að lýsa þvi yfir, 
að jeg fyrir mitt leyti treysti mjer ekki til 
að greiða atkvæði með henni. Hjer er

um eldgamalt lagaákvæði að ræða, sem 
jeg til varhugavert að fella úr gildi.

Karl Finnbogason: Háttv. þm. Isfjk. 
(S. St.) hóf mál sitt með því að tala um 
flugur. Kallaði breytingartillögur okkar 
háttv. þm. Barðstrendinga (H. Kr.) flugur, 
og kvaðst vilja slá báðar í einu höggi. 
Jeg get ekki að því gjört, þótt háttv. þm. 
Isfjk. (S. St.) sjái flugur og berjist við 
flugur. En máltæki þvi sem hann fór 
með til að ósanna mál mitt: „Maður er 
manns gaman“, vil jeg að eins svara með 
öðru samskonar: „Margur hyggur auð i 
annars garði“. Og því vil jeg bæta við, 
að jeg hugði meiri auð máls og skilnings 
á því i garði háttv. þm. en mjer verður 
raun á. Jeg mun ekki að þessu sinni 
leggja hans „juridisku persónu“ í einelti. 
En sæmra hygg jeg að hafa Hávamál sjer 
til fyrirmyndar, er rita skal íslensku — 
jafnvel íslensk lög, — heldur en það hálf- 
latneska hrognamál, sem sumum þykir 
svo gaman að sletta i tíma og ótíma hjer 
á þingi — og annarsstaðar — að eins til 
að sýna, að þeir sjeu „lærðir“.

llákon Kristófersson: Brtt. mín fer í þá 
átt, að felt verði úr frv. ákvæðið um það 
hvað netlög eigi að ná langt á sjó út. 
Mig furðar á því, að náttv. þrn. ísfjk. (S. 
St.) skuli vera þessu mótfallinn, þar sem 
hann þó viðurkennir, að þetta ákvæði sje til í 
eldri lögum. Ur því að það er i veiðitil- 
skipuninni frá 1849, þá þarf ekki að taka 
það inn í frumvarpið. En ef það fvr eða 
síðar kæmi til mála, að breyta veiðitil- 
skipuninni, þá kýnnu menn að vilja breyta 
þessu ákvæði, og þá væri betra að vera 
ekki að samþykkja það enn á nýjan leik 
í þessu frumvarpi.

Mjer þykir því ilt, ef háttvirtur fram- 
sögumaður ekki getur aðhylst breytingar- 
tillögu mína, því að jeg hygg það rjett- 
lætingarverk að samþykkja hana.

Framsögmn. (Sigurður Stefánsson): 
Við nánari athugun þykist jeg sjá, að ef
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jbrtt. háttv. þm. Barð. (H. K.) verður sam- 
þykt, þá sjeu þar með öll ákvæði um net- 
lög úr lögum numin, og hver sem vildi 
mætti þá taka beitu hvar sem er uppi i 
tandsteinum. — Og hvað ætlar háttv. þm. 
ýH. K.) sjer að vinna með brtt., úr því 
hann er þeirrar skoðunar, að netlaga- 
ákvæðið úr veiðitilsk. frá 1849 sje enn þá 
í gildi ? — Jeg hlýt því að greiða atkvæði 
ú móti brtt. — Háttv. þm. Seyðf. vil jeg 
svara því, að það er alveg rjett, að jeg 
hefi stundum orðið að berjast við flugur 
-á þessu þingi. Breytingartillögur hans 
hafa flogið eins og flugur hjer um deild- 
ina, og flestar hafa þær átt skilið að drep- 
ast eins og lýs undir nögl.

Hákon Kristófersson: Mig furðar á 
þvi, að háttv. frsmsm. (S. St.) skuli halda 
þvi fram, að ef breytingartillaga mín verði 
aamþykt, þá verði ðllum heimilt að 
taka beitu uppi í fjörugrjóti. En ákvæði 
veiðitilskipunarinnar verður ekki úr giidi 
numið, þó að breytingartillaga mín verði 
samþykt. Jeg vona því að háttv. deild 
taki henni vel..

Eiríkur Briem: Jeg er hræddur um, 
að það sje rangur skilningur hjá háttv. 
])m. Barð. (H. K.), að netlagaákvæði veiði- 
tilskipunarinnar komi aftur í gildi, efbrtt. 
hans verður samþykt. Með lðgunum frá 
1905 var þessu ákvæði breytt, en nú fer 
brtt. fram á að kippa einmilt netlaga- 
ákvæðinu í lögunum frá 1905 i burt, og 
virðist þá augljóst, að ákvæði veiðitilskip- 
unarinnar geti ekki komið aftur i gildi 
i staðinn. Jeg vil leyfa mjer að bera það 
undir lögfræðinga deildarinnar, hvort þetta 
sje ekki rjett skoðun.

Forseti leitaði leyfis til afbrigða frá þing- 
sköpum um brtt. 269, þar sem hún var 
of seint fram komin. Afbrigðin voru leyfð.

ATKVGR.:
Brtt. 269 við 2. grein feld með 7 : 4 

atkvæðum.
— 251 við -3. grein feld með 7 : 4 

atkvæðum.

Frumvarpið samþykt með 12 : 1 atkv. 
og endursent Nd.

(Sjá A. 274).

7. Eignarnámshelmlld fyrir Hvann- 
eyrarhrepp.

Á 13. fundi í Ed., mánudaginn 20. júlí, 
var útbýtt

frv. til laga um eignarnámsheimild 
fyrir hreppsnefnd Hvanneyrarhrepps á 
lóð oy mannvirkjum undir hafnar- 
bryggju,
eins og það hafði verið samþ. við 3. umr. 
i Nd.

A 15. fundi, miðvikudaginn 22. júli, var 
frv. tekið til 1. u m r. (A. 141).

Júlíus Havsteen: Jeg sting upp á að 
skipuð sje 3 manna nefnd í málið að 
lokinni umræðu.

ATKVGR.:
Frv. visað til 2. umr. i e. hlj.
Þriggja manna nefnd samþ. í e. hlj. og 

í hana kosnir:
Júlíus Havsteen,
Steingrimur Jónsson,
Karl Finnbogason.

2. umr. á 22. fundi, fimtudaginn 30. 
júli (A. 141, n. 257).

Framsðgnm. (Stelngrímur Jónsson): 
Jeg gjöri ráð fyrir að jeg þurfi ekki að 
vera langorður. Jeg ætla að það sje öll- 
um ljóst, hve áriðandi það er fyrir eins 
stórt útgjörðarþorp og Siglufjörð, að fá 
hafnarbryggju. En til þess að það geti 
orðið, þarf lög um eignarnámsheimild, 
eins og hjer er farið fram á. Hafa tvö 
lík lög áður verið samþykt fýrir Isafjarð- 
arkaupstað.

Nefndinni blandast ekki hugur um, að 
rjett sje, að frv. nái fram að ganga nú 
á þessu þingi. Varúðar vegna hefir henni 
samt þótt rjettara að koma fram með 
brtt. við 2. gr. um að yfirmat skuli fara 
fram, ef annarhvor málsaðili æskir. I

10
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heimildarlögunum fyrir Isafjarðarkaupstað, 
sem þessi lög eru sniðin eftir, er að visu 
ekki gjört ráð fyrir slíku yfirmati, en nefnd- 
inni þótti rjettara að taka ákvæði um það 
í þetta frv., þvi vafasamt er, að menn 
hefðu rjett á að heimta yfirmat, ef það 
ekki er beinlínis tekið fram. Vona jeg 
að hv. deild taki þessari breytingu vel og 
samþykki hana og lofi frv. að fara leiðar 
sinnar.

ATKVGR.:
1. gr. samþ. með öllum atkv.
2. gr. samþ. með öllum atkv. 
Viðaukatill. 257 við 2. gr. samþ. með

öllum atkv.
3. gr. samþ. með öllum atkv.
Fyrirsögn frv. samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. í e. hlj.

3. umr. á 30. fundi, mánudaginn 3. 
ágúst (A. 285).

Enginn tók til máls.
ATKVGR.:
Frv. samþ. með öllum atkv. og endur- 

sent Nd.
(Sjá A. 331).

8. Lögreglusamþykt fyrir Hvann- 
eyrarhrepp.

Á 13. fundi í Ed„ mánudaginn 20. júlí, 
var útbýtt

frv. tU laga um lögreglusamþykt fyrir 
Hvanneyrarhrepp,
eins og það hafði verið samþykt við 3. 
umr. 1 Nd.

Á 15. fundi, miðvikudaginn 22. júli, 
var frv. tekið til 1. u m r. (A. 142).

Enginn tók til máls.
ATKVGR.:
Frv. vísað til 2. umr. með öllum atkv.

2. umr. á 17. fundi, föstudaginn 24. 
júli (A. 142).

Enginn tók til máls.

ATKVGR.:
1. gr. samþ. með öllum atkv.
2. — — - - —

Fyrirsögn frv. samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með öllum atkv.

3. u m r. á 19. fundi, mánudaginn 27_ 
júli (A. 142).

Enginn tók til máls.
ATKVGR.:
Frv. samþ. með öllum atkv. og afgreitt 

sem
lög frá Alþingi.

(Sjá A. 255).

9. Skipun prestakalla.
Á 14. fundi i Ed„ þriðjudaginn 21. júlír 

var útbýtt
frv. til laga um breyting á lögum nr^ 

45, 16. nóv. 1907, um skipun presta- 
kalla,
eins og það hafði verið samþ. við 3. umr. 
í Nd.

Á 16. fundi, fimtudaginn 23. júlí, var 
frv. tekið til 1. umr. (A. 156).

Enginn tók til máls.
ATKVGR.:
Frv. vísað til 2. umr. með 12 atkv, 

samhlj.

2. umr. á 18. fundi, laugardaginn 25. 
júli (A. 156).

Björn Þorláksson: Þetta mál gekk 
til 2. umr. án þess að nokkuð væri á 
það minst. Þykir mjer það þvi vel vi5 
eiga, að skýra það nokkuð nú fýrir hv. 
d. Það stendur þannig á þvi, að frv. 
þetta er komið fram, að til þingsins hefir 
komið áskorun frá frikirkjusöfnuði i Fróð- 
árhreppi á Snæfellsnesi um að þingið 
semji lög, er heimili honum að ganga 
inn í þjóðkirkjuna, er hann æski þessr 
sem sjerstakur söfnuður. Orsökin til þess,
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að frikirkjusöfnuður þessi myndaðist, var 
sú, að fyrir nokkrum áruro var bygð 
kirkja í Olafsvik, sem liggur út á enda 
Jsinnar fornu Fróðársóknar. Ut af þessu 
iom óánægja hjá ýmsum og við það 
myndaðist fríkirkjusöfnuður þessi, en ekki 
af því, að hann greindi í nokkru á við 
þjóðkirkjuna í kenningum eða kirkjusiðum.

Nú óskar söfnuður þessi að ganga aft- 
nr inn í þjóðkirkjuna; hefir verið leitað 
álits bæði biskups og hlutaðeigandi prests, 
■og hafa báðir gefið meðmæli sin með því. 
Fríkirkjumenn hafa nú í hyggju, að koma 
sjer upp kirkju á Brimilsvöllum, sem liggja 
bjer um bil í miðjum Fróðárhreppi, og 
þá tekst af fyrir þeim það, sem óánægj- 
unni olli, að þurfa að sækja kirkju i Ól- 
afsvík. Það mundi leiða af því, ef frí- 
kirkjusöfnuður þessi gengi inn í þjóðkirkj- 
una, að þá mundu prestgjöldin frá þeim 
renna inn i hinn almenna prestlauna- 
sjóð, og hann því græða við það. Þegar 
auk þess liggur fyrir eindregin ósk frá 66 
kjósendum um að mál þetta fái framgang, 
þá vona jeg að hv. d. taki þvi vel og 
samþykki, að það fái að ganga til 3. umr.

ATKVGR.:
1. gr. frv. samþ. með öllum atkv.
2. --------_ - _ _
Fyrirsögn frv. samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með öllum atkv.

3. umr. á 19. fundi, mánudaginn 27. 
júli (A. 156).

Enginn tók til máls.
ATKVGR.:
Frv. samþ. með öllum atkv. og afgreitt 

sem
lög frá Alþingi.

(Sjá A. 254).

10. Áfnám fátækratíundar.
Á 14. fundi í Ed., þriðjudaginn|21. júli,

var útbýtt
frv. til laga urn afnám fátœkratiundar,

eins og það hafði verið samþykt við 3. 
umræðu í Nd.

Á 16. fundi, fimtudaginn 23. júlí, var 
frv. tekið til 1. umr. (A. 157).

ATKVGR.:
Frv. visað til 2. umr. með 11:1 atkv.

2. umr. á 18. fundi, laugardaginn 25. 
júli (A. 157).

Guðmundur Ólafsson; Þetta frv. hefir 
komist á nokkuð kynlegan hátt gegn um 
hv. Nd., þar sem 4 af 5 nefndarmönnum, 
sem þar voru settir til að íhuga málið, 
lögðu það til, að frv. væri vísað frá að 
þessu sinni, og í því skyni samþykt rök- 
studd dagskrá um það, að fresta málinu, 
með því að búast mætti við, að skattamál 
landsins yrðu tekin til meðferðar á næsta 
þingi, og þá muni jafnframt gjörð breyting 
á sveitagjöldum. Það var aðeins einn 
nefndarmanna, flutningsmaðurinn sjálfur, 
með því að samþykkja frv. eins og það 
lá fyrir. En þrátt fyrir þessar undirtektir 
hv. nefndar var frv. samþ. í hv. Nd. og er 
nú hingað komið. Jeg er sammála hv. 
meiri hluta nefndarinnar i Nd. um það, 
að eigi sje heppilegt að koma þessari breyt- 
ing á að svo stöddu. Hjer er að ræða um 
eina fasta gjaldstofninn, sem sveitarsjóð- 
irnir hafa. Nú er þvi þannig farið, að 
flestir munu telja heppilegast að tekjustofn- 
ar sjeu sem mest fastir, þótt erfitt sje 
að koma þvi í framkvæmd. Það þurfa 
þvi að vera knýjandi ástæður, er rjettlæti 
það, að þessu sje þannig breytt, að ekk- 
ert fast komi i staðinn. Því verður að 
vísu ekki neitað, að síðan prests- og kirkju- 
tiund var úr lögum numin, þá kemur fá- 
tækratíundin allmismunandi niður á þeim, 
sem eru i skiftitíund, og hinum, sem ekki 
eru það. En bæði er það, að öreigatiund- 
in er ekki nema örlítið brot af sveitargjöld- 
unum, og hins vegar munu hrepppsnefndir 
við niðurjöfnun aukaútsvara reyna að 
jafna misrjetti það, sem kemur fram við 
misháa tíundargreiðslu. Þegar þessa er
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gætt, sje jeg enga knýjandi ástæðu til þéss, 
að málið sje látið gar.ga fram á þessu 
þingi. Því meira sem hreppsnefndir verða 
að jafna niður eftir áliti á efnum og á- 
stæðum manna, því meiri hætta er á handa- 
hófsniðurjöfnun, og hætt er við, að þeim 
hreppsnefndum, sem ekki er trúandi fyrir 
að taka tillit til mismunandi tíundargreiðslu 
manna, muni ekki heldur vera sýnt um 
að jafna rjett niður útsvörum á menn, 
svo að ójöfnuðurinn verði eftir sem áður 
á sveitagjöldunum, þótt fátækratíundin sje 
afnumin.

Aðra ástæðuna fyrir þvi að frv. þetta er 
framkomið kvað hv. flutningsmaður þess 
vera þá, að svo örðugt væri að semja ti- 
undarreikningana, og að það væri ofvaxið 
sumum, sem það ættu að annast. Jeg gjöri 
lítið úr þessari ástæðu; það er hvorki mikil 
tímatöf nje vandasamt að semja reikninga 
þessa. Og þó að nokkur tími gangi til að 
semja reikninga þessa meðan fátækratíund- 
inni er haldið, þá er hins og að gæta, að 
ef hún er afnumin, þá verður hreppsnefnd 
að jafna meiru niður, en við það vex vandi 
hennar og niðuqöfnunin útheimtir enn 
meiri ihugun, svo að það sem vinst á aðra 
hliðina, tapast á hina.

Kristinn Daníelsson; Stórmál er þetta 
ekki, en oft hefir mjer þó dottið i hug, að 
tími væri kominn til að afnema fátækrati- 
undina. Það er satt, sem hv. 2. þm. Húnv. 
(G. 0.) sagði, að þetta er eini fasti gjald- 
stofninn, sem sveitirnar hafa; en hann er 
svo lítill, að hans gætir varlá.

I mínum hreppi eru aukaútsvörin um 
5000 kr. og allur sveitareikningurinn að 
upphæð um 8000 kr.; en af þessu er fá- 
tækratiundin ekki nema 90—100 kr.; nokk- 
uð áþekt mun vera annarsstaðar. Það get- 
ur því ekki skift miklu máli á neinn veg, 
þótt fátækratiundin sje látin hverfa, og 
vandinn við að jafna niður aukaútsvörun- 
um getur ekki aukist að neinum mun. En 
það er afnám prests- og kirkjutíundar, sem 
gjörir það sjálfsagt að afnema einnig fá-

tækratiundina, þvi það skapar svo mikifr 
misrjetti að halda henni. Þeir, sem eru i 
skiftitíund, losast nú við 2/3 hluti hinnar 
fornu tíundar, en þeir, sem eru í öreiga- 
tíund, verða að greiða hana alla, eins og 
áður hefir verið. Jeg veit að sumum 
hreppsnefndum hefir fundist svo mikið til 
um þennan ójöfnuð, að þær hafa látið þá, 
sem i öreigatiund eru, að eins greiða 
hennar, til að koma jöfnuði á við hina. 
En hvorki er þetta lögum samkvæmt, og 
eigi munu heldur nándarnærri allar hrepps- 
nefndir fylgja þessari venju. Af þessu, 
sem jeg hefi tilgreint, tel jeg sjálfsagt að af- 
nema fátækratíundina sem fyrst, og af- 
nema með því það misrjetti, að sá ser» 
tiundar í1^ hundrað eða þar fyrir neðanr 
skuli verða að greiða alla þrjá hluta ti- 
undarinnar, en hinn, sem tíundar 5 hund- 
ruð eða þar fyrir ofan, skuli ekki þurfa afr 
greiða nema einn hluta hennar. Aftur á 
móti gjöri jeg ekkert úr erfiðleikunum við1 
það að reikna út tiundirnar, og þeirra vegna. 
mætti hún sjálfsagt halda sjer.

Guðiiiundiir Bjðrnsson: Jeg skal ekki 
tefja fund með langri ræðu í þetta sinn. 
Hv. 2. þm. G.-K. (Kr. D.) sagði, að 
þetta væri ekki stórmál. Það er satt að 
því leyti, að sveitasjóðina munar lítið um 
þennan tekjustofn. Það mun og satt verar 
að þessi skattur komi ekki sem jafnast 
niður á mönnum. Af þessu er svo dreg- 
in sú ályktun, að hann eigi að detta úr 
sögunni.

Eigi að siður get jeg ekki að því gjört, 
að mjer finst þetta mál að einu leyti vera 
stórmál. Það er enginn hversdagsviðburð- 
ur, að nema úr gildi landslög, sem þjóðin 
hefir haldið trygð við í nærfelt 1000 ár. 
Þetta eru siðustu leyfar vorra fornu tíund- 
arlaga; þau voru sett á ofanverðri 11. öld. 
Það getur vel verið, að rjett sje að afnema 
fátækratiundina. En þess ber að minnast, 
að hjer er verið að færa til grafar eina af 
elstu minjunum i íslenskri löggjöf. Það 
kalla jeg ekki smáræði, heldur stórræði.
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Jeg vek ekki athygli á þessu eingöngu 
vegna tíundarlaganna, heldur og vegna þess, 
að á síðari árum hefir svo mörgu öðru, 
er snertir þjóðlíf vort, hugsunarhátt -og 
venjur, verið varpað burt, hugsunarlítið, að 
því er virðist, óðar en eitthvað nýtt hefir 
verið i boði. Það gamla hefir umsvifalaust 
orðið að þoka hjer fyrir nýjungunum. 
Með öðrum orðum: þjóðrækni vor virðist 
standa á mjög völtum fótum. Þetta er 
má ske óþörf viðkvæmni; en mínu íslenska 
lunderni er nú þannig háttað, að mjer 
sárnar þetta oft og tíðum. En þetta eiga 
nú má ske að vera hyggindi, þessar fljót- 
ráðnu breytingar. En þegar litið er á hver 
hyggindi best i hag koma, þá veit jeg fyrir 
víst, að það er óráðlegt að kasta burt hverri 
fornri venjunni á fætur annari, án þess að 
íhuga fyrst, hvort ekki felist einhver góð 
taug í því gamla, sem vert sje að halda, 
rjeftara að breyta og bæta en að brjóta 
og bramla. Jeg get ekki sagt, að þetta 
tal mitt frá almennu sjónarmiði eigi sjer- 
staklega vel við þetta litla frv. En ekki 
hefi jeg orðið þess var, hvorki hjer nje í hv. 
Nd., að orði hafi verið vikið að því, hvort 
ekki kynni að vera eitthvað gott í þessum 
fornu lögum, sem hægt væri að hagnýta. 
Rækileg rannsókn kynni að leiða það i 
ljós, að rjettara væri að breyta tiundarlög- 
unum og bæta þau en að kasta þeim með 
öllu. Mundi hv. deild nú ekki vilja hefja 
þessa rannsókn.

Jeg enda svo mál mitt með því, aðjeg 
tel mig hafa haldið ljelega likræðu yfir okkar 
gömlu og góðu tíundarlögum, ef hv. deild 
vill engan gaum gefa tillögu minni.

Jósef Björnsson: Jeg tek undir með 
hv. 2. þm. G.-K. (Kr. D.) að afnám 
fátækratíundarinnar er ekkert stórmál, eftir 
þvi sem nú hagar til. Aftur á móti er 
jeg ekki allskostar samdóma hv. 6 kgk. 
(G. B.). Jeg játa það, að verið geti rauna- 
legt að fleygja burt fornmenjum, en þó 
því að eins að eitthvað sje gott við þær 
og merkilegt. Nú er svo komið, að af
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hinni fornu tíund er fátækratíundin ein 
eftir, svo að vilji menn líkja henni við 
forngrip, þá er hann þegar orðinn stór- 
skaddaður við afnám hinna tíundanna, og 
torvelt að varðveita hann eins og hann nú 
er orðinn. Það er ekki allskostar rjett, að 
segja, að hjer sje verið að færa til grafar 
fornar þjóðmenjar; rjettara er að segja, að 
það sje þegar búið að því. (G. B.: Ekki 
til fulls). Hjer er að minsta kosti ekki 
annað eftir en að kasta siðustu rekunum 
i gröfina, til að fylla hana.

Það sem mjer sýnist mæla mest með 
frv. þessu, er, að í minum angum er það 
bersýnilega rangt, að hinir fátækustu greiði 
hærra gjald en efnamenn. Þdð hefði að vísu 
mátt laga þetta með því að jafna tíundina, 
og hefði það verið meir í anda hv. 6. kgk. 
(G. B.); en sú leiðin liggur ekki hjer fyrir. 
Sumir hafa farið í kringum lögin, af þvi 
að þeim hafa fundist þau ranglát, og hafa 
ekki tekið hærri tíund af þeim, sem i ör- 
eigatiund hafa verið, en sem því svaraði, 
að þeir hefðu verið í skiftitiund, en auð- 
vitað hefir þetta enga stoð í lögum. Sú 
mótbára er þýðingarlítil, að slæmt sje að 
missa þennan fasla gjaldstofn. Það var 
rækilega sýnt fram á það i hv. Nd., að 
fátækratiundin næmi ekki meiru en l/15— 
l/12 af tekjum hreppanna, og munar þv» 
auðsjáanlega minstu, hvort þessum smávægi- 
lega tekjustofni er haldið, eða hann er látinn 
niður falla. I mjög mörgum hreppum er 
fátækratíundin innan við 100 kr. Það eru 
ekki nema 20—30 hreppar á öllu landinu, 
þar sem hún nær 200 kr. Það er því ekki 
í neitt stórræði ráðist, þótt hún sje látin 
falla niður; og varla mun útsvarabyrðin 
lenda öllu sanngjarnlegar á mönnum, þótt 
tíundinni sje haldið, því að oft mun fara 
svo, að þegar útsvörin eru siðast til mats 
hjá niðuijöfnunarnefnd, þá munu þau vera 
jöfnuð án þess nokkurt verulegt tillit sje 
tekið til þess, hvort tíund er há eða lág 
hjá hinum einstöku gjaldendum.

Það væri sjálfsagt æskilegt, að sveita-
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sjóðirnir hefðu meira af föstum tekjustofn- 
um en nu hafa þeir, en það verður þó 
því að eins að gagni, að hægt sje að finna 
tekjustofn, er verulega munar um. Fá- 
tækratiundin er ekki til þess fallin. Jeg 
sje því ekki betur en rjett sje að nema 
nú burt þessar siðustu leyfar hinna fornu 
tíundarlaga, sem allir hljóta að kannast við, 
að nú eru orðin ranglát, eftir að preststi- 
und og kirkjutiund hafa verið feldar niður.

Sigurður Stefánsson: Jeg játa það, 
að mjer er, eins og hv. 6. kgk. (G. B.) 
hálfsárt um að fátækratiundarlögin hverfi 
alveg úr sögunni, svo gömul eru þau og 
svo gagnleg hafa þau verið þjóðinni.

Hins vegar verð jeg *að játa það, að 
fátækratíundir er svo lítið gjald, að spurs- 
mál er, hvort eigi sje rjettast, eins og 
komið er, að láta hana fara sömu leiðina 
sem systur hennar, preststíundina og kirkju- 
tíundina. Þó er það athugavert, að hjer 
er stefnt að því, að hækka það gjald, 
sem landsmönnum mun vera allra gjalda 
hvimleiðast, það er að segja aukaútsvörin. 
Engin niðurjöfnunarnefnd er svo kunnug 
efuum og ástæðum manna i sveit sinni, að 
hún geti jafnað útsvörum eins rjettlátlega 
niður, eins og yrði, ef hægt væri að byggja 
gjöldin á föstum gjaldstofni. Þegar litið 
er á, hvað fátækratíundin er litil i saman- 
burði við önnur gjöld hreppanna, þá má 
að vísu segja, að hvorki gjöri til nje frá 
um hana. Það er kunnugt, að fátækratíund- 
in er í sumum sveitum ekki svo litill hluti 
af sveitartekjunum; einkum á þetta sjer 
stað í landbúnaðarsveitum. Eins og kunn- 
ugt er, þá er Isafjarðarsýsla ekki mikið 
landbúnaðarhjerað; þó þekki jeg hrepp 
þar, þar sem fátækratíundin hefir stund- 
um verið x/5 af útsvörunum. Skemtilegra 
væri fyrir niðurjöfnunarnefndir að hafa 
sem mest af föstum gjaldstofnum, og ljúf- 
ara mundi hreppsnefndum, að leggjaá út- 
svörin eftir þeim; sjest það best á þvi, að 
sumar þeirra hafa lagt sig í framkróka 
með að finna einhvern fastari grundvöll,

en handahófsniðurjöfnun þá, sem án þess 
hlýtur að verða, og sem ekki getur ann- 
að en orðið áhyggju- og óánægjuefni fyr- 
ir hlutaðeigendur.

Á meðal þess, sem að mínu áliti mælir 
með því að áfnema nú fátækratíundina, 
er það, að mjer er ekki grunlaust um að 
þessi hluti tíundarinnar, sem nú er eftir, 
hafi stundum freistað bænda til að 
telja ekki svo rjett fram, sem æskilegt er, 
og ef þessi tíund verður numin úr lög- 
um, þá mundi það geta orðið til þess að 
við fengjum rjettari hagskýrslur, og tel jeg 
mikið í það varið. Þetta er að mínu 
áliti aðalkosturinn við frumvarpið. Jeg 
get hugsað, að sú freisting bænda hverfi, 
að telja rangt fram, til þess að tiund 
þeirra verði minni. Jeg held þvi að jeg 
verði að greiða atkvæði með frumvarpinu, 
enda þótt mjer sje sannarlega sárt um 
þessar siðustu leyfar jafnstórmerkilegs 
skattafyrirkomulags, sem tíundin er.

Hákon Kristófersson: Þó jeg geti 
verið þeim háttvirtum þingmönnum sam- 
mála, sem ekki álíta að hjer sje um neitt 
stórmál. að ræða, þá álít jeg samt sem 
áður, að þetta mál sje þannig vaxið, að 
rjett sje að þingmenn láti uppi álit sitt 
um það, þvi að mjer þykir líklegt að 
flesta kjósendur langi til að vita, hvorum 
megin þingmenn þeirra hafi verið i þessu 
máli. Jeg skal játa það, að jeg sakna 
þessara leyfa tíundarinnar fornu, en jeg 
lit svo á, að talsvert mæli með þvi að 
þær verði nú numdar úr lögum, og eigi 
get jeg álitið það bera vott um neinn skort 
á þjóðrækni, þótt það verði gjört. Það er 
öllum kunnugt, enda boðið svo i sveita- 
stj.lögunum, að áður en útsvar er lagt á, 
þá er skuli reiknuð saman upphæð allrar ti- 
undar í hreppnum, og því, sem á vantar, 
að hún hrökkvi fyrir gjöldum hreppsins, 
er svo jafnað niður eftir efnum og ástæð- 
um. En nú getur verið að margir efna- 
menn greiði litla eða enga tíund, en þeg- 
ar hreppsnefndir jafna svo útsvarinu nið-



Þingmannafrumvörp samþykt.
Afnám fátækratíundar.

ur, getur það vel farið fram hjá henni, 
að þessi og þessi hafi sloppið hjá tíund- 
inni, en hinn, sem oft er fátækari, hafi 
orðið að láta svo og svo mikið af mörk- 
um í tíundargjald. Jeg get ekki verið 
háttv. þingm. Isafj. (S. St.) sammála um að 
afnám fátækratíundar hafi í för með sjer 
hækkun á útsvörunum, þvi að vitanlega 
eru það sömu mennirnir, sem greiða út- 
svörin, og þeir, sem greiða tíundina. Að 
afnám fátækratiundarinnar geti rjettlætst 
af því, að við það muni bændur friast 
við það ámæli, sem þeir fá af röngu fram- 
tali, get jeg ekki álitið. Jeg lít svo á, að 
það sjeu hreppstjórarnir, sem tiundarsvik- 
in sjeu aðallega að kenna, ef um þau 
er að tala, því að þeir eiga að líta eftir 
þvi, að lögum og rjetti sje fylgt í hrepp- 
unum. Þetta er ekki sagt sem ámæli til 
hreppstjóranna, heldur af þvi, að jeg álít 
óþarfa að vera hræddur við tiundarsvik, 
ef hreppstjórarnir eru eftirlitssamir hvað 
snertir framtal manna. Þar sem jeg þekki 
til á Vesturlandi, tel jeg ekki efa á þvi, 
að undandráttur i þessum efnum á sjer 
varla stað.

(iuðmundur Ölafsson: Jeg ætla að- 
eins að segja fáein orð út af því, sem 
háttv. þingm. Isafjk. (S. St.) sagði, að framtal- 
ið mundi verða betra ef tiundin hyrfi. En 
jeg held að svo muni eigi verða, þvi að 
sú skylda er ekki tekin af hreppstjórum, 
að senda hreppsnefndum tíundarskýrslur, 
og hreppsnefnd hefir þær að sjálfsögðu til 
hliðsjónar við útsvaraálagningu, svo að 
freistingin til þess að telja rangt fram 
mundi alls ekki hverfa, þótt tíundin væri 
afnumin. Jeg held að það hefði verið 
rjettast, að biða með að afnema tíundina 
þangað til áskoranir hefðu komið til þings- 
ins um að hún yrði afnumin.

Steingrímur Jónsson: Háttv. 6. kgk. 
(G. B.) sagði, að hjer væri um merkilegar forn- 
menjar að ræða, sem væri dálítið athuga- 
vert og alvarlegt að fleygja frá sjer. Jeg 
er honum sammála um það, að hjer er
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um mjög merkilegan forngrip að ræða, en 
við verðum líka að lita á hvernig þessi 
forngripur lítur nú út, eins og við erum 
búnir að fara með hann i 9 aldir. Jeg 
held að þegar við athugum þetta, muni 
dálitið breytast álit okkar á honum, því 
að nú eru ekki eftir nema rústir af þess- 
um merkilega forngrip. Það er ijett, sem 
háttv. þingm. Skagf. (J. B.) sagði, að það 
er ekki í dag, sem um það er að ræða, 
hvort afnema beri tíundina, heldur var 
það þegar prests- og kirkjutíundin var af- 
numin, því að þá var höggvið það skarð 
í tíundina, að hún hlaut að falla von 
bráðar.

Það er fleira, sem gjörir áð þessi forn- 
gripur er orðinn svo hrörlegur, svo sem 
það, að undirstaðan er orðin mjög breytt. 
Það er öllum kunnugt, hve jarðabókin frá 
1861 er orðin ósanngjörn sem undirstaða 
undir skattgjaldi. Lausafjártíundin hefír 
ávalt verið óvinsæl, og sem grundvöllur 
fyrir skattgjaldi er hún alt önnur nú en 
hún var fyrir 20—30 árum, að jeg ekki 
tali um fyrir 50—60 árum. Og rojer 
finst, að við verðum að líta á það, að 
þessar tíundarleyfar eru bygðar á algjör- 
lega óhæfilegum og ósanngjörnum grund- 
velli.

Jeg hefði gjarnan viljað að öll tíundin 
hefði verið lögð til fátækra árið 1907, þeg- 
ar prests- og kirkjutíundin var afnumin. 
Því jeg lít svo á, að nauðsyn beri til að 
breyta bráðlega skattgjaldi til sveitasjóð- 
anna i þá átt, að þeir fái sem mest fasta 
skatta í staðinn fyrir aukaútsvörin, sem 
jafnað er niður af handahófi. Og jeg 
vona að afnám fátækratíundarinnar stuðli 
að því að knýja þá breytingu fram.

ATKVGR.:
Frumvarpsgreinin samþ. með 10: 3 atkv. 
Fyrirsögn frv. samþ. án atkvæðagreiðslu. 
Frumv. vísað til 3. umr. með 9: 2 atkv.
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3. umr. á 19. fundi, mánudaginn 27. 
júlí (A. 157).
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ATKVGR.:
Frv. samþ. umræðulaust í e. blj. og 

afgreitt sem
lög frá Álþingi.

(Sjá A. 253).

11. Dómtúlkiir og skjalþýðendur.
Á 14. fundi i Ed., þriðjudaginn 21. júlí, 

var útbýtt
frv. til laga um heimild fyrir stjórn- 

arráðið til þess að veita mönnum rjett 
til þess að vera dómtúlkar og skjal- 
þýðendur,
eins og það hatði verið samþykt við 3. 
umræðu i Nd.

Á 17. fundi, föstudaginn 24. júlí, var 
frv. tekið til 1. umr. (A. 154).

Björn Þorláksson: Jeg legg til að 
þessu máli verði, að aflokinni 1. umr., 
visað til nefndarinnar, sem skipuð var til 
að íhuga frumvarp um löggilta endur- 
skoðendur.

ATKVGR.:
Frumvarpinu vísað til 2. umr. með öll- 

um atkvæðum.
Samþykt með öllum atkvæðum að visa 

frumvarpinu til nefndarinnar um Iöggilta 
endurskoðendur; en þá nefnd skipuðu:

Eiríkur Briem,
Björn Þorláksson,
Hákon Kristófersson.

2. umr. á 30. fundi, mánudaginn 3. 
ágúst (A. 154, n. 283).

Framsögumaður (Björn Þorláksson): 
Eins og tekið er fram í nefndarálitinu, er 
þetta frumvarp komið frá Nd. Nefndin 
hefír athugað það og var öll á einu máli 
um það, að hjer væri um nokkra rjettar- 
bót að ræða, og ræður hún því til, að frv. 
verði samþykt með litlum breytingum, sem 
fremur eru orða- en efnisbreytingar. Mið- 
brtt. nefndarinnar er að eins litil orða- 
-breyting. En 1. brtt. er fólgin í því, að 
nefndinni þótti ekki nóg að þeir menn,

sem eru dómtúlkar og skjalþýðendur, sýni 
að þeir hefðu næga þekkingu á því tungu- 
máli, sem þeir þýða úr, heldur einnig, að 
þeir hafi praktiska þekkingu á því mál- 
efni, sem um er að ræða, t. d. ef málið 
er lögfræðilegs efnis, að þeir þá skilji 
hinar einföldustu og algengustu hugmynd- 
ir í lagamálinu. Tillagan tryggir því 
nokkuð að þýðendur hafi dálitla praktiska 
þekkingu á málefni því, sem um er að ræða.

Nefndinni þótti því viðurhlutarnikið, að 
þessir menn hefðu einkarjett til þess að 
þýða skjöl og vera dómtúlkar, og vill því 
leggja til, að aðrir menn megi hafa þetta 
starf á hendi, ef þeir eru dómkvaddir til 
þess i hvert skifti, og um þetta er 3. brtt. 
Jeg vona að ekki þurfi fleiri orð um þetta 
mál, en óska að frumvarpið gangi þrauta- 
laust gegn um deildina, svo að það verði 
sem fyrst endursent til háttv. Nd.

ATKVGR.:
1. gr. samþ. með 10 atkv. samhlj.

Brtt. 283, 1. við 2. grein samþykt með
11 atkv. samhlj.

2. grein svo breytt samþykt með 9 at- 
kvæðum samhljóða.
Brtt. 283, 2. við 3. grein samþykt án 

atkvæðagreiðslu.
3. gr. svo breytt samþykt með öllum 

atkvæðum.
Viðaukatill. 283, 3. við 3. gr. samþ. með 

11 atkv. samhlj.
4. gr. og 5. gr., hvor um sig, samþykt 

með 9 atkv. samhlj.
Fyrirsögn frumvarpsins samþykt án at- 

kvæðagreiðslu.
Frumvarpinu vísað til 3. umr. í e. hlj.

3. umr. á 31. fundi, þriðjudaginn 4. 
ágúst (A. 342).

Afbrigði frá þingsköpum, til þess að mega 
taka málið fyrir, voru leyfð og samþykt.

Björn Þorláksson: Jeg vil að eins 
leyfa mjer að vekja' athygli já, að tvær 
prentvillur hafa slæðst inn í frumvarpið, 
en þær eru svo bersýnilegar, að skrifstof-
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in getur vel leiðrjett þær. Prentvillurnar 
■eru „skjalaþýðendur“ fyrir „skjalþýðend- 
<ir“ og „rjett er því“ fyrir „rjett er þó“.

ATKVGR.:
Frumvarpið samþykt með lt atkvæðum 

samhlj. og endursent Nd.
(Sjá A. 353).

12. Varadómarar í landsyfirrjetti.
Á 16. fundi i Ed., fimtudaginn 23. júlí, 

var útbýtt
frv. til laga um varadómara i hinum 

konunglega islenska landsyfirrjetti,
•eins og það hafði verið samþykt við 3. 
umr. i Nd.

Á 18. fundi, laugardaginn 25. júli, var 
frv. tekið til 1. umr. (A. 176),

Steingr. Jónsson: Jeg vil leyfa mjer 
■að stinga upp á, að þessari umræðu lokinni 
verði skipuð þriggja manna nefnd i málið.

ATKVGR.:
Frumvarpinu vísað til 2. umr. með öll- 

um atkvæðum.
Tillaga um nefnd samþykt með öllum 

atkv. og í hana kosnir:
Steingrimur Jónsson,
Jósef Björnsson,
Magnús Pjetursson.

2. umr. á 30. fundi, mánudaginn 3. 
ágúst (A. 176, n. 273).

Framsðgnmaðnr (Steingr. Jónsson):
Frumvarp þvi nær samhljóða þessu frv. 

lá fyrir Ed. fýrir tveim árum siðan, en 
varð þá eigi útrætt. Nú kom málið aftur 
fram í háttv. Nd. og hefir verið samþykt 
þar. Ástæðurnar fyrir því, að frumvarpið 
kom fram nú, munu hafa verið hinar sömu 
og þá, að það þykir hentugra og til meiri 
vegsauka fyrir Iandsyfirrjettinn, að ákveð- 
ið sje, að varadómarar í honum sjeu 
jafnan prófessorar við lagadeild háskólans, 
lieldur en að stjórnin útnefni varadómara 
i hvert sinn, sem á þarf að halda. Þetta

mun og vera reglan erlendis, um hina 
æðstu dómstóla, að minsta kosti er það 
svo við hæstarjett í Danmörku og Noregi.

Það hefir sýnt sig, að það getur verið 
nokkrum örðugleikum bundið fyrir stjórn- 
ina, að fá varadómara til að dæma i lands- 
yfirrjettinum, og er eigi langt á að minn- 
ast, að það sýndi sig í einu allumfangs- 
miklu máli.

Nú getur það varla komið fyrir, að þenn- 
an vanda beri að höndum fyrir landsstjórn- 
ina, þegar búast má við, að jafnan sje 
nokkrum mönnum á að skipa, sem skyld- 
ugir eru að setjast í dómarasæti, ef þetta 
frv. fær framgang.

Jeg lit svo á, að ekki geti vafi leikið á, 
að þeir kennarar verði við háskólann, sem 
vel eru færir i þessa stöðu, og það er 
fremur sæmdarauki fyrir þá en hitt, að 
gegna henni.

Vil jeg því ráða háttv. deild til fýrir 
nefndarinnar hönd, að samþykkja frum- 
varpið. Þó vill nefndin ráða til litillar breyt- 
ingar á 4. gr., er snertir þó eigi aðalmerg 
málsins.

Það er sjálfsagt, að ef varadómari gegn- 
ir dómaraembætti um lengri tíma, þá 
sje fylgt þeirri almennu reglu, að hann 
njóti hálfra launa dómaraembættisins um 
fram sín kennaralaun; en annari reglu 
verður að fylgja, ef hann dæmir að eins 
einstakt mál, og þar viljum vjer breyta 
lítils háttar frá því, sem er í frumvarpi 
háttv. Nd., þar sem gjört er ráð fyrir, að 
varadómarinn eigi að fá 10 kr. fyrir hvert 
rjettarhald og 30 kr. að auki, ef hann tek- 
ur þátt í dómsuppkvaðningu í máli. Breyt- 
ing sú, sem nefndin fer fram á, að gjörð 
sje á frv. háttv. Nd., er sú, að varadóm- 
ari fái 40 kr. fyrir hvert mál, er hann 
tekur þátt í dómsuppkvaðningu þess, en 
ekkert sjerstakt gjald fyrir hluttöku i rjett- 
arhölduin. Þetta mun venjulega verða 
sama borgun, sem gjðrt er ráð fyrir i frv. 
háttv. Nd„ að varadómarinn fái alls. Þó 
geta komið fyrir þau tilfelli, að eigi sje

11
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það hið sama, t. d. ef dómari forfallast í 
bili og varadómari kemur í hans stað, 
þá getur verið að hann þurfi ekki að sitja 
nema örfáar mínútur í dóminum og eigi 
gjöra annað en að skrifa undir rjettar- 
bókina. Þetta er svo lítið starf, að ástæðu- 
laust virðist að greiða sjerstakt gjald fyr- 
ir, og er ekki þung kvöð, þótt lögð sje 
endurgjaldslaust á.

Aftur á móti teljum vjer rjett, að greidd 
sje sæmileg borgun fyrir að taka þátt i 
dómsuppkvaðniugu. Þó mun ekki ástæða 
til að setja borgunina hærri en vjer höfum 
stungið upp á, því að kennarar við laga- 
deildina eru allsæmilega launaðir, þótt laun 
þeirra megi að visu ekki teljast há.

Þess er getið í nefndarálitinu, að mig 
greini nokkuð á við meðnefndarmenn 
mina um eitt atriði. Mjer hefði þótt bet- 
ur fara á þvi, að hlutkesti væri eigi látið 
ráða því, hver varadómaranna skyldi setj- 
ast í dómarasæti það og það sinn, heldur 
ákveði stjórnin það. Jeg get hugsað mjer 
að fyrir geti komið, að örðugt sje að koma 
við hlutkesti. En að kappsmáli vil jeg 
ekki gjöra þetta, og fer þvi ekki lengra 
út í það.

Vona jeg svo, að tillögum nefndarinnar 
verði tekið vel og málið fái góða afgreiðslu 
hjer í deildinni.

ATKVGR.:
1. gr.. 2. gr„ 3. gr., hver um sig, samþ. 

með öllum atkvæðum.
Brtt. 273, við 4. grein samþykt með 11

atkv. samhlj.
4. gr. svo breytt samþykt með 11 at- 

kvæðum samhljóða.
5. gr. og 6. gr„ hvor um sig, samþykt 

með öllum atkvæðum.
Fyrirsögn frv. samþ. án atkvæðagr.
Frumvarpinu vísað til 3. umræðu með 

öllum atkvæðum.

3. umr. á 31. fundi, þriðjudaginn 4. 
ágúst (A. 341).

Afbirgði frá þingsköpum leyfð ogsamþ.

Enginn tók til máls.
ATKVGR.:
Frv. samþ. með 11 atkv. samhlj. og 

endursent Nd.
(Sjá A. 352).

13. Sjódómar og rjettarfar 
í sjómálum.

Á 17. fundi í Ed„ föstudaginn 24. júli,. 
var útbýtt

frv. til laga um breyting á lögum 
nr. 64 frá 22. nóv. 1913 um sjódóma 
og rjettarfar í sjómálum,
eins og það hafði verið samþykt við 3. 
umr. í Nd.

Á 19. fundi, mánudaginn 27. júlí, var 
frv. tekið til 1. umr. (A. 188).

Karl Einarsson: Jeg leyfi mjer að- 
stinga upp á þriggja manna nefnd í mál- 
ið að lokinni þessari umræðu, og fjölyrði 
jeg ekki um það að þessu sinni.

ATKVGR.:
Frumvarpinu vísað til 2. umr. í e. hlj.
Þriggja manna nefnd samþykt í einu 

hljóði og í hana kosnir:
Karl Einarsson,
Magnús Pjetursson,
Guðm. Ólafsson.

2. umr. á 33. fundi, fimtudaginn 6, 
ágúst (A. 188, n. 330).

Framsm. (Karl Einarsson): Frv. þetta. 
er hingað komið frá háttv. neðri deild, og 
hefir það verið flutt inn á þing vegna. 
þess, að ákvæðið i fyrstu málsgrein 2. gr. 
sjódómalaganna hefir verið skilið svo, að 
meðdómendur i sjódómi geti að eins þeir 
orðið, sem hafa tekið stýrimannspróf 
(„navigatörer"). Jeg fyrir mitt leyti álit 
nú að visu þenna skilning á nefndu ákvæði 
rangan. En samt sem áður er jeg þvi með- 
mæltur, að frumvarp það, sem hjer liggur 
fýrir, verði samþykt, þvi að þá takast af 
öll tvímæli. Nefndinni finst og sjálfsagt, 
að meðdómendur i sjódómum sitji á lands-



165 Þingmannafrumvörp samþykt.
Sjódóiaar og rjettarfar i sjómáluiu. Sauðfjárbaðanir.

166

sjóðs kostnað, svo sem aðrir dómarar 
dandsins. Fleira þarf ekki að taka fram 
um frumvarpið.

ATKVGR.:
1. gr. samþ. með öllum atkv.
2. — — — — -
3. — — — — —
Fyrirsögn frumvarpsins samþykt án at-

Jtvæðagreiðslu.
Frumvarpinu vísað til 3. umræðu með 

-ðllum atkvæðum.

3. u m r. á 34. tundi, föstudaginn 7. 
-ágúst (A. 188).

Afbrigði frá þingsköpum, til þess að 
4aka málið fyrir, voru leyfð og samþ.

Enginn tók til máls.
ATKVGR.:
Frumvarpið samþykt með öllum atkv. 

«g afgreitt sem
lög frá Alfnngi.

(Sjá A. 424).

14. SauðQárbaðanir.
Á 18. fundi í Ed., laugardaginn 25. júlí, 

var útbýtt
frv. til laga um breyting á lögum um 

■sauðfjárbaðanir nr. 46, 10. nóv. 1913, 
eins og það hafði verið samþykt við 3. 
umr. i Nd.

Á 20. fundi, þríðjudaginn 28. júlí, var 
frv. tekið til 1. u m r. (A. 209).

(i iiðmundur Ólafsson: Jeg leyfi mjer 
að stinga upp á að þriggja manna nefnd 
sje kosin í málið, að þessari umræðu 
lokinni.

ATKVGR.:
Frumvarpinu visað til 2. umr. i e. hlj.
Þriggja manna nefnd samþykt með 11 

atkv. samhlj. og i hana kosnir:
Guðmundur Ólafsson,
Jósef Björnsson,
Sigurður Stefánsson.

2. umr. á 31. fundi, þriðjudaginn 4. 
ágúst (A. 209, n. 308).

Framsögum. meiri lilutans (Jósef 
Björnsson): Frumvarp það, sem hjer 
liggur fvrir, er breyting á lögum þeim um 
sauðfjárbaðanir, er seinasta þing sam- 
þykti.

Aðalbreytingin, sem farið er fram á, er 
að taka af stjórninni skylduna, er á hana 
er lögð með lögunum, að útvega árlega 
nægileg baðlyf fyrir landið, og annast um 
að þau verði flutt á þær hafnir, sem 
hreppsnefndir æskja.

Þegar lögin voru samþykt í fyrra, var 
það hugmyndin, að leggja kaup á öllum 
baðlyfjum handa landinu undir einn hatt, 
að jeg komist svo að orði. Var búist við 
þvi, að á þennan hátt mundi hægt að fá 
baðefnið ódýrara en ef einstakir menn 
eða einstök sveitafjelög keyptu það hvert 
fyrir sig. Það er heldur ekki hægt að 
hafa á móti því, að svona ætti það 
að vera. En sú hefir reyndin orðið, 
að verð það, sem auglýst hefir ver- 
ið á baðefnum til notkunar næsta 
vetur, er að minsta kosti talsvert hátt, 
miðað við það, sem menn hafa átt að 
venjast að undanförnu.

Þetta var ekki orðið ljóst út um land, 
þegar þingmálafundir voru haldnir i vor; 
því að auglýsingin um hin fyrirskipuðu 
baðlyf og verð þeirra barst ekki út um 
land fyr en löngu eftir að þeir voru haldn- 
ir. Baðefnin fyrst auglýst 16. júlí þ. á. í 
Lögbirtingablaðinu.

Eigi að siður hafa komið fram óskir 
á sumum þingmálafundum um það, að 
sveitirnar eða einstakir menn mættu kaupa 
baðlyf sin. Getur verið, að þessar óskir 
hafi komið fram fyrir þá sök, að óþægi- 
legt hafi þótt að leggja út verð baðefn- 
anna alllöngu fyrirfram. Ur því get jeg 
ekki gjört mikið, og svo mun vera um 
nefndina i heild sinni.

Það sýnist ekkert verulegt við það að 
athuga, þótt sumir óski að kaupa baðefni
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sín nieira sundurskift en lögin heimila 
þeim, annað hvort i sínu eigin kaupfje- 
lagi eða á annan hátt; einkum verður 
þetta skiljanlegt og meir en afsakanlegt, 
þar sem verð það, sem auglýst er á bað- 
lyfjunum, hátt á fimta eyri fyrir kindina, 
virðist svo hátt, að hægt sje fyrir ein- 
staka menn að útvega sjer það með jafn- 
góðum kjörum eða jafnvel talsvert betri.

Það, sem vakti ágreining í nefndinni, 
var ekki þetta, heldur hitt, að háttv. minni 
hluti lítur svo á, að svo langt sje geng- 
ið í frv., að hreppsnefndum sje ekki heim- 
ilað að beita þvi eftirliti með útvegun bað- 
lyfja, sem æskilegt er og í rauninni er 
ætlast til af þeim.

I 3. gr. frumvarpsins stendur, að hrepps- 
nefndir og bæjarstjórnir skuli hlutast til 
um, að næg baðlyf sjeu pöntuð í tíma, i 

stað þess að í 5. gr. lagannna frá 10. nóv. 
1913 stendur, að þær skuli annast útveg- 
un baðlyfjanna. Hjer er því nokkuð vægt 
til. Það er óneitanlegt, að ef þetta frum- 
varp verður samþykt, þá fá hreppsnefnd- 
irnar minna vald en áður, enda þótt orð- 
in „hlutast til um“ geti gefið hreppsnefnd- 
um tilefni til að beita talsverðu eftirliti.

Við þessa breytingu hefir einn nefndar- 
mannanna talsvert að athuga; sömuleiðis 
lítur hann svo á, að mjög sje athugavert 
að fara að breyta nýjum lögum, sem lítil 
reynd er komin á. Að öðru leyti mun 
háttv. minni hluti gjöra grein fyrir skoðun 
sinni; en um það get jeg verið sammála 
háttv. minni hluta, að það er að jafnaði 
leitt, að þurfa að fara að breyta nýjum 
lögum, sem lítt eru farin að sýna sig og 
engin full reynsla komin hvernig reynast 
muni, er menn fara að venjast þeim og 
læra að hagnýta sjer þau. En af því það 
hefir nú sýnt sig, að fjáreigendur víðsveg- 
ar um land hafa áhuga á, að fá þessum 
nýju lögum um sauðfjárbaðanir breytt, 
þá finst meiri hlutanum ekki ástæða til að 
setja sig upp á móti þessum óskum, og 
leggur hann því til, að frumvarpið verði

samþykt hjer í háttv. deild óbreytt, eins og 
það kom frá háttv. Nd.

Framsögum. minni hlutans (Signrð- 
ur Stefánsson): Háttv. framsögumaður 
meiri hlutans (J. B.) hefir að miklu leyti 
tekið af mjer ómakið með að gjöra grein 
fyrir því, hvers vegna jeg get ekki fallist 
á frumvarp þetta, eins og það er úr garði 
gjört frá háttv. Nd.

Jeg lít svo á, að frumvarp þetta minki 
stórum, að jeg ekki segi nemi braut, þær 
afaráríðandi tryggingar, sem þurfa að 
vera, bæði fyrir því, að nóg sje til af bað- 
efnum, og að þau sjeu notuð eins og fyrir 
er mælt. Ur þessu hvorutveggja er a& 
stórum mun dregið með breytingum frv. 
á 3. gr. og 5. gr. laganna um sauðfjár- 
baðanir. Jeg mundi þó ekki hafa gjört 
ágreining út af breytingunni á 3. gr. einni 
saman. En breytingin á 5. gr. er þannig 
vaxin, að jeg get ómögulega fylgt háttv. 
meðnefndarmönnum minum í því, að leggja 
til að hún sje samþykt. Sú skylda, sem 
nú hvilir á hreppsnefndum og bæjarstjórn- 
um, að annast um útvegun baðlyfja í sínu 
umdæmi, má heita að hverfi með öllur 
verði þetta frumvarp samþykt. Það er 
sitt hvað, að eiga að hlutast til um, að næg 
baðlyf sjeu til, og hitt, að hafaþá skyldu 
að annast um, að svo sje jafnan.

Sú skylda, sem hreppsnefndum er hjer 
lögð á herðar, er óframkvæmanlegri e» 
skylda sú, er lögin frá í fyrra ætluðu þeim. 
Jeg þykist vera svo kunnugur hreppsnefnd- 
um hjer á landi, að jeg geti fullyrt, a& 
þessi breyting, er hjer ræðir um, verði 
ekki til annars en að hreppsnefndirnar 
gegni störfum sinum ekki eins vel og 
skyldi. Það mun og reynast erfitt a& 
fylgja þessum lögum. I raun og vero 
þarf hreppsnefndin að fara til hvers ein- 

! asta manns og spyrja hann, hvort hann 
hafi birgt sig með baðlyf. Það er undir mönn- 
unum sjálfum komið, hvort þeir segja satt 
eða ekki, og hvort hreppsnefndin fær sanna 
vitneskju um ástandið. Það væri alt öðru
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máli að gegna, ef bændur skyldu sjálfir, 
hve þeim er afaráríðandi að baða, en við 
vitum allir, að þeir eru ekki eins og þeir 
ættu að vera, og skilja ekki hve mikið þeir 
eiga í húfi, ef þeir vanrækja baðanir. 
Gagnvart óforsjálni manna dugar þessi í- 
hlutunarrjettur hreppsnefnda alls ekki. 
Gjörum nú ráð fyrir, að hreppsnefnd hefði 
með ærinni fyrirhöfn fengið þau svðr við 
spurningum um baðlyfjapantanir i hreppn- 
um, að allir hefðu sjeð sjer fyrir nægum 
birgðum og að alt væri i góðu lagi. En 
svo kemur það seinna upp úr dúrnum, að 
Pjetur eða Páll hafi engin baðlyf pantað. 
Hvar stendur hreppsnefndin þá? Og hvar 
standa bændur þá? Þetta hirðuleysi þeirra 
getur bakað þeim stórskaða. Ákvæði lag- 
anna í fyrra, að hreppsnefndirnar annist 
útvegun baðlyfja, sjeu skyldar að panta 
þau, veitir betri trygging þess, að baðlyfin 
sjeu alt af til taks. Ef einhver greiðir 
ekki audvirði þeirra, má taka það lögtaki. 
Það var því óneitanlega hyggilegar búið 
um hnútana í lögunum frá i fyrra en hjer 
er farið fram á. Og þá er þess er gætt, 
hve mikið liggur við, sýnir reynslan, að 
það má ekki gefa mönnum mikið undir 
fótinn með vanrækslu. Það er ilt að vita 
til þess, að fjárkláðinn skuli enn dafna 
fyrir vanrækslu eina og hirðuleysi, eftir öll 
þessi hundruð þús. kr., er kostað hefir verið 
til útrýmingar honum. Það dugir því ekki 
að breyta núgildandi lögum og eiga þann- 
ig á hættu, að sama skeytingaríeysið haldi 
áfram i þessu efni, sem hingað til hefir kost- 
að landið jafnvel millíónir króna.

Það má varpa því fram, að þeir, sem 
hlýði eigi lögunum, sæti sektum. En jeg 
gjörí ekki mikið úr því, og held, að litið 
gang sje að þvi.

Giiðmuiidur Ölafsson: Jeg ætla að 
gjöra nokkrar athugasemdir við hinaglöggu 
og góðu ræðu háttv. þm. Isfjk. (S. St.).

Hann áleit, að ákvæði þessa frumvarps 
minkaði tryggingu þess, að lögunum um 
sauðfjárbaðanir værí hlýtt. En jeg get

ekki gjört mikið úr þessu atriði. í lög- 
unum stendur, „að hreppsnefndir skuli ann- 
ast útvegun baðlyfja"; hjer í frumvarpinu 
segir, að þær skuli hlutast til um, að all- 
ir fjáreigendur panti næg baðlyf. Jeg sje 
ekki mikinn mun á þessu. Áður áttu 
hreppsnefndir sjálfar að panta. Nú þurfa 
þær ekki að gjöra það^ sjálfar; að eins 
sjá um, að það sje pantað. I báðum til- 
fellum verður það vanrækslu hreppsnefnda 
að kenna, ef ekki er pantað. Baðlyfio 
geta orðið oflítil, þó að hreppsnefndir 
panti, alveg eins og þó hver einstaklingur 
panti. Að því leyti ber alveg að sama 
brunni. En sá er munurinn, að ef ein- 
hver pantar oflítið, er ekki hægt að bæta 
við það að vetrinum til, meðan núgildandi 
lög eru óhögguð; en ef þetta frumvarp 
verður að lögum, má gjöra ráð fyrir, að 
alt af megi fá baðlýf i næsta kauptúni. 
Hver má kaupa baðlyf þar sem honum 
sýnist nú. Það eru minni líkur til, að 
baðlyf sjeu alt af næg eftir núgildandi 
lögum heldur en eftir þessu frumvarpi. 
Hjer er, að mínu áliti, tryggilegar búið um 
hnútana að því er þetta snertir.

Háttv. þm. ísfjk. (S. St.) sagði, að lög- 
in væru enn ekki komin í framkvæmd, 
sem reyndar er ekki allskostar rjett frá 
skýrt, og því væ'ri viðurhlutamikið að breyta 
þeim. En jeg hygg að það sje mjög vaua- 
legt, að nýjum lögum sje breytt, þeim, ef 
til vill, breytt hvað mest. Framkvæmd 
laga þessara byrjar líka alt annað 
en álitlega, og alls ekki samkvæmt fyrir- 
mælum þeirra. Stjórnarráðið gefur ekki 
út auglýsingu um, hver baðlyf skuli nota 
fyr en 16. júlí, löngu síðar en pantanir 
utan af landinu eiga að vera komnar i 
þess hendur, og hreppsnefndir þannig í 
byrjun neyddar til að brjóta lögin. Það 
sýnir ekki, að lögin geti ekki verið betri. 
Hreppsnefndirnar vita ekki fýr en í ágúst, 
hvaða baðlyf þær eigi að panta. Þessar 
pantanir geta ekki komið stjórnarráðinu í 
hendur fyr en i september. Af þessu get-
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ur svo aftur leitt, að baðlyfin komi mjög 
seint. Það niá auðvitað vera, að þau komi 
nógu snemma til þess að hægt sje að 
baða á lögboðnum tíma. Baðanirnar eiga 
að fara fram á tímabilinu frá miðjum 
nóvember lil miðs janúar. En það er 
ekki sama, hvort menn fá baðlyfin að 
haustinu eða þegar komið er fram á vet- 
ur, svo að gjöra verður sjerstaka ferð eft- 
ir þeim.

Enn ber það að athuga, að kent 
hefir þegar óánægju með, hvaða bað- 
lyfjum megi velja úr. Það er t. d. vist, 
að Coopers baðlyf hafa reynst vel, þar 
sem þau hafa verið notuð, en þau eru 
ekki i baðlyfja-auglýsingu stjórnarráðsins.

Jeg fæ ekki sjeð, að minni trygging sje 
fyrir framkvæmd laganna, þótt frumvarpið 
verði samþykt. En það hefir i för með 
sjer þau þægindi,- að menn geta fengið 
baðlyfin hjá þeim kaupmanni, sem þeir 
skifta við. Og það mælir ekki með því, 
að stjórnarráðið annist pantanirnar, að 
menn verða nú að kaupa baðefnin dýrari 
en áður, og hefði háttv. þm. Isfjk. (S. St.) 
vel mátt minnast á þá óánægju, er sprott- 
ið befir af því, og að sú von siðasta Al- 
jnngis, að baðlyfin verði ódýrari með þvi, 
að stjórnarráðið annist innkaup á þeim, 
sýnist eftir þessari byrjun ekki ætla að 
rætast.

Framsögumaður minni hlutast (Sig- 
urður Stefánsson): Út af þvi, sem háttv. 
þm. Húnv. (G. Ó.) sagði síðast, að vel hefði 
mátt tala um þá óánægju, er bólað hefir 
á út af baðefnunum, þá stóð það ekki til. 
Nefndin var þar öll á einu máli, og því 
hefir hún komið fram með þingsályktunar- 
tillögu um það efni.

Mjer finst háttv. þm. Húnv. (G. Ó.) gjöra 
of litið úr þeim mun, sem er á frumvarp- 
inu og núgildandi lögum. Hann sagði, að 
það bæri að sama brunni, bæði eftir frv. 
og gildandi lögum, að það væri sök 
hreppsnefndanna, ef skortur reyndist á 
baðefnum. En jeg held því fram, að hægra

sje að sjá um, að lögunum verði fylgt og 
næg baðefni sjeu alt af til, ef hreppsnefnd- 
irnar annast innkaup heldur en ef hver 
fjáreigandi pantar sjálfur. Hreppsnefndin 
er skyldug að panta meira handa þeim, er 
panta of lítið. Ef t. d. bóndi, semálOO 
fjár, pantar ekki baðlyf nema handa 50 
fjár, þá er hreppsnefndin skyldug að panta 
viðbót handa bonum. Eftir lögunum get- 
ur ekki borið að sama brunni, þá er ein- 
stakir menn panta og þegar hreppsnefnd- 
ir gjöra það, af því að bændur eru ekki 
eins góðir og þeir ættu að vera.

Jeg skal svo ekki vekja deilur um þetta 
efni. Mjer er þetta ekki kappsmál, en 
tel ver farið, ef þessi breyting verður gjörð.

Frainsögum. meiri hlutans (Jósef 
Björnsson): Jeg hefi ekki ástæðu til að 
svara háttv. þm. Isfjk. (S. St.) miklu, því 
að háttv. þm. Húnv. (G. Ó.) hefir tekiðaf 
mjer ómakið.

Jeg vil aðeins minnast á, hvort ástæða 
sje til að óttast, að skortur verði á bað- 
lyfjum, eins og háttv. þm. Isfjk. (S. St.) 
mintist á, ef frumvarpið yrði samþykt. 
Jeg er ekki hræddur um, að baðlyf vanti, 
þótt frumvarpið verði samþykt. Jeg tel 
líklegt, að baðlyf liggi fyrir á ýmsum stöð- 
um, er um frjáls kaup er að tefla. Þá 
er meiri ástæða til að hafa birgðir fyrir- 
liggjandi.

• Jeg játa, að hreppsnefndir eigi hægra 
aðstöðu að sjá um þetta i heild eftir gild- 
andi lögum, en tel samt vafalaust, að 
hægt vérði að fá alt fje baðað, þótt 
frumvarpið verði að lögum. Með þvi að 
mjer er kunnugt, að ýmsum bændum, 
bæði hjer á þingi og utan þings, leikur 
mikill hugur á, að fá þessu ákvæði lag- 
anna breytt, álít jeg rjett að gjöra það. 
Jeg get ekki skrifað undir, að það sjeu 
trassarnir, er vilja fá því breytt. Þeir 
(trassarnir) eru ekki svo margir, að 
það sje frágangssök að ganga að þeim, 
hveijum einstökum, og láta þá sæta á- 
byrgð fyrir vanrækslu sina og hirðuleysi.
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Hákon Kristófersson: Jeg skal ekki 
vera langorður.

Þó jeg geti að miklu leyti verið sam- 
þykkur meiri hluta nefndarinnar, er jeg 
það ekki að öllu leyti. Jeg álít að orðin 
að „hlutast til um“ í 3. gr. sjeu varhuga- 
verð. Jeg held, að þau geti orðið til þess, 
að margir pauti ekki baðlyf. Jeg þekki 
svo vel til í þessu efni, að jeg þykist geta 
fullyrt það. Jeg játa, að þeir, sem æskja 
breytingar á þessu, hafi allmikla ástæðu 
til þess, þar sem baðlyfin verða nú dýr- 
ari, er stjórnarráðið pantar þau, en þau 
hafa áður verið. Annars sýnist mjer frv. 
að ýmsu leyti til bóta. Jeg víldi skjóta 
því til nefndarinnar, hvort ekki mætti 
gjöra breyting á þessu við 3. umr. Jeg 
kýs helst, að hreppsnefndirnar kaupi fyrir 
allan hreppinn í einu. Það er ómögulegt 
að baðlyfin verði dýrari, þótt hreppsnefnd- 
ir panti þau. Jeg hefi sjálfur pantað bað- 
lyf fyrir nokkra sveitunga nn'na, og gafst 
það vel. En jeg hefi reynslu fyrir mjer í 
því, að ef menn sjá einhverja glufu á 
svona lögum, þá fara menn út um hana. 
Einkum mun það brenna við á útigangs- 
jörðum, að menn tregðist við að baða.

Þar sem ætla má, að baðlyfin komi 
síðla sumars heim i hreppana, þá gæti 
það komið til álita, hvort tímabilið, sem 
leyft er að böðun megi fara fram á, sje 
ekki of langt fram á veturinn. Þessu 
verður auðvitað tæplega breytt að þessu 
sinni, enda engar óskir komið fram i þá 
átt.

Guðmundur Ólafsson: Hv. þm. ísf. 
(S. St.) tók það dæmi að bóndi, sem ætti 
100 fjár, pantaði ekki baðlyf nema handa 
50 fjár, og þá ætti hreppsnefndin að bæta 
við pöntun hans. En ef fara ætti eftir 
öðru en pöntunum bænda sjálfra, gætu 
hreppsnefndirnar átt á hættu, að baðlyfin 
gengju ekki út og að sveitarsjóðirnir yrðu 
oft að liggja með meira eða minna af 
baðlyfjum. Hreppsnefndum getur ekki 
verið jafnvel kunnugt um og fjáreigendum

sjálfum, hve mikil baðlyf hver þeirra þarf 
að nota við næstu böðun. Jeg get enn 
sem fyr ekki sjeð þenna mun, nema til 
hins betra á frv. og hinum gildandi lög- 
um. Eftir báðum bera hreppsnefndirnar 
ábyrgð á, ef vanræksla á sjer stað. Eftir 
núgildandi lögum annast þær pantanir á 
baðlyfjum. Það er sama sem að þær 
panti þau sjálfar. Eftir frv. eiga þær að 
„hlutast til um“ að baðlyf sjeu pöntuð. 
Það er sama sem að þær eigi að sjá um 
að það sje gjört. Munurinn gjörir litið 
til. Hreppsnefndin á, bæði eftir lögunum 
og frv., að sjá um að baðað sje og bað- 
lyf sjeu til.

Það hefir ekki verið haft á móti því, 
að baðlyf hafi verið ódýrari en nú, er 
stjórnarráðið pantar þau, og það ætti að 
vera nokkurs virði.

Eramsögum. meiri hlutans (Jósef 
Björnsson): Hv. þm. Barðstr. (H. K). 
mintist á, hvort ekki mætti breyta frv. við
3. umr. Nefndin getur vitaskuld tekið 
það til athugunar, og eins getur hv. þm. 
Barðstr. komið með brtt. En ef breyting 
yrði gjörð á frv., yrði það að líkindum til 
þess, að málið strandaði vegna þess, hve 
tíminn er nú orðinn naumur. Meiri hluti 
nefndarinnar verður því að ráða til, að 
samþykkja frv. óbreytt. Jeg skal og taka 
það fram, að þetta orðalag í frv. „hlutast 
til um“ ætti að geta orðið til að stuðla 
að því, að bændur hefðu samtök um pant- 
anir. Það kom einmitt fram í ræðu hv. 
þm. Barðstr., að hann hefði pantað fyrir 
aðra, svo að hann þekkir iiú þegar dæmi 
til frjálsra samtaka í þessu efni, og þau 
dæmi eru mörg til. Það er sennilegt, að 
hreppsnefndirnar gætu komið því til leið- 
ar, að allir hreppsbændur pöntuðu í einu 
lagi.

Eramsögnm. minni hlutans (Slgnrð- 
ur Stefánsson): Hv. þm. Húnv. (G. Ó.) 
sagði, að litill munur væri á þessu frv. 
og gildandi lögum. En mjer finst það 
altaf nokkur munur, hvort maður vinnur
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verkið sjálfur eða verður að láta aðra 
vinna það. Samkvæmt gildandi lögum á 
hreppsnefnd að annasl um að allir kaupi 
baðlyf á sauðfje sitt, en samkvæmt frv. 
á hún aðeins að hlutast til utn að þau 
verði keypt. Mín reynsla er nú sú, að 
sjálfs sje höndin hollust. Það, sem jeg get 
sjálfur gjört, læt jeg ekki aðra gjöra. 
(Guðmundur Ólafsson: Væri þá ekki 
best að hreppsnefndir böðuðu sjálfar?) 
Fjárkláðinn væri nú ekki til í landinu, ef 
bændur hefðu verið menn til að panta 
baðlyf i sameiningu. En þeir eru ekki 
komnir svo langt, að þeir geti komið sjer 
saman um slíkt, og ekki komnir svo langt, 
að þeir sjái, hvert skaðræði óþrifnaðurinn 
er. Þegar við sjáum, að óþrif og kláði 
haldast enn við í landinu, þrátt fyrir alt 
það, sem gjört hefir verið, til þess að af- 
stýra þeim ófögnuði, þá virðist ekki ástæða 
til að vera að draga úr eða mýkja þau 
ákvæði löggjafarinnar, sem helst eru til 
tryggingar gegn hinu skaðlega hirðuleysi 
ijáreigandanna, sem stendur og hefir stað- 
ið sauðfjárræktinni fyrir þrifum.

Kristinn Daníelsson: Jeg er raunar 
sjálfur ókunnugur böðunum, en jeg hefi 
orðið var við, að mörgum bændum er 
það mikið áhugamál, að þeir sjálfir mættu 
kaupa baðefni sín. Og jeg get ekki sjeð 
annað en að það sje rjett, að þeir fái 
vilja sinn i þvi efni. Hreppsnefndir geta 
lika vanrækt skyldu sina, hvort sem þær 
nú eiga að annast um kaupin eða að eins 
að hlutast til um þau. Hreppsnefndirnar 
eru margar og misjafnar. og á siðustu 
tímum hlaðast fleiri og fleiri störf á þær, 
en einu launin, sem þær fá, er alment 
vanþakklæti. Það er þvi engin furða, þótt 
bændur vilji heldur treysta sjálfum sjer 
en þeim, því að sjálfs er höndin hollust. 
Og í sliku máli sem þessu virðist sjálfsagt 
að vilji ajmennings ráði.

Karl Einarsson: Það hefir verið tek- 
ið fram hjer í deildinni, hvað eftir pnnað, 
að baðjyfin væru dýrari hjá stjórnarráð-

inu heldur en ef menn pöntuðu þau sjálfir. 
Jeg veit að vísu ekki um sönnur á þessu, 
en mun greiða atkv. með 3. gr. frv. í 
trausti þess, að þetta sje rjett hermt.

Hákon Kristófersson: Jeg hefi nú á 
þessu augnabliki sjeð verðskrá stjórnar- 
ráðsins yfir baðlyf. Jeg verð að segja, 
að jeg er meira en lítið hissa á henni. 
Eftir að hafa sjeð hana, hlýt jeg að greiða 
atkvæði með 3. gr. frv.

Frainsðgum. minni hlutans (Sigurð- 
nr Stefánsson): Baðlyf stjórnarráðsins 
munu vera önnur en þau, sem áður hafa 
verið notuð. Jeg hygg ekki, að þau sjeu 
of dýr i sjálfu sjer, en þau eru dýrari en 
þau baðlyf, sem áður hafa tíðkast. Ur 
þessu má hæglega bæta á þann hátt, að 
taka hin gömlu meðul á skrána. En þá 
fyrst væri ástæða til alvarlegrar umkvört- 
unar, ef hin gömlu baðlyf yrðu dýrari 
hjá stjórnarráðinu en öðrum.

Karl Einarsson: Jeg held, að hv. þm. 
Isf. (S. St.) hafi misskilið mig nokkuð. 
Það var ekki mín meining, að bera sam- 
an verð á ólíkum tegundum baðlyfja, 
heldur vildi jeg benda á, að það væri ó- 
fært, ef stjórnarráðið seldi sama meðalið 
fyrir hærra verð en aðrir. En mjer er 
sagt að svo sje.

ATKVGR.:
1. gr. samþ. með 8 : 3 atkv.
2. — — — 7 atkv. samhlj.
3. — — — 8:4 atkv.
4. — — — 7 atkv. samhlj.
Fyrirsögn frv. samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr með 7 : 4 atkv.

3. umr. á 33. fundj, fimtudaginn 6. á- 
gúst (A. 209).

Enginn tók til máls.
ATKVGR.:
Frv. samþ. með 9 : 2 atkv. og afgreitt 

sem
lög frá Alþingi.

(Sjá A. 402).
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15. Ábyrgð landssjóðs íyrir skipaveð- 
láni.

A 19. fundi í Ed., mánudaginn 27. júlí, 
var útbýtt

frv. til laga um heimild fyrir lands- 
stjórnina til þess að ábyrgjast fyrir 
hönd landssjóðs skipaveðlán hjf „Eim- 
■skipafjelag íslandsu,

eins og það hafði verið samþ. við 3. 
umr. í Nd.

A 21. fundi, miðvikudaginn 29. júlí, 
var frv. tekið til 1. umr. (A. 235).

Karl Einarsson: Jeg ætla aðeins að 
skýra háttv. deild frá, að jeg hefi gjört 
fyrirspurn um, hvaða veð landssjóður ætti 
að fá. Jeg hefi fengið þær upplýsingar, 
að erlendir bankar ætli að lána 600,000 
kr ., sem svo bankarnir hjer og landssjóð- 
ur eigi að ábyrgjast. Bankarnir hjer eiga 
svo að fá 1. veðrjett í skipunum, en láta 
siðan landssjóð fá ^j^ hluta hans. Þetta 
kemur ekki nógu glögt fram i frv. og 
þess vegna vildi jeg skýra hv. deild frá 
þessu.

ATKVGR.:
Frv. visað til 2. umr. með öllum atkv.

2. umr. á 26. fundi, föstudaginn 31. 
júlí (A. 235).

Enginn tók til máls.
ATKVGR.:
Frv.greinin samþ. með öllum atkv. 
Fyrirsögn frv. samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með öllum atkv.

3. umr. á 30. fundi, mánudaginn 3. 
ágúst (A. 235).

Enginn tók til máls.
ATKVGR.:
Frv. samþ. með öllum atkv. og afgreitt 

sem
lög frá Alþingi.

(Sjá A. 339).

16. Breytlng á lögum um vðrutoll.
Á 20. fundi i Ed., þriðjudaginn 28. júlí, 

var útbýtt
frv. til laga um breyting á lögum 

um vörutoll nr. 30, 22. okt. 1912, 
eins og það hafði verið samþ. við 3. umr. 
í Nd.

Á 22. fundi, fimtudaginn 30. júlí, var 
frv. tekið til 1. umr. (A. 260).

Kristlnn Daníelsson: Jeg leyfi mjer 
að stinga upp á, að kosin verði 3 manna 
nefnd til að athuga mál þetta, að lokinni 
umræðu.

ATKVGR.:
Frv. vísað til 2. umr með öllum atkv.
Þriggja manna nefnd samþ. með öllum 

atkv., og i hana kosnir með 11 atkv. 
samhlj.: ■

Kristinn Daníelsson,
Steingrimur Jónsson,
Karl Einarsson.

2. umr. á 33. fundi, fimtudaginn 6. á- 
gúst (A. 260, n. 349).

Frainsögum. (Karl Einarsson): Nefnd- 
in hefir athugað frv. þetta eins og það 
liggur fyrir frá hv. Nd. I frv., eins og 
það liggur fyrir, eru nokkrar breytingar 
frá vörutollslögunum í fyrra 22. nóv. 1913. 
Nefndin hefir ekki getað orðið sammála 
að öllu leyti, og jeg býst við, að einn 
nefndarmanna muni gjöra grein fyrir fýrir- 
vara sinum við umræðurnar um málið. 
Jeg ætla aðeins að skýra fyrir hv. deild, 
hvað fyrir okkur vakti með einstökum 
breytingartillögum okkar. Fyrsta breyting- 
artillagan a—e, gengur aðeins út á að 
bæta nokkrum orðum inn í 1. gr. frv. 
Alt það, sem þar er nefnt, stendur i sama 
lið þeirra laga, sem nú gilda. Þessu var 
bætt inn i lögin i fyrra og ýmsu öðru, 
sem menn höfðu komist að raun um að 
tollurinn væri of hár á. Við höfum tekið 
alt upp aftur i frv., sem felt var úr af 
þvi, sem i gildandi lögum stendur, nema 
seglgarn, sem verður þá i 6. flokki. Þá
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höfum við lagt til, að gufukatlar, gufu- 
vjelar, gufuvagnar og bifreiðar falli burt, 
og verður það þá í 6. flokki. Við lítum 
avo á, að ef þessar vörutegundir, sem alt 
eru dýrir hlutir, verði settar upp í 2. lið, 
þar sem tollurinn er 4 sinnum lægri en í 
6. lið, þá muni þar á eftir koma allur 6. 
liður, svo sem tæki til rafmagnsveitu o. s. 
frv. Þetta er ekki af því að við álítum 
þessa hluti ónauðsynlega, heldur af þvi að 
okkur þykir sanngjarnt, að borgað sje af 
þeim sama gjald og af öðrum vörum í 6. 
flokki.

Þá höfum við enn fremur lagt til, að í 
6. málsgrein á eftir orðunum „öðru en 
allskonar seglgarni" verði bælt inn „og 
netagarni“. Netagarn þarf að vera tekið 
fram berum orðum, svo framarlega sem 
skófatnaður þarf að vera tekinn fram, til 
þess að tollheimtumennirnir og aðrir geti 
skilið lögin. Þá höfum við enn fremur lagt 
til, að tolleiningin verði 10 kíló eins og 
hún er nú, því að það er erfitt fyrir toll- 
heimtumennina, að verða að læra nýja 
tolleiningu á hverju ári, og kaupmenn geta 
misskilið lögin sjer til tjóns. 3. breyting- 
artillagan er sama eðlis. 4. brtt. fer fram 
á, að á eftir orðinu „hey“ verði bætt inn 
„síld til beitu“. Við vitum það, að síldin 
er eins nauðsynleg fyrir sjávarútveginn 
eins og heyið fyrir landbúnaðinn. Þegar 
hey eða fóður vantar, fellur fjenaðurinn, 
ef beita fæst ekki, fiskast heldur ekkert.

Jeg get gefið þær upplýsingar, að i 
Vestmannaeyjum voru borgaðar á annað 
þúsund krónur síðasta ár í vörutoll af 
innfluttri síld til beitu. Jeg álít þetta mjög 
ósanngjarnt og að rjett sje, að undanskilja 
þetta frá vörutolli, ekki síður en annað, 
sem undanskilið er, enda kemur þetta mjög 
misjafnt niður; það kemur að eins niður 
á einstökum stöðum, því að það er ekki 
alstaðar þörf á að flytja inn síld til beitu.

Að því er 1. gr. snertir, skal jeg geta 
þess, að jeg felli mig við það til samkomu- 
lags við hv. þm. .G.-K. (K- D.) að orðunum

179

„strigi og mottur“ verði bætt inn, enda 
eru það i raun og veru umbúðir.

Kristinn Daníelsson: Jeg hefi skrif- 
að undir nefndarálitið af því að jeg vildi 
láta samþykkja frumvarpið eins og þafr 
lá fyrir og get sætt mig við sumt, sem 
lagt er til i nefndarálitinu. En jeg hefi 
skrifað undir frv. með fyrirvara af því að jeg 
áleit rjettara, að samþykkja frv. óbreytt 
eins og það kom frá Nd. Jeg skal færæ 
rök fyrir þessu máli minu. Það er svo 
um þetta mál, eins og öll önnur, að það 
varðar mest til allra orða að undirstaðan 
rjett sje fundin. Undirstaðan í vörutolls- 
lögunum er sú, að ákveða skuli vörutoll- 
inn eftir farmskrám. Tollheimtumennirnir 
eiga að innheimta vörutollinn eftir þvír 
sem á farmskrá stendur. Þvi er nauð- 
synlegt, þegar reynslan sýnir, að þörf er 
á að breyta lögunum, að það sje gjört á 
þann hátt, að sem best samræmi sje á 
milli laganna og farmskrárinnar, til þess 
að vernda þann, sem vöruna flytur inn„ 
fyrir handahófsskýringum þeirra, sem toll- 
inn eiga að taka. Meiningin var nú súr 
að fylgja þessari aðalreglu og bæta úr 
þeim brestum, sem reynst höfðu að vera. 
á lögunum. En mjer virðist að nefndin 
hjer hafi ekki sem best gætt þessa i brtt, 
sínum. Jeg verð því að leggja það til, 
að breytingartillögurnar verði ekki látnar 
ganga fram.

Það munu fara 3—400 ljáblöð í 100 
pundin, svo að ekki verður tollurinn á 
hverju Ijáblaði nema um eyris, þótt 
þau sjeu talin undir 6. lið 1. gr., þar sero 
1 kr. á að gjalda af hverjum 50 kg., og 
getur þetta ekki hleypt verðinu mikið fram. 
Hv. framsm. (K. E.) játaði að nokkru 
leyti, að óheppilegt gæti verið að hafa 
striga og mottur með í upptalningunni 
undir &-lið brtt., enda mun f'áum blandast 
hugur um að svo sje, því að einmitt orðið 
„strigi“ er eitt af þeim orðum, sem svo 
miklum ruglingi geta valdið og erfiðleik- 
um við innheimtu, með því að svo margt
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má heimfæra undir það, og hætt við að 
sumir freistist til að telja fleira með striga 
•en að rjettu lagi er heimild til.

Jeg hefi ekki sjerstaklega móti þvi, þótt 
fiskinetjum sje skipað i flokk eins og gjört 
er í brtt., nje heldur um kork. Það er 
hvorttveggja, að lítið flytst af þessu til 
iandsins og á ekki að geta valdið ruglingi. 
En enga knýjandi ástæðu sje jeg þó til 
J)ess.

Undir staflið c er gjört ráð fyrir að á 
eftir „tilbúin segl“ sje bætt við „segldúk- 
ar“. Það er likt um þessa viðbót að segja 
eins og um strigann; það getur gefið til- 
efni til ruglings og óvissu, því að allólíka 
dúka má heimfæra undir það nafn, og 
það því óheppilegt. Þá er nú undir staf- 
lið d nefndur þessi fasti vjelaáburður. 
JMjer er sagt að það nafn muni aldrei 
standa á farmskrám, og verður það því 
að vera komið undir mati tollheimtu- 
manns, hvað hann vill heimfæra undir 
þetta nafn.

Undir staflið e er talið spengur, rær og 
^addar. Spengur og rær munu á farm- 
skrám verða taldar undir járnvörur og 
gaddar undir saum, svo að allerfitt mun 
verða að greina þetta sundur.

Undir f-liðnum er lagt til, að gufukatlar, 
gufuvjelár og bifreiðar sje látið falla burt 
úr 4. málsgrein 1. gr. frv. Það er mikið 
álitamál, að það sje rjett og sanngjarnt; 
hjer er um mikla þungavöru að ræða, og 
verður vörutollurinn á henni ærið hár og 
tilfinnanlegur, ef vörum þessum á að skipa i 
6. lið 1. gr. vörutollslaganna og taka 
krónu toll af hverjum 50 kg.

Alt þetta, sem jeg hefi nefnt, bætir 
hvorki frv. nje gjörir vænlegt, að það muni 
komast fram á þessu þingi, því að flest 
það, sem hv. Nd. vildi fella úr lögunum, 
er sett hjer inn aftur.

Að öllu athuguðu sje jeg ekki betur 
en að rjett sje, að fella allan 1. lið í brtt. 
nefndarinnar. Aftur á móti get jeg fylgst 
nokkurn veginn með i breytingum þeim,

sem gjörðar eru í 3 síðari töluliðum brtt. 
nefndarinnar; þó eru þar óþarfar upp- 
talningar. Þannig er það óþarft að vera 
að taka sjerstaklega fram í 2. lið neta- 
garn og seglgarn, því að netagarn er i 
frv. beinlínis sett í flokk með þeim vörum, 
er teljast skuli í 2. lið 1. gr. vörutollslag- 
anna, og seglgarnið leiðir af sjálfu sjer 
að verður talið undir 6. lið 1. gr. (Stein- 
grímur Jónsson: Það fer betur á því 
að taka það hjer beint fram).

í 3. tölulið brtt. er breytingin frá frv. 
ekki önuur en að tolleiningunni er breytt; 
hún færð í sama horf sem áður, og get 
jeg fallist á það. Jeg er ekki heldur mót- 
fallinn brtt. í 4. lið; þó mundi þar nægja 
að nefna að eins síld alment. Það mun 
hvort sem er vera torvelt fyrir tollheimtu- 
manninn, að sjá á innfluttri síld, hvort 
hana eigi að hafa til beitu eða til annars.

Þótt jeg þannig setji mig ekki beinlínis 
á móti öllum brtt. nefndarinnar, þá teldi 
jeg þó best að samþykkja frv. óbreytt 
eins og það kom frá hv. Nd., ef á annað 
borð er talið til bóta að fara að breyta 
lögunum nú. Nú er svo komið, að mjer 
sýnist flestar umbætur hv. Nd. á lögunum 
vera horfnar við breytingar þær, sem 
nefndin hjer hefir gjört, og mundi vera 
eins gott að fella frv. þegar, eins og að 
láta þær ganga allar fram. Færi svo, að 
þær yrðu samþyktar hjer í deild, má telja 
víst, að frv. mundi falla í hv. Nd., þegar 
það kæmi þannig breytt þangað, þvi að 
þar var það samþykt með 19 atkv. (Karl 
Einarsson: Það sannar ekkert). Hingað 
til hefir það þótt sanna töluvert um horf- 
ur mála, þegar þau hafa svo mikið at- 
kvæðamagn í Nd.

Ef á annað borð á að fara að breyta 
vörutollslögunum, þá þurfa breytingarnar 
að ganga í rjetta átt, þá átt, að sem mest 
samræmi komist á milli laganna og farm- 
skránna, sem á að heimta tollinn inn eftir, 
svo að sem minstur vafi verði á því fyrir 
tollheimtumennina, i hvaða flokk þeir eigi
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að skipa hverri vörutegund; en því miður 
er litt stefnt að því með brtt. þeim, sem 
hjer liggja fyrir.

Steingrímnr Jónsson: Jeg get byrj- 
að með því, að taka undir með háttv.
2. þm. G.-K. (K. D.J, eftir því sem mjer 
skildist að liggi bak við orð hans, að best 
hefði verið að frumvarp þetta hefði alls 
ekki komið fram, og að ekki væri af nýju 
verið að grauta í þessum vörutollslögum. 
Það var óheppilegt, að nokkurn tima var 
verið að byrja á því í fyrra. En þingið 
svignaði þá fyrir kröfum, sem komu úrýms- 
um áttum ,um, að koma meira jöfnuði 
á tollgjaldið en þá þótti vera. Þingið gekk 
þá þegar heldur langt í breytingum sin- 
um, og gjörði innheimtuna erfiðari.

Nú á enn af nýju að gjöra tvær mein- 
legar höfuðbreytingar.

Annað er það, að auka innheimtuerfið- 
leikana með ýmsum nýjura undantekning- 
um, sem farið er fram á.

Hitt er það, að ýmislegt af því, sem í 
fyrra var fært inn i 2. lið. 1. gr. vöru- 
tollslaganna, og tollurinn á því um leið 
lækkaður niður í 25 aura á lOOpundum, 
af þvi að sanngirni þótti mæla með því, 
á nú ekki lengur að teljast þar, heldurer 
því kipt í burtu.

Það er því ekki hægt, að þvi er mjer 
virðist, að fallast á frumvarpið eins og það 
kom frá háttv. Nd., hvort sem litið er á 
það frá sanngirninnar sjónariniði, eða vegna 
þess að það gjöri innheimtuna auðveldari. 
Eins og jeg gat um, þá hefir háttv. Nd. 
kipt burt með frv. sinu ýmsu, sem lækk- 
að var i fyrra. Það eru að eins örfáar 
tegundir, sem færðar hafa verið í lægra 
flokk. Ur 1. flokki er smjörsalt tek- 
ið og ætlast til að sami tollur sje greidd- 
ur af þvi sem almennu salti. I 2. flokk 
eru teknir upp kvarnarsteinar, en aftur 
felt úr honum seglgarn, sem þá flytst í 6. 
flokk. Enn fremur á eftir frumvarpinu inn- 
flutt hey að vera tollfrítt; má það teljast 
sanngjarnt, því að hey er vart flutt hing-

að til lands, nema í neyð. Svo hefir 
nefndin hjer í deild lagt það til, að beitu- 
sild skyldi gjaldfrí. Mun það bæði vera 
sanngjarnt og gjörir varla innheimtuna 
erfiðari.

Fari svo, að 1. liður í brtt. nefndarinn- 
ar verði feldur, mun jeg greiða atkvæði 
móti frumvarpinu; tel ekki rjett, að þa& 
gangi fram óbreytt.

Fraiiisöguin. (Karl Einarsson); Hv. 
3. kgk. þm. (Stgr. J.) hefir þegar svarafr 
því, sem móti brtt. nefndarinnar hefir verið 
haft. En jeg vil taka fram það, sem fyr- 
ir mjer vakir. Jeg mótmæli þvi afdrátt- 
arlaust, að frumvarpið sje fram komið til 
þess að koma sem beztu samræmi á milli 
laganna og farmskránna; það er ekki kom- 
ið fram vegna þessa, heldur vegna gufu- 
katlanna, gufuvjelanna, gufuvagnanna og 
biðreiðanna.

Brtt. okkar við 1. gr. miðar ekki að- 
öðru en þvi, að koma Iögunum i sem» 
mest samræmi við það, sem gjört var á 
síðasta þingi, eftir ítarlega rannsókn. Jeg 
skal ekki deila við háttv. 2. þm. G.-K. (Kr, 
D.) um það, hvort spaðar og skóflur sjeu 
hið sama eða ekki; ætla jeg bændunum 
að skera úr þvi; en okkur finst ekki 
rjett, að skipa þeim í flokk með gufuvjel- 
um og bifreiðum.

Aftur á móti tel jeg rjettast, að1 
setja Ijáblöð í þann flokk, sem breytingar- 
tillagan fer fram á.

Jeg skal játa það, að breytingartillögurnar 
undir stafliðunum a—e eru ekki stórvægi- 
legar i minuin augum, en ekki get jeg þó- 
horfið frá því, að þær sjeu til bóta, 
Það er rjettara að nefna sjerstaklega fast- 
an vjelaáburð; hann er ekki fluttur í tunn- 
um og ekki dunkum, eins og olíur þær, sem 
frv. nefnir; á farmskrám er hann nefnd- 
nr Maskinsmörelse, og er ódýrari en olíur, 
Spengur og rær verða ekki taldar með' 
saum, og þvi þarf að nefna þær sjerstak- 
lega {Kristinn Daníelsson: En gaddar?) 
Það er mjög vafasamt, og þótt jeg sje
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innheimtumaður, verð jeg að játa, að jeg 
mundi verða í vafa uni, í hvaða flokkjeg 
ætti a? skipa þeim, ef ekkert er tekið fram 
um þaí, og sama mun vera um háttv. 3. 
kgk. (Stgr. J.); en meiningarlaust sýnist 
vera, að taka fjórtalt hærri vörutoll af 
göddum til járnbrautargjörðar en af járn- 
brautarteinum.

Jeg tek það upp, að aðalbreytingin á 
vörutollslögunum hjá háttv. Nd. er sú, að 
lækka stórum toll á gufukötlum, gufuvjel- 
um, gufuvögnum og bifreiðum.

Nokkrir menn hjer í Reykjavik eru á- 
fram um það, að fá vörutollinn á bifreið- 
um lækkaðan fjórfalt við það sem nú er; 
svo hefir tækifæríð að einhverju litlu leyti 
verið notað um leið til að koma á hóti 
meira samræmi á milli vörutollslaganna og 
farmskírteina, eða rjettara sagt, hefir átt að 
nota það til þess, þótt miður hafi tekist; 
en það hefir frá upphafi auðsjáanlega 
veríð aukaatríði.

Það gleður mig, að háttv. 2. þm. (G.-K.). 
(Kr. D.) mótmælir því ekki, að óþarft hafi 
veríð að breyta tolleiningunni og lækka 
hana um helming frá þvi sem nú er, eins 
og frumvarpið ætlast til. Það er að eins 
til að gjöra innheimtuna örðugrí. 10 kg. 
er nægilega lág tolleining. Vörutollsreikn- 
ingar roínir að minsta kosti sýna, að ekki 
fjell mikið úr á meðan hún var 50 kg., 
máske helst dálítið af vefnaðarvöru, hvað 
þá eftir að hún var færð niður í 10 kg.

Jeg þarf ekki að fjölyrða um síldina- 
Það kemur varla til nokkura mála, að hún 
sje flutt iil landsins í is öðru vísi en til 
beitu; farmgjald er sjálfsagt helmingi hærra 
á henni ef hún er flutt i ís en ef hún er 
flutt i tunnum, því að ís og kassar um 
sildina taka upp svo mikið rúm, vega alt 
að þvi jafn mikið og sildin sjálf, og af 
þyngdinni er svo vörutollur tekinn. Auk 
þess er sildin alt annað en góð til átu, 
þegar hún hefir legið hálfan mánuð eða 
lengur i ís, sumpart i skipi og sumpart i
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landi; það er þorskur, en varla menn, sem 
leggja sjer þá síld til munns.

Sjerstaklega legg jeg áherslu á, að lið- 
urinn f. í 1. brtt. nefndarinnar sje sam- 
þyktur. Það er nokkur þúsund krónatap 
fyrir landssjóð árlega, ef færa á gufukatla, 
gufuvjelar og bifreiðar yfir í 2. flokk, og 
höfum við ekki ráð á þvi, enda mundi og 
margt annað á eftir fylgja og megin- 
reglu laganna við það raskað.

Krístinn Daníelsson: Jeg vil geta 
þess, að jeg er ekki samdóma hv. 3. kgk. 
(Stgr. J.) um það, að best hefði verið, að 
frv. þetta hefði alls ekki komið fram, og 
að ekki væri verið að grauta i lögunum 
ár eftir ár. Þessi lög eru þannig vaxin, 
að jeg tel mjög eðlilegt, að smámsaman 
þurfi að lagfæra þau, og breyta til flokka- 
skipuninni, eftir því sem reynslan sýnir, 
að best eigi við. Með þvi getur og orðið 
meira samræmi á innheimtunni og hún 
auðveldari og vandaminni. Jeg neita þv» 
að vísu ekki, að breytingar kunni að hafa 
i för með sjer ofurlitla erfiðleika i bráð 
fyrir tollheimtumenn, meðan þeir eru að 
kynna sjer þær og venjast þeim; en þetta 
mundi meira en borga sig við það, að 
lögin verði skýrari og skýrari, og það ætti 
varla að koma fyrir, að oft þyrfti að halda 
á djúpt hugsuðum lagaskýringum til að 
finna, i hvaða flokk ætti að skipa þessum 
og þessum hlutnurh. Reynslan mundi 
kenna mönnuni að laga lögin þannig, að 
slikt gæti varla komið fyrir.

Jeg skal ekki fara að deila um hinar 
einstöku vörutegundir, sem hjer valda 
ágreiningi. Margt af því er hið sama, 
sem varð deiluefni i fyrra og þá reynl að 
bæta úr. Jeg skal þó geta þess, að jeg 
hefi í rauninni ekki mikið á móti því, 
þótt beitusild sje látin vera tollfri; það er 
einungis á móti því, að ekki verður með 
vissu sagt um, hvað af innfluttrí, isvarinni 
sild muni verða notað til beitu. Jeg sje 
ekki að ástæða sje til að færa seglgarnið

186



187 Þingmannafrumvörp samþykt.
Breyting á lögum um vörutoll.

188

úr 3. flokki, fyrst netagarnið hefir verið 
flutt yfir i 2. flokk, og hefi jeg ekki get- 
að sannfærst afþví, sem hv. 3. kgk. (Stgr. 
J.) sagði um það.

Það er ný upplýsing frá hv. þm. Vestm. 
(K. E.), að frv. þetta sje eingöngu fram 
kornið í þeim tilgangi, að fá lækkaðan 
vörutollinn á gufukötlum, gufuvjelum, 
gufuvögnum og bifreiðum. Mjer er alls- 
endis ókunnugt um þessa ástæðu, og get 
því ekkert um það sagt, á hvað góðum 
rökum þessi staðhæfing er bygð. Hitt 
veit jeg, að margt af því, sem nú er 
deilt um, er hið sama, sem um var deilt 
i fyrra. Jeg tók þá töluverðan þátt í með- 
ferð málsins, svo að mjer er vel kunnugt 
um þetta; og eigi var þá deilt um gufu- 
katla og bifreiðar, svo að vist má telja, 
að fleira hafi getað komið frv. þessu af 
stað en bifreiðar og gufuvjelar; ekki voru 
allir svo ánægðir með úrslit málsins í 
fyrra.

Jeg skal annars leyfa mjer að benda á 
það, sem öllum hv. þdm. að vísu mun 
vera kunnugt, að gufuvjelar og bifreiðar 
eru afarþung stykki, og að geysihár vöru- 
tollur legst á þau, ef hann á að greiðast 
eftir hærri taxtanum; væri því sanngjarnt, 
að hann væri linaður nokkuð. Hv. frsm. 
(K. E.) sagði, að þessi tolllækkun hefði 
verið aðaltilefnið til þess, að frv. kom 
fram, en tækifærið svo verið notað til að 
koma um leið á meira samræmi milli 
laganna og farmskránna. I þessu liggur 
sú játning, að frágangur og niðurskip- 
un málsins sje betri eins og það kom frá 
hv. Nd. en nefndin ætlast til, að hann 
verði hjer. Að endingu tekjeg það fram. 
að jeg tel það sama sem að fella frv. 
að samþykkja 1. lið brtt. nefndarinnar, 
ag jafnvel að samþykkja nokkrar af breyt- 
ingartillögunum.

Steingrímur Jónsson: Hv. 2. þm. 
G.-K. (Kr. D.) viðurkendi, að breyt- 
ángar á lögum þessum mundu baka inn. 
heimtumönnunum erfiðleika fyrst í stað.

Þetta er töluvert þýðingarmikil játning, 
af því svo lítur út, sem látlaust eigi að 
halda áfram að breyta þeim. Þau voru 
samin á aukaþinginu 1912. En strax á 
þinginu 1913 var þeim breytt, og nú 1914 
á enn af nýju að fara að breyta þeim. 
Svo liggur fyrir samkvæmt fyrirmælum 
laganna sjálfra, gagngjörð endurskoðun 
þeirra á þinginu 1915, nema þau hætti 
að gilda. Það er varla að furða, þótt 
vjer innheimtumennirnir eigum örðugt 
með, að setja oss inn i allar þessar breyt- 
ingar, og óðara en vjer förum að venjast 
við breytingarnar, og jafnvel fyrri, koma 
aðrar nýjar. Jeg skal, til dæmis upp á 
hvað örðugt er að fylgja með, nefna það, 
að í fyrra þótti það óhjákvæmilegt að taka 
striga og mottur upp í 2. flokk, og varð 
harður bardagi um það. Nú vill frv. láta 
fella þetta aftur úr honum. Takist það, 
er ekkert líklegra en að aftur verði háð- 
ur bardagi 1915 um að koma því inn í 
þennan flokk. Jeg veit ekki hvað getur 
ruglað innheimtumenn, ef það er ekki 
þetta, að eiga að heimta eitt árið krónu- 
toll at sömu vörunni, en hitt árið 25 aura.

Um segldúk færi svo, að 1914 er hon- 
um skipað í 2. flokk og goldnir 25 aur- 
ar af hverjum 50 kg., en 1915 ætti að 
greiða af honuni fjórfalt hærri toll eftir 
frv.

Verði tillögur nefndarinnar ekki sam- 
þyktar, tel jeg rjettast, að frv. sje felt.

ATKVGR.:
Brtt. 349, 1. við 1. gr., stafliður a., samþ. 

með 7: 1 atkv.
— 349, 1. við 1. gr., stafliður b., samþ. 

með 7: 1 atkv.
— 349, 1. við 1. gr., stafliður c., samþ. 

með 7: 1 atkv.
— 349, 1. við 1. gr., stafliður d., samþ. 

með 7’ samhij. atkv.
— 349, 1. við 1. gr., stafliður e., samþ. 

með 7 atkv. samhlj.
— 349, 1. við 1. gr., stafliður f., samþ. 

með 9 atkv. samhlj.
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Brtt. 349, 2. við 1. gr. samþ. með 11 
atkv. samhlj.

— 349, 3. við 1. gr. samþ. með 10 
atkv. samhlj.

— 349, 4. við 1. gr. samþ. með 11 
atkv. samhlj.

1. gr. með áorðnum breytingum samþ. 
með 8: 1 atkv.

2. gr., 3. gr. og 4. gr. samþ. með 8 
atkv. samhlj.

Fyrirsögn frv. samþ. án atkvgr. 
Frumvarpinu vísað til 3. umr. með 8: 2

atkv.

3. umr. á 34. fundi, föstudaginn 7. á- 
gúst (A. 394).

Afbrigði frá þingsköpum, til þess að 
taka frv. nú til umr., voru leyfð og samþ.

Enginn tók til máls.
ATKVGR.:
Frv. samþ. með 9 : 2 atkv. og endur- 

sent Nd.
(Sjá A. 422).

Á 37. fundi, þriðjudaginn 11. ágúst, 
var útbýtt

frv. til taga um breyting á lögum um 
vörutoU nr. 30, 22. olst. 1912, 
eins og það hafði verið samþ. við eina 
umr. í Nd.

Ein umr. á sama fundi (A. 4fi3, n. 
466).

Afbrigði frá þingsköpum, til þess að 
mega taha rnálið þegar í stað til umræðu, 
voru leyfð af ráðherra og samþ. af deild- 
inni.

Franisögum. (Karl Einarsson): Hv. 
Nd. hefir enn breytt frv. þessu frá því, 
sem það var, þegar það fór hjeðan úr 
deild. í framhaldsnefndarálitinu er þess 
getið, hverjar þessar breytingar sjeu. Þess- 
ar breylingar hv. Nd. eru í sjálfu sjer 
ekki stórvægilegar, en hún heldur þó fast 
við þær, og kemur það til afþví, að þeir, 
sem þykjast hafa vit á, segja, að þeir

hlutir, sem hjer voru feld nöfn á burt 
úr frv., standi aldrei á farmskrám með 
sínu sjerstaka nafni, og þvi sje ekki nauð- 
synlegt að telja þá upp. Þetta gildir þó 
ekki um alla þá hluti, sem hjer um ræð- 
ir. Það mun rjett vera, að steðjar, sleggj- 
ur. járnkarlar og Ijáblöð, standi ekki með 
sínum sjerstöku nöfnum á farmskrám; 
aftur á móti er strigi og segldúkur oft til- 
fært þar með sinu rjetta nafni, og væri 
þá í sjálfu sjer sanngjarnast að færa þetta 
undir 2. lið 1. gr., en ekki undir 3. lið 1. 
gr.; undir 6. lið 1. gr. mundi það akki 
verða talið. En nú hefi jeg fengið upp- 
lýsingar um, að undir nafninu segldúkur 
og i umbúðum með segldúk, sje oft flutt 
ýmislegt, sem að rjettu lagi megi teljast 
álnavara, svo sem boldang. Þegar svo er, 
verður minni ástæða til að skipa segldúk 
i flokk með vörum undir 2. lið 1. gr. 
Þá er að minnast á strigann. Það er 
sjálfsagt, að með honum verða taldar um- 
búðir um fisk, er þær koma hingað nýjar 
og óbrúkaðar i fyrsta sinn; en þá eru 
þær ljettar og tollurinn af þeim ekki mjög 
tilfinnanlegur, enda hefi jeg aldrei heyrt 
kaupmenn kvarta yfir því að borga tolt 
af þessum fiskumbúðum, er þær koma í 
fyrsta sinn, eins og af öðrum striga. Alt 
öðru máli er að gegna um það, þegar 
þær eru endursendar; þá eru þær orðnar 
alt að fjórfalt þyngri af salti og óhrein- 
indum en þær voru nýjar, og væri þá ó- 
sanngjarnt að þurfa að borga af þeim 
sama toll sem af striga; en það kemur 
ekki til, þvi að þá teljast umbúðir þessar 
undir lausar umbúðir, og verður greiddur 
sami tollur af þeim og öðrum lausum um- 
búðum. Þá er þess að gæta, að ekki er 
allur strigi hafður i fiskumbúðir; sumt af 
honum er haft i fatafóður og til fleiri 
hluta. Þegar þetta alt er athugað, þá: 
virðist ekki ástæða til að etja kappi við 
hv. Nd. um þetta atriði.

Það getur verið, að spengur, gaddar og 
rær sje stundum talið með járnbrautar-
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teinum á farmskrá; stundum er það þó 
talið sjer með sínum nöfnum á þeim, og 
langeðlilegast er það, að þetta væri talið 
með járnbrautarteinum, þegar það á ann- 
að borð er ætlað til járnbrautargjörðar. 
En af því að hjer mun varla um stór- 
vægilegt að ræða í bráð, þá getur meiri 
hluti nefndarinnar felt sig við breytingu 
hv. Nd.;\ill ekki gjöra hanaað ágreiningi, 
og stofna málinu með því i tvísýnu. Nið- 
urstaða min verður sú, að jeg vil leyfa 
mjer að ráða hv. d. til að samþykkja frv. 
eins og þdð er nu. Breytingar hv. Nd. 
eru ekki svo verulegar, en hinsvegar tals- 
verð rjettarbót að frv. frá vörutollslögun- 
um 22. okt. 1912 og lögum nr. 22, 20. 
okt. 1913, t. d. að eftir þvi þarf ekki að 
borga toll af pappír, sem var óviðfeldið 
og sama sem að leggja toll á bókagjörð. 
Sömuleiðis eru tilbúin áburðarefni undan- 
þegin vörutolli; enn fremur hey, og má 
það heita sjálfsagt, því að hey er flutt 
til mjög fárra staða á landinu frá útlönd- 
um, nema í harðindum og heyskorti, og 
má þá síst íþyngja mönnum með tollum, 
þegar þeir eru að reyna að bjarga bústofni 
sinum. Líkt er að segja um beitusildina, 
sem lika er undanþegin vörutolli í frv.; 
hún er ekki flutt nema til einstakra staða 
í landinu, helst til Austfjarða og Suður- 
lands, sjerstaklega til Vestmannaeyja; og 
það er ekki gjört nema því að eins, að 
ekki sje kostur á að ná í innlenda síld 
til beitu. Er það bæði ósanngjarnt og 
tilfinnanlegt að verða að borga þann háa 
toll, sem á hana legst. Hver kassi með 
sildinni i er að þyngd kringum 116 kg., 
en síldin sjálf í kassanum ekki nema 60 
kg.; hitt er ís og trje. Það er harla ó- 
sanngjarnt að verða að borga 2 kr. 34 a. 
i toll af þessu, og það því fremur, sem 
það kemur niður á örfáum mönnum, og 
það einmitt mönnum i þeirri stjett, sem 
þyngst landssjóðsgjöld hvila á, sjómönn- 
unum. Steinlimspipur, leirpipur og sand- 
ur eru svo ódýrar vörur í samanburði

við þunga þeirra, að vörutollurinn varð 
ærið hátt hundraðsgjald á þeim, og til- 
fínnanleg verðhækkun fyrir þá, sem þær 
þurftu að kaupa, og trúi jeg ekki öðru 
en að flestir muni telja það til bóta, að 
frv. ætlast til að þetta sje undanþegið 
vörutolli. Jeg gleymdi að taka það fram 
áðan, að jeg hefi fengið þær upplýsingar, 
að þótt segldúkur sje keyptur til segla- 
gjörðar, þá er vörutollurinn á honum ekki 
nema um 2°/0 af verði hans, og getur það 
engan veginn heitið mjög tilfinnanlegt, 
nje bakað sjávarútveginum verulegan 
hnekki.

Jeg tek það upp aftur, að jeg ræð hv. 
d. til að samþykkja frv. eins og það ligg- 
ur fyrir.

Steingrímur Jónsson: Jeg hefi ekki 
getað orðið samferða meðnefndarmönnum 
mínum i þessu máli.

Jeg gjörði grein fyrir því við 2. umr. 
málsins, að jeg teldi það allvarhugavert 
að vera að breyta vörutollslögunum svona 
hvað eftir annað fram og aftur, þannig 
að gjaldið yrði eitt árið þetta, annað árið 
hitt á sömu vörutegundinni. Af striga 
var ákveðið 1912 að borga skyldi 3 kr. í 
vörutoll af hverjum 50 kg.; 1913 var 
gjaldið fært niður i 25 aura af 50 kg. og 
nú 1914 á aftur að hækka það upp í 3 
krónur.

Þegar frv. fór hjeðan úr deildinni til 
hv. Nd., þá var ekki þetta ósamræmi í 
frv. við það, sem áður hafði verið gjðrt; 
það höfðu einar tvær vörutegundir verið 
undanþegnar vörutolli, sem ekki voru það 
áður, en ekki nema harla lítið haggað 
flokkaskiftingunni eins og hún var gjörð í 
fyrra, og var það til að fullnægja rjett- 
mætum rjettlætiskröfum. Það var ekki á 
móti þvi, þótt þetta væri gjört, því að 
með þvi var ekki haggað grundvelli lag- 
anna. Þessu hefir hv. Nd. að vísu haldið, 
en hún hefir tekið aftur niðurfærslur, sem 
veittar voru í fyrra; þannig hefir hún felt 
burt úr 2. lið 1. gr. steðja, sleggjur, járn-
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fearla, Ijáblöð, striga, mottur, fiskinet, segk 
dúka, fastan vjelaáburð, spengur, rær og 
gadda til járnbrautargjörðar. Þetta hafði 
4 fyrra verið fært úr 6. og 3, flokki i 2. 
flokk, en nú ætlast hv. Nd. til að því 
sje aftur kipt til baka. Það er altaf var- 
úðarvert að veita undanþágur, en hálfu 
varúðarverðara er þó að kippa þeim að 
Taunalausu til baka, þegar þær hafa einu 
sinni verið veittar. Auk þess gjörir þetta 
geysirugling í innheimtunni. Jeg hefi í 
.ár innheimt lægri vörutollinn á þessurn 
vörutegundum, en á nú á næsta ári að 
fara að innheimta aftur hærri tollinn. I 
fyrra kom lækkunin mönnum á óvart; 
þá voru það gleðitíðindi, og gleðin drepur 
«ngan; en nú verður þeim hækkun aftur, 
ef hún kemst á, óvænt óánægjutiðindi.

Brtt. hv. Nd. eru þannig vaxnar, að 
jeg tel ekki rjett að ganga að þei'm, og 
jeg get ekki greitt atkv. með frv., ef þær 
fá framgang; rjettarbæturnar eru fremur 
iitlar, en ósanngirnin mikil. Jeg skal að 
visu játa, að það er sanngjarnt, að vöru- 
tollur sje ekki lagður á innflutt hey, því 
að það er varla flutt hingað til lands, svo 
nokkru nemi, nema í heyskorti í landinu 
sjálfu; sömuleiðis er það sjálfsagt og sann- 
gjarnt, að þiggja beitusild undan vörutolli; 
en hvorugt þetfa er þó svo mikilvægt, 
að þess vegna sje ástæða til að fara að 
hringla i lögunum enn á ný og spilla 
þeim í öðrum greinum.

Hv. frsm. (K. E.) hjelt að ekki mundi 
verða óánægja hjá kaupmönnum út af 
hækkun vörutolls á striganum. Jeg man þó 
svo langt, að megn ágreiningur varð um 
þetta og stórdeilur i fyrra i hv. Nd. og 
hætt við að svo geti farið enn. Þá var 
það drifið gegn, þrátt fyrir mikla mót- 
spyrnu hv. 1. þm. G.-K. (B. Kr.l, að hann 
var settur i 2. lið 1. gr. Og satt að segja 
er jeg mjög hræddur um að kaupmenn 
muni verða sáróánægðir með þá breytingu, 
sem nú á að gjöra aftur, ef hún kemst á;

og eigi kæmi mjer á óvart, þótt nýjar 
deilur verði um strigann á þingi 1915.

Framsögum. (Karl Einarsson); Það 
er ekki rjett, að barist væri um strigann 
sjálfan í fyrra; baráttan stóð þá um laus- 
ar umbúðir, og það verð jeg að segja, 
að það er misrjetti, að eiga að greiða 
sama vörutoll af þurrum striga og striga- 
umbúðum, votum af salti og fullum af ó- 
hreinindum. Um segldúkinn er það að 
segja, að það getur áreiðanlega verið ein 
góð aðferð til að svíkja toll á vefnaðar- 
vörum, að hafa þær með honum í um- 
búðum, ef hann er látinn heyra undir 2. 
Iið 1. gr. Enda er svo, að hann er stund- 
um hafður í pakka með öðrum vefnaðar- 
vðrum, án þess að í nokkrum sviksam- 
legum tilgangi sje gjört. Um þetta hefi 
jeg fengið upplýsingar síðan frv. var hjer 
siðast. Þegar svo er, þá er nauðsyn að 
fella hann burt úr öðrum flokki.

Annar liður er nú orðinn miklu skýr- 
ari en hann var í lögunum 1913. Þá var 
t. d. að eins nefnt allskonar skepnufóður, 
og mátti þar í raun rjetlri telja með rúg 
og annan kornmat, þegar það er ætlað 
skepnum; en nú er þetta sundurliðað svo 
vel, að ekki getur valdið misskilningi.

Jeg álit að lög einsogþessi eigiað verasem 
allra ótvíræðust, og eflaust má telja, að þau 
sjeu nú orðin skýrari en þau voru í fyrra.

Það er annars ekkert tiltökumál, og 
ekki annað en við mátti búast, þó ekki 
sje hægt að koma á fullskýrri og fullsann- 
gjarnri flokkaskipun á einu eða tveimur 
árum; lögin eru altof margbrotin til þess. 
Það er fyrst reynslan, sem fæst við notkun 
laganna, er kenuir oss til fullnustu, hver 
sje heppilegust flokkaskifting á vörutegund- 
unum.

ATKVGR.:
Frv. samþ. með 7 : 5 atkv. og afgr. sem 

lög frá Alþingi.
(Sjá A. 478).

13
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17. Ráðherraeftirlaun.
Á 22. fundi í Ed., fimtudaginn 30. júlí, 

var útbýtt
frv. til laga um breyiing á lögum um 

aðra skipun í œðstu umboðsstjórn Ís- 
lands nr. 17. frá 3. okt. 1903, 
eins og það hafði verið samþykt við 3. 
umr. í Nd.

Á 30. fundi, mánudaginn 3. ágúst, var 
frv. tekið til 1. umr. (A. 277).

Enginn tók til máls.
ATKVGR.:
Frumvarpinu visað til 2. umr. með 11 

atkv. samhlj.

2. u m r. á 33. fundi, fimtudaginn 6. 
ágúst (A. 277).

Enginn tók til máls.
ATKVGR.:
1. gr. samþykt með 10: 2 atkv.
2. - - _ 11: 1 _
3. - - _ 11: 1 _
Fyrirsögn frumvarpsins samþykt án at-

kvæðagreiðslu.
Frumvarpinu vísað til 3, umr. með 11 

atkv. samhlj.

3. umr. á 34. fundi, föstudaginn 7. 
ágúst (A. 277).

Afbrigði frá þingsköpum, til þess að 
taka frumvarpið þegar til 3. umr., voru 
leyfð og samþykt.

Steingrímur Jóns.son: Þetta mál hefir 
gengið hjer gegn um tvær umræður, án 
þess að nokkuð hafi verið rætt um það. 
En mjer virðist að málið sje svo þýðing- 
armikið, að mjer þykir undariegt að það 
hefir gengið fram svona umræðulaust. Jeg 
vil leyfa mjer að beina þeirri spurningu 
til háttv. deildar, hvort ekki sje nokkuð 
fljótt að afnema eftirlaun ráðherra áður 
en stjórnarskráin er staðfest. Þetta kemur 
ekki af þvi, að jeg sje mótfallinn því, að 
eftirlaun ráðherra verði afnumin, því að 
þótt jeg sje mótfailinn því, að eftirlaun 
annara embættismanna sjeu afuumin, þá

er öðru ináli að gegna um ráðherraeftir- 
launin. Mjer virðist að þetta mál standi i 
svo nánu sambandi við annað mál, sem sje- 
fjölgun ráðherra, að rjett sje að fresta því 
þangað til það mál verður tekið til yfir- 
vegunar. Jeg mun því ekki greiða at- 
kvæði um málið.

Jósef Björnsson: Jeg get ekki sjeð að- 
það sje nein ástæða til að láta þetta mál 
ekki ná að ganga fram, vegna þess að stjórn- 
arskráin er ekki komin i framkvæmd, því 
að það. er tekið fram i lögunum að þau 
kæmi þá fyrst til framkvæmda þegar stjórn- 
arskráin gengur í gildi.

Stcingrímur Jónsson: Jeg var ekki 
að finna að efni þessa frumvarps. Jeg; 
álít að eins rjett að það bíði eftir stjórn- 
arskránni.

Guðniundur Björnsson: Jeg vil vekja. 
athygli manna á einu atriði í 2. gr., sem 
jeg veit ekki glögt hvernig á að skilja. 
Jeg ætla að lesa greinina, með leyfi háttv. 
forseta: „Nú fer maður úr embœtti, er 
eftirlaunarjettur fylgir, í ráðherraem- 
bœlti eða tekur slíkt embætti eftir að 
hann hefir slept ráðherraembœtti, þá 
fœr hann að eins þau eftirlaun, er því 
embœtti fylgja“. Jeg skal taka dœmir 
því að dæmin dæma lögin. Við skulum 
hugsa okkur að einhver, sem hefir verið 
sýslumaður i 10 ár, verði ráðherra og 
lafi í 15 ár. Taki svo við sýslumanns- 
embættinu aftur og gegni því í 5 ár og 
fái svo lausn vegna Iúa, sem ekki væri að 
furða eftir all það strit.

Þá hygg jeg að greinin verði ekki skil- 
in öðru visi en svo, að hann fá eftir- 
lauu að eins fyrir þau 15 ár, sem hann 
hejir verið sýslumaður, því lögin segja 
— frumvarpið — að ráðherraembætt- 
iuu fylgi engin eftirlaun, og þá líka eng- 
inn eftirlaunarýe/ínr, en það stendur berum 
orðum í frumvarpinu, að hann fái að eins 
þau eftirlaun, sem þvi embætti (hjer sýslu- 
mannsembættinu) fylgja, sem hann þjónaði 
áður en hann varð ráðherra eða eftir það.
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Jeg vil biðja lagamenn hjer i deildinni 
«ð segja til um þetta; hygg þeir hljóti að 
játa, að þessi fyrirmæli verði ekki skilin 
4 annan veg; en mjer er nær að halda, 
að flutningsmenn þessa frumvarps hafi 
■ekki ætlast til, að þau yrðu skilin 
þannig.

Stelngrímur Jónsson: Jeg er ekki i 
vafa um hvernig þetta ákvæði eigi að 
skiljast. Það á að skiljast eins og háltv. 
6. kgk. gat um.

En það eru önnur lög, sem skýra þetta 
á annan hátt; það eru eftirlaunalög okk- 
ar embættisnianna. Þau lög segja. að við 
eigum eftirlaun fyrirþau ár, sem við höf- 
um verið i embættum, hvort sem við höf- 
um gengt sýslumannsembætti eða öðru 
embætti; getur því þetta frumvarp, verði 
það að lögum, eigi haft áhrif á eftirlauna- 
rjett þeirra manna, sem nú eru i embætt- 
um, þó þeir verði ráðherrar. En jeg álít 
það ákvæði, sem felst i frumvarpinu, vera 
fullkomlega sanngjarnt, því að hvers vegna 
ætti embættismaðurinn að hafa ettirlaun 
fyrir þann tíma, sem hann gegnir ráðherra- 
embættinu, þegar aðrir, sem því embætti 
gegna, hafa engin eftirlaun.

ATKVGR.:
Frumvarpið samþ. með 10 atkv. samhlj. 

og afgreitt sem
lög frá Alþingi.

(Sjá A. 426).

18. Ráðstafanir gegn ófriðarhættu. 
Á 23. fundi i Ed., föstudaginn 31. júli,

kl. 1210 e. h. var útbýtt
frv. til laga um ráðstafanir til þess

að tryggja landið gegn hœttu, sem staf- 
að geti af ófriði í Norðurdlfu, 
eins og það hafði verið samþykt við 3. 
umr. i Nd.

Á sama fundi var frumvarpið tekið til
1. umr. (A. 301).

Forseti leitaði leyfis umboðsmanns ráð- 
herra til afbrigða frá þingsköpum, að mega

taka frumvarpið þegar i stað til umræðu. 
Umboðsmaður ráðherra veitti leyfið og 
deildin samþykti afbrigðin í einu hljóði.

Steingríinur Jónsson: Öllum mun 
vera kunnugt um upptökin að frumvarpi 
því, sem hjer liggur fyrir. Það er upp- 
haflega saniið af fjölmennri nefnd, sem 
skipuð var mönnum úr öllum flokkum 
þingsins, og voru fjórir nefndarmennirnir 
úr þessari háttv. deild. Siðan hefir mál- 
ið verið rætt í sameinuðu þingi og háttv. 
neðri deild, og þarf því engra frekari 
skýringa við hjer. Jeg hygg að allir muni 
telja það sjálfsagt að samþykkja það þeg- 
ar í stað. Jeg ætla þvi að eins að láta 
örfá orð fýlgja frumvarpinu úr hlaði hjer 
i ‘deildinni. Fyrst vil jeg leyfa mjer að 
benda á, að hjer er að eins um heimild- 
arlög að ræða, — að stjórninni er veitt 
heimild til þýðingarmikilla og ábyrgðar- 
mikiila aðgjörða, ef stóran háska ber að 
höndum. Til þess að styðja stjórnina i 
þessum vanda og til þess að standa á 
verði fyrir hönd Álþingis, á svo þingið að 
útnefna 5 manna nefnd. Þess ber vel að 
gæta, að til þeirra örþrifaráða, sem heim- 
iluð eru með lögunum, má þvi að eins 
gripa, að hættan sje mikil og bersýnileg. 
Við þetta miðast alt frumvarpið. Auðvitað 
eru þetta ekki nema bráðabirgðalög, sem 
í hæsta lagi eiga að gilda þangað til næsta 
þing kemur saman. — Jeg vona að frum- 
varpið fái greiðan gang hjer um deildina 
og verði samþykt með ölhim atkvæðum.

ATKVGR.:
Frumvarpinu vísað til 2. umræðu með 

öllum atkvæðum.

2. umr. á 24. fundi, fðstudaginn 31. 
júlí, kl. 12®° e. h. (A. 301).

Forseti leitaði leyfis til afbrigða frá þing- 
sköpum, svo 2. umræða mætti fara fram 
samstundis. Afbrigðin voru leyfð og sam- 
þykt.

Júlíus Havsteen: Jeg ætla að eins að 
gjöra eina litla athugasemd viðvikjandi
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síðustu grein frumvarpsins. Hún er ekki 
i samræmi við lögin frá 24. ágúst 1877 
um birting laga og tilskipana. Samkvæmt 
þeim lögum geta engin lög gilt hjer nema 
þau sjeu auglýst í Stjórnartíðindunum A. 
og B. Fram hjá þessu lagafyrirmæli er 
gengið í 5. gr. frv. — Að öðru Ieyti vil 
jeg að eins benda á það, að ákvæðin i 
seinni málsgrein 4. greinar eru mjög hörð. 
En vegna þess, hvað nú stendur sjerstak- 
lega á, ætla jeg mjer ekki að fetta fingur 
út í það.

linboðsmaður ráðherra (Kl. J.): Það 
er alls ekki meiningin, að hjer eigi að fara 
fram hjá lögunum um birting laga og til- 
skipana 24. ágúst 1877. Verði þetta frv. 
að lögum frá Alþingi, verður það satn- 
stundis sent konungi til staðfestingar, og 
þegar undirskrift hans er fengin, verður 
það samstundis birt i einu númerí af B- 
deild Stjórnartíðindanna og jafnframt verð- 
ur númer af A-deildinni gefið út. Það 
verður því við þetta tækifæri farið alveg 
eins að og áður hefir verið gjört, þegar 
viðlíka hefir staðið á.

Júlíus Havsteen: Það hefir jafnan 
verið formúlerad svo i lögum, að þau 
öðlist gildi þann dag, er birt væri stað- 
festing þeirra í Stjórnartíðindunum B. 
Þessa forms hefðu menn vel getað gætt, 
þó að mikill asi hafi verið á að koma 
lögurium út.

Stelngrímur Jónsson: Það er mis- 
skilningur, að hjer sje brotið í bág við 
lögin frá 24. ágúst 1877. Þau lög gjöra 
einmitt sjálf ráð fyrir undantekniugar-til- 
fellum, þar sem þau ákveða, að lög og 
tilskipanir skuli öðlast gildi 12 vikum eftir 
að þau hafi verið birt í Stjórnartíðindun- 
um, „að svo miklu leyti, sem e:gt er 
sagt sjerstaklega fyrir um það í sjálf- 
um lögunum eða tilskipununum, hve 
nœr þau skuli öðlast gildiu. Alveg hið 
sama átti sjer stað um tollhækkunarlögin 
1905. Mjer voru send þau lög sem sýslu- 
manni, til þess að heimta inn tolla sam-

kvæmt þeim, áður en þau voru birt í 
Stjórnartíðindunum.

ATKVGR.:
1. gr. samþ. með 12 atkv. samhlj.
2. — - — öllum atkv.

4. - - - - -
5. — — — 12 atkv. samhlj.
Fyrirsögn frumvarpsins samþykt án at-

kvæðagreiðslu.
Frumvarpinu vísað til 3. umræðu með 

öllum alkvæðum.

3. umr. á 25. fundi, föstudaginn 31, 
júli, kl. 12«. e. h. (A. 301).

Forseti leitaði leyfis til afbrigða frá þing- 
sköpum, svo frumvarpið mætti þegar í 
stað koma til 3. umræðu. Afbrigðin voru 
leyfð og samþykt.

Enginn tók til máls.
ATKVGR.:
Frumvarpið samþykt með öllum atkv, 

og afgreitt sem
lög frá Alþingi.

(Sjá A. 304).

19. Viðaukl við ráðstaíanir gegn 
úfriðarhættu.

Á 27. fundi í Ed., sunnudaginn 2. á- 
gúst, kl. 105 síðd., var útbýtt

frv. til laga um viðauka við lög 1. 
ágúst 1914 um ráðstafanir til þess að 
tryggja landið gegn hœttu, sem stafað 
geti af ófriði í Norðurálfu, 
eins og það hafði verið samþ. við 3. umr. 
i Nd.

Á sama fundi var frv. tekið til 1. umr. 
(A. 323).

Forseti leitaði leyfis til afbrigða frá 
þingsköpum, til þess að mega taka frv. 
fyrir til 1., 2. og 3. umr. samstundis. Af- 
brigðin voru leyfð og samþykt,

Karl Einarsson: Jeg ætla að eins að 
taka það frarn, að jeg greiði atkv. með 
frv., enda þótt jeg álíti það óþarft. En
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ef til vill friðar það þingmenn og almenn- 
ing, og því er gott að það sje samþykt.

Jeg álít að það sje hægt samkv. al- 
mennum lögum, að gjöra það, sem frv. 
þetta á að hindra, ef það verður að lög- 
um.

ATKVGR.:
Frv. vísað til 2. umr. í e. hlj.

2. umr. á 28. fundi, sunnudaginn 2. 
ágúst, kl. 10® siðd. (A. 323).

Enginn tók til máls.
ATKVGR.:
1. gr. samþ. með öllum atkv.
2. — — - - —
Fyrirsögn frv. samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með öllum atkv.

3. umr. á 29. fundi, sunnudaginn 2. 
ágúst, kl. 1013 síðd. (A. 323.)

Enginn tók til máls.
ATKVGR.:
Frv. samþ. með öllum atkv. og afgreitt 

sem
lög frá Alþingi.

(Sjá A. 329.)

20. Gullforði íslandsbanka o. fl.
Á 27. fundi i Ed., sunnudaginn 2. á- 

gúst, kl. 105 síðd., var útbýtt
frv. til laga um ráðstafanir á guil- 

forða Islandsbanka, innstœðufje i bönk- 
um og sparisjóðum, og póstávísunum, 
eins og það hafði verið samþ. við 3. umr. 
í Nd.

Á sama fundi var frv. tekið til 1. u m r. 
(A. 322).

Forseti leitaði leyfis til afbrigða frá 
þingsköpum, svo að taka mætti frv. til 
umr. þegar í stað. Afbrigðin leyfði ráð- 
herra og deildin samþykti þau.

Enginn tók tif máls.
ATKVGR.:
Frv. vísað til 2. umr. með öllum atkv.

2. umr. á 28. fundi, sunnudaginn 2. 
ágúst, kl. ÍO9 síðd. (A. 322).

Forseti leitaði leyfis til afbrigða frá 
þingsköpum til þess að mega taka frv. 
fyrir til þessarar umr. og næstu (3.) umr. 
Voru afbrigðin leyfð og samþykt.

Magnús Pjetursson: Jeg hefi ekki 
neitt að athuga við frv. Jeg vildi að eins 
skjóta því til hæstv. ráðh., með því að ekki 
er við því að búast, að ifigin verði stað- 
fest á morgun, að minsta kosti ekki fyr 
en annað kvöld, hvort hann ekki vildi 
hlutast til um í samráði við bankastjórn- 
ina, að ráðstafanir verði gjörðar til þess, 
að dagurinn á morgun verði ekki hættu- 
legur bankanum að því leyti, að hann 
missi mikið af gullforða sínum.

Ráðherra (Sigurður Eggerz): Ef frv. 
verður samþykt óbreytt, verður það sím- 
að út þegar í kvöld.

Jeg skal taka til athugunar, hvað gjöra 
megi, svo að dagurinn á morgun verði 
bankanum ekki hættulegur.

ATKVGR.:
1. gr. samþ. með öllum atkv.
2. —4. gr., hver um sig, samþ. í e. hlj.
Fyrirsögn frv. samþ. án atkvgr.
Frv. visað til 3. umr. með öllum atkv-

3. umr. á 29. fundi, sunnudaginn 2. 
ágúst, kl. 10« siðd. (A. 322).

Enginn tók til máls.
ATKVGR.:
Frv. samþ. með öllum atkv. og afgreitt 

sem
lög frá Alþingi.

(Sjá A. 328).

21. Landsdómur.
Á 31. fundi í Ed., þriðjudaginn 4. á- 

gúst, var útbýtt
frv. til laga um breytingar á lögutn 

nr. 11, 20. okt. 1905, um landsdóm, 
eins og það hafði verið samþ. við 3. umr. 
i Nd.
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Á 33. fundi, fimtudaginn 6. ágúst, var 
frv. tekið til 1. u m r. (A. 336).

Enginn tók til máls.
ATKVGR.:
Frv. vísað til 2. umr. með öllum atkv.
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2. u m r. á 35. fundi, laugardaginn 8. 
ágúst (A. 336).

Enginn tók til máls.
ATKVGR.:
1. gr. samþ. með öllum atkv.
2. — — — — —
3. — — — - -
Fyrirsögn frv. samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. í e. hlj.

3. u m r. á 36. fuudi, mánudaginn 10. 
ágúst (A. 336).

Enginn tók til máls.
ATKVGR.:
Frv. samþ. með 10 atkv. samhlj. og 

afgreitt sein
lög frá Alþingi.

(Sjá A. 459.)

22. Grímseyjarviti.
Á 35. fundi í Ed.. laugardaginn 8. á- 

gúst, var útbýtt
frv. td laga um að landsstjórninni 

veitist heimild til ad láta reisa horn- 
vita á Grimsey i SteingrímsfirSi, 
eins og það hafði verið samþ. við 3. umr. 
í Nd.

Á 36. fundi, mánudaginn 10. ágúst, 
var frv. tekið til 1. umr. (A 413).

Magnús Pjetursson: Þessi heimildar- 
lög eru ein af þeim bráðnauðsynlegu og 
óhjákvæmilegu fjárveitingum, sem þingið 
neyðist til að veita stjórninni heimild til 
að greiða. Þessi fyrirhugaði viti á Grims- 
ey er beint skilyrði fyrir að Björgvinjar- 
skipin sigli á vesturhluta Húnaflóa.

Jeg skal taka það fram, að þessL fyrir- 
hugaði viti á ekki einungis að vera leið- 
arljós fyrir innsiglinguna á Hólma-

vík, heldur og fyrir opnuna milli Vatns- 
ness og Stranda eða inn á hafnirnar 
Hvammstanga, Borðeyri, Bitru og Hólma- 
vík.

Það, sem sjerstaklega kom mjer til að 
standa upp, var það, að jeg vildi benda 
á, að þó í frv. standi hornviti á Grímsey, 
þá er það meining frv., að þar i sjeu 
innifaldir tveir smærri vitar, sem Krabbe 
verkfræðingur telur nauðsynlega til að lýsa 
upp innsiglinguna á Hólmavík. Með öðr- 
um orðum, að þetta frv. ætlast til að 
stjórninni heimilist, að veita til þessara 
vita kr. 18,100 samkvæmt áætlun verk- 
fræðingsins um bygging og rekstur vitans. 
Þessu vildi jeg slá föstu til leiðbeiningar 
fyrir stjórnina, og skoða jeg það svo, að 
hv. deild sje mjer samdóma um þetfa efni, 
ef enginn hreyfir mótmælum gegn því.

Jeg skal annars geta þess, að eftir sam- 
tali við Krabbe verkfræðing, þá er ekki 
alveg vist, að þessir vitar geti komist upp á 
næsta hausti. Er það meðal annars ó- 
friðurinn sem veldur því. Sutnir hlutir 
til vitans áttu að koma frá París og 
Þýskalandi, en mjög óvíst að þeir fáist í 
tæka tíð. Samt sem áður er möguleiki 
á að vitinn komist upp, og þvi er sjálf- 
sagt að veita stjórninni heimildina, ef á 
þarf að halda.

Steingrímur Jónsson: Jeg vil að eins 
taka það fram, að jeg álit, að þingið sje 
komið inn á hála braut með þessum heim- 
ildarlögum, sem nú er í ráði að sam- 
þykkja. Jeg mun greiða atkvæði móti 
þeim öllum. Af tvennu illu kysi jeg frem- 
ur, að stjórnin veítti fje það, sem farið 
er fram á í þessum lögum, upp á vænt- 
anlegt samþykki þingsins. Og ef litlar 
eða engar likur eru til að þetta heimild- 
arlagafrv. komi til framkvæmda, þótt það 
verði samþykt, er auðsætt, að hjer er að 
eins um varhugaverða atkvæðagreiðslu að 
ræða, en ekki um frv., er getur kom- 
ið að nokkru gagni,

Magnús Pjetursson: Eins og jeg vona
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að hv. deildarmenn hafi heyrt, sagði jeg 
ekki, að ómögulegt væri að vitarnir kæm- 
ust upp í haust, heldur hitt, að svo gæti far- 
ið, að miklir örðugleikar yrðu á að reisa þá.

Ut af umtali hv. 3. kgk. þm. (Stgr. J.) 
skal jeg geta þess, að jeg hygg að stjórn- 
in geti ekki vel veitt fje til þess fyrirtæk- 
is, er farið er fram á í frv., ef það er 
felt. Ef frv. er felt, lítur út eins og þing- 
ið banni að veita þessa fjárupphæð.

ATKVGR.:
Frv. vísað til 2. umr. með il : 1 atkv.

2. umr. á 37. fundi, þriðjudaginn 11. 
ágúst (A. 413).

Forseti leitaði leyfis til afbrigða frá þing- 
sköpum, til þess að mega taka frv. til 2. og 3. 
umr. í dag, sinnar umr. á hvorum fundin- 
um. Afbrigði þau voru Ieyfð og samþ.

Enginn tók til máls.
ATKVGR.:
Frv.greinin samþ. með 10 : 1 atkv.
Fyrirsögn frv. samþ. án atkvgr.
Frv. visað til 3. umr. með 10 atkv. 

samhlj.

3. umr. á 38. fundi, þriðjudaginn 11. 
ógúst (A. 413).

Enginn tók til máls.
ATKVGR.:
Frv. samþ. með 12 atkv. samhlj. og 

afgreitt sem
lög frá Alþingi.

(Sjá A. 484.)

23. Vífilsstaðaheilsuhælið.
Á 35. fundi í Ed.. laugardaginn 8. á- 

gúst, var útbýtt
frv. til laga um að landsstjóminni 

heimilist að veita stjórn heilsuhœlisins 
á Vifil&stöðum nauðsynlegan styrk úr 
landssjóði til reksturs hælisins, 
eins og það hafði verið samþ. við 3. umr. 
i Nd.

Á 36. fundi, mánudaginn 10. ágúst, var 
frv. tekið til 1. umr. (A. 414).

Enginn tók til máls.
ATKVGR.:
Frv. vísað til 2. umr. með 11 atkv. 

samhlj.

2. umr. á 37. fundi, þriðjudaginn 11. 
ágúst (A. 414, 468).

Forseti leitaði leyfis til afbrigða frá 
þingsköpum, til þess að braða 2. og 3. 
umr. um málið meir en lög stæðu til. 
Afbrigðin voru leyfð og samþ.

Björn Þorláksson: Jeg stend upp 
vegna brtt. á þgskj 468. Hún fer í þá 
átt, að fjárveitingin til hælisins verði færð 
úr 20 þús. niður í 10 þús- krónur, og vil 
jeg nú skýra með fáeinum orðum, hvað 
vakti fyrir okkur flutnm. hennar. Jeg 
hefi kynt mjer skilríki þau, er hjer liggja 
fyrir þinginu, um fjárhag hælisins. Læknir 
hælisins skýrir svo frá, að hælið muni 
geta komist af með 10 þús. kr. fjárveit- 
ingu í ár og næsta ár. En nefndin í Nd. 
hefir komist að þeirri niðurstöðu, að ekki 
mundi minna nægja en 20 þús. kr., og 
mun óhætt að fullyrða, að nefndin hefir 
bygt þessa skoðun sína á upplýsingum, 
sem húu hefir fengið frá stjórn heilsu- 
hælisins hjer í Reykjavik. Jeg get nú ekki 
skilið annað en að læknirinn hljóti að 
vita best um hag hælisins, og um það 
vona jeg að allir sjeu samdóma, að fjár- 
veitingin eigi ekki að vera hærri, en ítr- 
asta nauðsyn krefur. Þess mun tæpast 
langt að bíða, að landssjóður taki að sjer 
hælið, og ætti Alþingi að fara varlega i 
fjárveitingu til þess, þangað til þar að 
kemur. Jeg vil lika geta þess, að jeg hefi 
orðið þess var, að margir eru óánægðir 
með stjórn hælisins, og hefi jeg heyrt 
menn láta þá skoðun í ljós, að vel mætti 
stjórna hælinu svo, að það þarfnaðist ekki 
svo hárra styrkveitinga sem hingað til. 
Jeg ætla mjer ekki hjer að fara að setja
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út á stjórn hælisins, en vil þó nefna eitt 
dæmi þsss, að því er ekki svo vel stjórn- 
að sem skyldi. Mjer er sagt að töðufall 
sje nokkuð á Vífilsstöðum, en þó eru þar 
engar kýr. Taðan er seld, en öll mjólk 
er keypt að. Þetta er fjártap; hælinu ætti 
að vera arður að því að halda kýr. Og 
í öðru lagi get jeg ekki annað skilið en 
að það sje notalegra, að minsta kosti er 
til sjúklinga kemur, að hafa mjólk á 
staðnum, heldur en að fá hana að, ef til 
vill misjafnlega góða. Jeg hefi heyrt menn 
minnast á fleira, sem ekki væri sem heppi- 
legast í stjórn hælisins, en skal ekki fara 
frekar út í þá sálma hjer. — En það 
hygg jeg óhætt að fullyrða, að 10 þús. 
kr. fjárveiting mundi nægja. Jeg byggi 
það á orðum læknisins. En jeg vil líka 
benda á annað, sem gæti aukið tekjur 
hælisins. Meðgjöfin með sjúklingunum er 
óhæfilega lág. Að vísu eru margir þeirra 
styrks maklegir, en það er óhæfilegt, hvað 
efnamenn þurfa lítið að borga með sjer. 
Matvörur hljóta nú að stíga í verði um 
land alt, og því væri ástæða til þess að 
hækka meðgjöfina einmitt nú. Þó að 
vörur hækkuðu ekki í verði, væri samt 
ástæða til að hækka meðgjöfina, t. d. um 
1O°/o, og væri það þó ef til vill of stutt 
farið. Meðgjöfin með sjúklingum nemur 
nú 40 þús. krónum; 10°/0 af þeirri upp- 
hæð eru 4 þús. krónur. Þetta ætti að 
geta hjálpað nokkuð. Að lokum vil jeg 
taka það fram, að jeg mun greiða atkv. 
á mófi frv., ef brtt. mín verður feld.

Kristinn Daníelsson: Jeg get fallist 
á brtt. hv. 5. kgk. (B. Þ.), ef byggja má 
á þeirri upplýsingu hans, að hælið geti 
komist af með þá fjárhæð, sem þar er 
farið fram á. En hinu vil jeg mæla á 
móti, að það geti komið til nokkura mála, 
að hækka meðgjöfina, þvi að allur þorri 
sjúklinganna eru fátæklingar. Jeg þekki 
marga, sem hafa komist á sveitina, af þvi 
að þeir þurftu að fara á hælið. Jeg vildi 
að eins gjöra þessa athugasemd.

Magnús Pjetursson: Jeg vil getaþess, 
að þegar jeg heyrði fyrst getið um þessa 
20 þúsund króna fjárveitingu, þótti mjer 
hún of há, og bygðist sú skoðun mín á 
sömu rðkum, sem háttv. 5. kgk. (B. Þ.) 
hefir tilfært. En síðan hefi jeg athugað 
málið nánara og komist að þeirri niður- 
stöðu, að hjer tjái ekki að klípa af. Til- 
gangur þessa frumvarps er auðvitað sá, 
að unt verði að reka hælið tramvegis. En 
einmitt ræða háttv. 5. kgk. (B. Þ.) sannfærði 
mig um, að 10 þús. kr. fjárveiting mundi 
verða of lág. Oll matvæli eru að hækka 
i verði, og þó að meðgjöfin yrði hækkuð, 
mundi hún aldrei aukast að sama skapi, 
sem vöruverðið hækkar. Jeg hygg því, að 
læknir heilsuhælisins mundi ekki nú telja 
10 þúsund krónu fjárveitingu nægilega. — 
Jeg vil enn fremur leyfa mjer að benda 
háttv. 5. kgk. (B. Þ.) á, að heilsuhælis- 
stjórnin hefir ekki haft ráð yfir Vífilsslaða- 
túni fyr en i vor. — Jeg get ekki sjeð að 
það skifti miklu, hvort stjórninni er heim- 
ilað að veita hælinu meiri eða minni fjár- 
styrk, því að fyr eða siðar hlýtur að reka 
að því, að landssjóður taki við hælinu, og 
þá auðvitað um leið við kaupstaðarskuld- 
um þess.

I frumvarpinu er heimiluð alt að 20 
þús. kr. fjárveiting, en auðvitað hvergi 
sagt [að svo mikið skuli nota. — Ef nú 
hælinu verður ekki veitt nægilegt fje, þá 
verður annaðhvort, að því verður að loka 
og mun öllum þykja það illa farið, eða 
þá, að þeir menn, sem eru í stjórn hæl- 
sins, verða á ný að taka ásig stórábyrgð- 

ir fyrir hælið.
Þeir munu þó enn þá standa i 9 

þús. kr. ábyrgð fyrir það, og væri hróplegt 
ranglæti, ef nú ætti að Idaða meira á þá, 
enda veit jeg ekki, hvort þeir tækju það 
i mál.

Steingrímur Jónsson: Jeg er með 
brtt. á þskj. 468, ekki af því að jeg haldi, 
að heilsuhælið sje ekki fjárþurfa, heldur 
vegna hins, að jeg vil sýna stjórn hælis-
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ins, að það tjáir ekki að kasta allri sinni 
áhyggju upp á landssjóð. Hælið er orðið 
hrein og bein liknarstofnun, ekki einung- 
is fyrir fátæklinga, heldur einnig fyrir 
efnamenn. Engin sjúkrahúshola úti um 
landið er eins ódýr og Vífilsstaðahælið. 
Ráðið er auðvitað ekki að ofþyngja fá- 
tæklingum, en hitt er með öllu óhæfilegt, 
að láta efnamenn Iiggja á hælinu sem 
þurfalinga landssjóðs. Við þá þarf að 
hækka meðgjöfina, og svo þarf að rnynda 
sjóði um land alt, til þess að útvega fá- 
tæklingum frípláss, hálft frípláss o. s. frv. 
Stjórn hælisins hefði fyrir Iöngu átt að 
beina starfsemi sinni í þá átt. Það væri 
hart, ef landssjóður ætti að taka að sér 
hælið með þeirri kvöð, að það ætti að 
vera iíknarstofnun fyrir efnamenn. Mjer 
•dettur ekki í hug, að sjúklingurinn eigi 
að öllu leyti að borga leguna; en mjer 
fyndist sanngjarnt, að þeir efnaminni borg- 
uðu kr. 1,75—kr. 2,00 á dag og efnamenn 

.talsvert meira. En að landssjóður ausi 
alt af fje í hælið, getur, að jeg hygg, bein- 
línis hindrað þá þörfu framför, að sjúkra- 
sjóðir myndist hjer á landi.

Magnús Pjetursson: Jeg þarf ekki 
oiörgu að svara hv. 3. kgk. (Stgr. J.). 
Hann sagði, að stjórn hælisins ætti ekki 
að kasta allri sinni áhyggju á landssjóð. 
En það er víst engin hætta á því; stjórn- 
in stendur sjálf í stórum ábyrgðum fyrir 
hælið, og þegar svo er i pottinn búið, er 
óþarfi áð sveigja þvi að mönnum, að þeir 
varpi af sjer áhyggjunum á aðra. Heilsu- 
hælisstjórnin hefir áreiðanlega nógar áhyggj- 
ur eftir, þó styrkurinn til hælisins væri 
alt að 20 þús. Þá sagði hv. þm. að eng- 
in sjúkrahúshola á landinu væri eins ódýr 
eins og heilsuhælið. Þetta eralveg rangt; 
á sjúkrahúsinu i Hólmavík þurfa sjúkling- 
arnir t. d. ekki að borga meira en kr. 
1,15 á dag. Það verða menn og að gjöra 
sjer ljóst, að ef hækka á meðlagið með 
efnamönnum, þá verður líka að útvega 
þeim aukin hlunnindi. En mergurinn

málsins er, að sem flestir sjúklingar sæki 
hælið, og þessvegna má ekki íþyngja fá- 
tæklingum. Það væri auðvitað ágætt, ef 
hægt væri að koma upp sjúkrasjóðum, en 
tilraunir i þá átt, hafa gengið heldur örð- 
ugt.

Steingr. Jónsson: Það getur verið 
rjett, að ekki sje tekin nema 1 kr. og 15 
aur. á dag fyrir sjálfa leguna á sjúkra- 
húsinu i Hólmavík, en þar á ofan bætist 
svo borgun fyrir læknishjálp, 50 aur. á 
dag, og ennfremur þóknun fyrir vökunæt- 
ur o. s. frv. Það bætist við borgunina til 
sjálfs sjúkrahússins, og hygg jeg að það 
sje oft nær 1 kr. en 50 aur. á dag.

Magnús Pjetursson: Jeg get ekki við- 
urkent, að það sje rjett, að læknishjálp sje 
ætið borguð með 50 aurum á dag; venju- 
lega er ekki tekið nema 2 kr. fyrir vik- 
una, ef ekki er um sjerstakar aðgjörðir eða 
skiftingar að ræða. Það er hv. 6 kgk. 
(G. B.) kunnugt, því hann hefir samið við 
flesta lækna um þá borgun, þegar i hlut 
eiga þurfalingar. Á Vifilsstöðum er vist 
líka aukaborgun, ef sjerstakar vökukonur 
eru hafðar, svo sá samanburður hv. 3. 
kgk. (Stgr. J.) er alveg rangur.

Björn Þorláksson: Hv. þm.Strand. (M. 
P.) leiðrjetti það, sem jeg sagði um að engar 
kýr hefðu verið hafðar á hælinu. Jeg 
sagði að eins, að jeg hefði heyrt þetta, en 
fullyrti það ekki. Hann sagði að hælið 
hefði ekki umráð yfir neinu túni. Það 
getur vel verið rjett, en þá sýnist mjer 
að stjórn hælisins hefði upphaflega átt að 
reyna að ná yfirráðum yfir einhverju túni. 
Þetta virðist bera vott um að hælinu muni 
ekki hafa verið stjórnað sem best eða með 
sjerlegri fyrirhyggju. Sami hv. þm. skildi 
tillögu mina um að meðgjöf með sjúkling- 
um yrði hækkuð um 10°/0, á þann hátt, 
að hún væri að eins gjörð með tilliti til 
þess, sem fæðið er nú dýrara vegna ó- 
friðarins, en jeg átti við, að það yrði 
hækkað til frambúðar, án tillits til þess 
kostnaðar, sem leiðir af þeirri verðhækkun,
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sem nú er á nauðsynjavörum, en með 
tilliti til þeirrar verðhækkunar þyrfti auka- 
hækkun á meðgjöfinni um stund. Hv. 
2. þm. G.-K. (K. D.) vakti athygli manna 
á því, að ef meðgjöf með sjúklingum yrði 
hærri, þá yrði það til þess að sjúklingarn- 
ir færu á sveitina. Jeg get ekki sjeð neitt 
hættulegt við það; mjer finst það sönnu 
nær að sveitirnar kosti sjúklingana heldur 
en landssjóður. Jeg kann illa við þá stefnu 
hjer í þinginu, að láta allan kostnað við 
hvaða fyrirtæki sem er, bitna á landssjóði. 
Það verður ekki með sönnu sagt, að lands- 
sjóður hafi verið niskur á fjárframlögum 
sínum til hælisins. Siðasta þing veitti 
hælinu 28. þús. kr. styrk fyrra árið og 25 
þús. kr. styrk seinna árið, og ef þær 10 
þús. kr. verða samþyktar, sem hjer er 
gjört ráð fyrir, þá verða það samtals 63 
þús. kr. á fjárhqgstímabilinu, og það sýnist 
mjer vera vel sæmilegt.

Jeg vil minna á, að það er ekki sala 
sem fram fer á Vífilsstöðum; það er gjöf, 
þegar miðað er við það, hvað kostar að 
vera á samskonar hælum ytra; og það er 
landssjóður sem gefur. En maður getur 
ekki ætlast til að landssjóður einn gefi; 
það verða fleiri að gefa en hann. A und- 
anfarandi árum hafa einstakir menn gefið 
talsvert til heilsuhælisins, en þetta hefir 
mjög minkað og jeg er hræddur um og 
geng jafnvel að því ,visu, að gjafir ein- 
stakra manna til hælisins hætti alveg, ef 
20 þús. kr. eru nú veittar úr landssjóði.

Giiðinuiidiir Björnssoii: Mjer er þetta 
mál svo skylt, að mjer þykir það leitt að 
verða að blanda mjer í talið, en get þó 
ekki orða bundist. Það er verið að stinga 
upp á þvi að hœkka meðgjöfina, og menn 
eru að segja, að það sjeu svo margir 
efnamenn hjer á landi. Þar til er því að 
svara, að flestir, sem á hælið koma, eru 
efnálausir menn. Þeir efnuðu eru svo 
fáir, að hækkunin á meðgjöfinni yrði að- 
allega að lenda á þeim efnalitlu, ef það 
ætti að geta orðið til nokkurs verulegs 1

tekjuauka fyrir hælið. Þar að auki er 
ekki hægt að skylda neinn til að taka 
einbýlisstofu fyrir háu meðgjöfina. En það 
þykir hvergi rjettlátt, að láta sjúklinga i 
sambýlisstofum borga misjafnt, suma 
eða helmingi meira en aðra fyrir alveg 
sama viðurgjörning. Og það geta menn 
vafalaust skilið, að það er lika bæði erfitt 
verk og óvinsælt, að meta efnahag manna 
og eiga að jafna meðgjöfinni niður á 
sjúklingana eins og útsvari.

Jeg heyri menn segja, að meðgjöfin sje 
yfirleitt of lág; hún sje lægri en á öðrura 
sjúkrahúsum hjer á landinu. Þetta er 
rjett, ef allur kostnaður er talinn, þá er 
hann sumstaðar miklu meiri en á hælinu, 
einkum af þvi að í öllum almennum 
sjúkrahúsum verða sjúklingarnir að borga 
lækni sjer í lagi. Jeg þekki þetta manna 
best. Jeg hefi sjálfur komið skipulagi á 
reikninga sjúkrahúsanna og þar á meðai 
læknisreikningana, og jeg get sagt þa$ 
með fullri vissu, að þeirra reikningar eru» 
ekki ósanngjarnir. En liti maður á með- 
allegutímann á hælinu og öðrum sjúkra- 
húsum, þá kemur það i ljós að meðallengd 
legutimans á hælinu er miklu lengri en 
annarsstaðar; ekki skemri en missiri, svo- 
að sjúklingar verða oft að borga 5—600 
kr. i alt, og þó það sje ekki meira e» 
300 eða 400 kr., þá viJ jeg leyfa mjer að' 
spyrja: Er alþýða manna hjer á landi 
svo efnuð, að það sje ekki þungur 
skattur fyrir hvern almúgamahn, að 
verða að greiða, þó ekki sje meira e» 
200 kr., hvað þá 4—500 kr. á einu ári 
sjer til heilsubótar og missa jafnframt af 
atvinnu sinni, ef nokkurer? Og er þá ekki 
athugavert að hækka meðlagið frá þvír 
sem það er nú?

Háttv. 3. kgk. (Stgr. J.) færði það máli 
sínu til stuðnings, að þetta, að hafa með- 
gjöfina svona lága, væri til þess að draga 
úr áhuga manna til þess að stofna sjúkra- 
samlög. Þegar jeg heyri annan eins sleggju- 
dóm og þenna, þá dettur mjer í hug
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-málshátturinn, „að þeir inna mest af Ólafi 
kóngi, sem aldrei fengu hann sjeð nje 
>heyrt“. En vilji hv. 3. kgk. (Stgr. J.) 
standa fyrir sleggjunni, þá er hún til reiðu; 
hún er i reikningum Sjúkrasamlags Reykja- 
víkur, og hún er svo þung, að verði hv.
3. kgk. (Stgr. J.) fyrir högginu, þá stend- 
ur hann ekki upp aftur. Því að það, sem 
einmitt hindrar mest stofnun sjúkrasam- 
laga, er nú þetta, að það er svo dýrt fyr- 
ir þau að kosta sjúklinga á sjúkrahúsum. 
Við sjáum mjög illa fyrir okkar sjúku 
meðbræðrum. Annarsstaðar leggur rikis- 
sjóður svo mikið til sjúkrasamlaga, að 
þeim er ekki ofviða að láta sjúklinga sína 
■á sjúkrahús. I Danmörku þurta sjúkra- 
samlögin ekki að borga nema 80 aura á 
dag með sjúklingum sínum á sjúkrahús- 
«im.

Hv. 5. kgk, (B. Þ.) sagði, að það gjörði 
ekki til, þó menn færu á sveitina um leið 
og menn færu á sjúkrahúsin. En ef það 
er ekki brjóstumkennanlegt, að menn fari 
á sveitina, þá er mjer öllum lokið. Þá 
geta menn hækkað meðgjöfina á Vifils- 
stöðum, svo að landssjóður þurfi ekkert 
að borga. En mundi það ekki fara svo 
í fyrstu, að margur sjúklingur kysi fremur 
gröfína en sveitina. En kann ske mönnum 
standi það líka á sama.

Jeg skal ekki tala um stjórn heilsu- 
hælisfjelagsins; en þar sem hv. 5. kgk. 
(B. Þ.) ljet það i ljós, að læknirinn á 
Vífilsstöðum mundi vita það best, hve 
mikla peninga hælið þyrfti, þá lítur helst 
út fyrir að þm. viti ekki einusinni það, 
að læknirinn er ekki gjaldkeri hælisins. 
Gjaldkeri Heilsuhælisfjelagsins er Sighvat- 
ur Bjarnason bankastjóri, og hann og 2 
menn aðrir vita, að ef sú fjárhæð, sem 
farið er fram á, er færð niður í 10. þús. 
kr., þá verða þeir að borga það sem á 
vantar. En menn lita ef til vill svo á, 
að það gjöri heldur ekki neitt til.

Björn Þorláksson: Háttv. 6 kgk. (G.B.) 
furðaði sig mikið á að jeg hefði sagt, að það

gjörði ekki til, þótt sjúklingarnir færu á 
sveitina. En það, sem jeg meinti, var 
það, að sveitin, en ekki landssjóður, ætti 
að borga fyrir sjúklingana. Landssjóður 
á ekki að vera fátækrasjóður, eins og hann 
er að verða, ef sú stefna fær að ráða, 
sem nú er farið að brydda á. En slík 
stefna er óhafandi.

Jeg kannast við, að það er satt, sem 
sagt var, að mönnum væri ógeðfelt, að 
fara á sveitina. Það er rjett. Jeg hefi 
vitað það eins vel sem hver annar. Og 
jeg bar einu sinni fram hjer á þingi til- 
lögu um það, að sá styrkur, sem mönn- 
um væri veittur til að leita sjer læknis- 
hjálpar á sjúkrahælum, skyldi ekki talinn 
fátækrastyrkur. En þessi tillaga mín fjekk 
ekki framgang. Jeg held að jeg hafi því 
ekki verið ónærgætnari við tilfinningar 
manna í þessu efni heidur en aðrir.

Háttv. 6. kgk. (G. B.) sagði að afleiðing- 
arnar af þvi, að þingið veitti hælinu að 
eins 10 þús kr. styrk, væru þær, að stjórn 
hælisins yrði að borga það, sem á vantaði, 
úr sínum eigin vasa. En ef svo er, ætli 
það sje þá ekki af því að stjórninni hafi 
ekki farið starf sitt sem heppilegast og 
hyggilegast úr hendi?

Jeg vil benda á, að í frumvarpinu er 
ekki talað um annað en reksturskostnað. 
Eftir frumvarpinu væri engin heimild til 
að verja landssjóðsstyrknum til að borga 
gamlar skuldir; þær verður að geyma til 
næsta þings. Það þarf meira en lítinn 
tíma til þess að bæta úr þeim göllum, sem 
kunna að vera á rekstri og stjórn hælis- 
ins. Og verður ráðstefna um það að bíða 
næsta reglulegs þings.

Kristinn Daníelsson: Það er þegar 
búið að bera það til baka, að meðgjöfin 
með sjúklingunum á Vífilsstöðum sje lægri 
en á öðrum sjúkrahúsum á landinu. Jeg 
vil benda á, að meðgjöfin i Landakoti er 
eins og á Vífilsstöðum. Og eins og sagt 
hefir verið, er læknishjálpin á öðrum sjúkra- 
húsum venjulega aðeins um stuttan tíma,
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í samanburði við þann tíma, sem sjúkl- 
ingar verða að dvelja á Vífilsstöðum. Það 
var sagt, að hjer væri verið að gjöra lands- 
sjóð að fátækrasjóði, en það ætti hann 
ekki að vera. En að mínu áliti, á lands- 
sjóður að halda hendi sinni yfir líknar- 
stofnunum landsins og reyna að fyrir- 
byggja þá þjóðarhættu, sem stafar af þess- 
um hættulega sjúkdómi, sem hjer er um 
að ræða, berklaveikinni.

Það hefir verið upplýst, að flestir, sem 
koma á hælið, eru fátækir. Jeg held, að 
það sje belra, að þeir fáu ríku njóti þeirra 
mörgu fátæku, heldur en að þeir fátæku 
gjaldi hinna ríku. Fjöldi þeirra, sem fara 
að Vífilsstöðum, eru ekki svo fátækir, að 
það að öðrum kosti gæti komið til mála, 
að þeir færu á sveitina. En þeir geta 
samt ekki farið á Vífilsstaði án þess. Og 
jeg veit að þeir eru margir, sem mundu 
heldur deyja drottni sínum en fara á sveit- 
ina. Saniskot hrðkkva ekki til, þó ekki 
standi á því hjá islenskri alþýðu, að skjóta 
saman handa þeim, sem fátækir eru og 
hjálpar þurfa.

Eiríkur Briem: Jeg skal játa, að 
það er vandi að greiða atkvæði um þess- 
ar tillögur. Jeg álít að það geti ekki dreg- 
ist nema til næsta þings, að endanlegar 
ákvarðanir verði teknar um hælið og að 
landssjóður taki það að sjer. En til þess 
tíma er nauðsynlegt að fá viðbót við þann 
styrk, sem síðasta þing veitti, samkv. þeim 
upplýsingum, sem fram hafa komið. Flutn- 
ingsmenn brtt. á þskj. 468 ljetu í ljósi, að þeir 
mundu greiða atkvæði á móti frumvarp- 
inu, ef breytingartillagan yrði ekki sam- 
þykt. Það er illa farið, ef frumvarpið 
yrði felt, en það er ekki eins hættulegt, þó 
breytingartillagan verði samþykt, því ef 
hælið fær 10 þús. kr., þá held jeg að það 
hljóti að geta haldið áfram til næsta 
þings. Það hafa að eins tveir háttv. þingm., 
hv. þingm. Strandamanna og hv. 6 kgk. 
lýst yfir þvi, að þeir muni verða með mál- 
inu, hvernig sem fer. Jeg þori því ekki

annað en greiða atkvæði með breytingar- 
tillögunni, enda álít jeg, að þetta standi 
ekki á miklu. Jeg sje ekki annað en að 
á næsta þingi hljóti landssjóður hvort sem 
er að taka hælið að sjer.

Hákon Kristófersson: Jeg skal ekki 
vera langorður. En þetta mál horfir svo- 
við, að jeg er i vanda staddur, hvernig 
jeg á að snúa mjer i því, hvort jeg á að 
fylgja frumvarpinu eða vera með breyt- 
ingatill. á þingskj. 468. En hvað viðvík- 
ur heilsuhælinu, segi jeg fyrir mitt leyti, 
að mjer er ekki kunnugt um „status“ 
þess, en hefi aðeins umsögn annara að- 
byggja á. En sje það, að miklar skuldir 
hvíli á stjórninni, er óefnilegt, og jeg álit 
tæplega sanngjarnt, að hlaupa ekki enn 
einu sinni undir bagga, þótt jeg og 
fieiri þingmenn byggjumst við að það, sem 
þingið i fyrra gjörði, mundi hlíta betur ere 
nú er komið á daginn. Hjer hefir verið 
deilt um það, hvort dýrara sje að vera á 
Vífilsstaðahælinu eða öðrum sjúkrahúsuro 
hjer á landi, og vil jeg halda því fram, 
að töluvert ódýrara sje að vera þar, en á 
sjúkrahúsum úti um land. Ut af ummæl- 
um hv. 6. kgk. (G. B ) um það, að hann sje 
búinn að koma skipulagi á reikninga- 
lækna úti um land og gjöra þá sanngjarn- 
ari, vil jeg geta þess, að mjer sýnist það- 
undarlega horfa við, að sami maður, er 
fyrir skömmu barðist fyrir hækkun á 
læknataxta yfirleitt, geti ætlaat til þess, 
að hjeraðslæknar úti um land geti sint 
sjúklingum fyrir minni borgun en lækn- 
ar I bæjum, eða þar sem fjölmenni er 
meira. Af því jeg er ekki með öllu 
ókunnugur reikningum frá læknum í slík- 
um tilfellum, þá verð jeg að geta þess, 
að reikningar frá læknum úti um land eru 
alls engu sanngjarnari en lækna hjer í 
Rvik. (Guðm. Bjömsson: Er iækna- 
skipunin til umræðu ?). Að visu er lækna- 
skipunin ekki til umræðu, en jeg vona að 
hv. 6. kgk. verði að viðurkenna, að jeg 
fer hjer ekki Iengra út fyrir efnið en hann
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hefir leyft sjer að fara í ýmsum málum 
hjer í deildinni. Jeg sje mjer ekki annað 
fært en að vera með því, að þessi fjár- 
hæð verði veitt til heílsuhælisins; þetta er 
mannúðar- og líknarstofnun og menn verða 
að hugsa sig mjög vel um, áður en þeir 
hindra framgang þessa máls.

Viðvíkjandi ráðsmensku á Heilsuhælinu 
hefi jeg á engu að byggja, nema umsögn 
annara, og skal því ekki farið mikið út í 
það.

Eins skal jeg þó geta, sem háttv. stjórn 
heilsuhælisins hefir kann ske ekki gætt eins 
og vera skyldi, en það er að afla sjer 
haganlegra verslunarsambanda. En þetta 
er ekki sagt til þess að ásaka stjórnina, 
sem jeg álít að hafi barist fyrir og fylgt 
firam þörfu verki.

Karl Einarsson: Það er ekki langt 
mál, sem jeg hefi að segja. Það hefir 
komið fram í deildinni, að málið er ekki 
nægilega upplýst. Þess vegna vil jeg leyfa 
mjer að leggja til, að málinu sje frestað, 
svo að menn fái tíma til að átta sig bet- 
ur á því. Við höldum nægilega marga 
fundi í deildinni enn þá til þess, að mál- 
ið geti sarnt gengið fram. En jeg álít að 
þetta skifti talsvert miklu máli.

Karl Finnbogason: Þessu máli fer 
eins og fleirum, að það verður því flókn- 
ara, sem meir er um það rætt. En mjer 
finst málið mjög einfalt. Annaðhvort er 
þörf á fjárveitingunni eða ekki þörf á 
henni.

Ef hámarkið er sett alt að 20 þús.kr., 
eins og gjört er ráð fyrir í tillögu fjárauka- 
laganefndarinnar, þá er þar með trygt, 
að fjárveitingin verði að notum. Því um 
meira hefir ekki verið beðið, og þetta tal- 
ið nóg af aðstandendum hælisins. En ef 
hámarkið er sett eins og hjer er gjört, gæti 
farið svo, að fjárveitingin yrði of lítil og 
verði að loka hælinu eftir sem áður, sam- 
kvæmt þeim skýrslum, sem fyrir liggja. 
Og þá er ver farið en heima setið, fjenu 
fleygt út, en tilganginum ekki náð. Jeg
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vil þvi ráða til þess, að hámarkið verði 
annaðhvort óákveðið, eða 20 þús. kr., eins 
og ráðgjört var í fyrstu, og frv. hljóðar 
um. Jeg hafði búist við að greiða 
brtt. atkvæði mitt. En af umræðun- 
um er jeg orðinn veiktrúa á, að rjett sje 
að samþykkja hana. Og mun þvi til 
miðlunar koma með breytingartillögu við 
hana við næstu umræðu málsins.

Steingr. Jónsson: Það, sem jeg hefi 
að segja, er aðeins örstutt athugasemd. 
Tveir þingmenn hafa borið á mig, að jeg 
hafi farið með rangt mál, þar sem jeg 
sagði, að vist á heilsuhælinu væri ódýrari 
en á öðrum sjúkrahúsum i landinu. Það 
gjörði þó ekki 6 kgk. (G. B.), sem var á 
sama máli og jeg.

Jeg hefi sjeð þetta bæði í „privat"- 
reikningum og sjerstaklega fátækrareikn- 
ingum, sem gengið hafa gegn um mínar 
hendur, og verður þetta ekki hrakið.

Guðinundur Bjðrnsson: Jeg er sam- 
þykkur seinni tillögu hv. þingm. Vestm. (K. 
E.), að umræðum um málið verði frest- 
að í því skyni, að menn fái tíma til að 
hugsa betur um og kynna sjer málið.

llákon Kristófersson: Það er undar- 
legt, að menn eru ekki ákveðnir i þessu 
máli.

Jeg sje enga ástæðu til að fresta þvi. 
Jeg er ákveðinn i því, hvernig jeg greiði 
atkvæði, og hvort sem það er rjett eða 
rangt, verður það að vera svo.

Annars er það slæmt, þar sem þing- 
ið hefir svo mikið fjallað um þetta mál, þá 
skuli ekki hafa legið fyrir neinir reikning- 
ar um rekstur hælisins. Jeg að minsta 
kosti hefi ekki átt kost á að sjá þá.

Forseti tók málið út af dagskrá, og 
var þessari umræðu frestað til næsta 
fundar.
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Frh. 2. umr. á 38. fundi, þriðjudag- 
inn 11. ágúst (A. 414, 468, 480).

Breytingartillagan á þgskj. 480 kom 
fyrst fram nú á fundi. Forseti leitaði
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samþykkis deildarinnar til að bera hana 
undir atkvæði. Deildin leyfði hana í einu 
hljóði.

Karl Pinnhogason: Jeg á hjer litla 
brtt., sem jeg kom með til að reyna að 
greiða úr þeirri flækju, er brtt. sú, er 
fram var komin, gjörði í frv. Sumum hv. 
dm. þykir upphæðin, sem farið er fram á 
að veita heilsuhælinu, ofhá, öðrum þykir 
hún oflág. Jeg vil reyna að miðla hjer 
málum. I brtt. minni held jeg mjer að 
vísu við lægra hámarkið, 10000 kr., en 
þó er ekki loku skotið fyrir, að upp fyrir 
það megi fara, ef brýn þörf krefur. Þetta 
þykir mjer líklegt, að allir þeir geti sætt 
sig við, sem vilja að málið fái fram að 
ganga, en að sem minst fje sje þó lagt 
fram.

Bjðrn Þorláksson: Aí því að þetta 
er brtt. við mína brtt. sje jeg ástæðu til 
að standa upp. Jeg hafði áður lýst því 
ytir, að jeg mundi ekki greiða atkv. með 
frv. ef mín brtt. yrði ekki samþykt, en 
nú er svo komið, að jeg get sætt mig við 
þessa miðlunartillögu og mun jeg greiða 
atkv. með frv. þótt hún komist að,

Magnús Pjetnrsson: Jeg tel þessa 
brtt. til nokkurra bóta; þó er hún hálf 
varhugaverð. Það getur lengi orðið álita- 
mál, hvað telja megi brýna nauðsyn. Jeg 
veit t. d. ekki, hvort það verður talin brýn 
nauðsyn, að landsstjórnin leggi út fje til 
að borga bankalán það, er hælisstjórnin 
er í ábyrgð fyrir, þó þess sje krafist.

Guðmundur Bjðrnsson: Herra forseti! 
Jeg bið mig undanþeginn að greiða atkv. 
i þessu máli af ástæðum þeim, er jeg ber 
nú fram:

Á undanförnum þingum hefir heilsu- 
hælið aldrei fengið þann styrk, er nægur 
hafi verið. Þess vegna höfum við stjórn- 
endur hælisins orðið að ganga í ábyrgð 
fýrir fje, svo að hælið yrði rekið. Ábyrgð- 
arlán þetta er nú 9000 kr. Eins og hv. 
d. er kunnugt, þá hefir okkur verið borið 
það hjer á brýn, að við höfum stjórnað

hælinu illa og ráðlauslega. Jeg kippi mjer 
ekki upp við þetta og ætla ekkert að af- 
saka; veit að allir timar hafa sinn dóm.

Eins og nú er ástatt, get jeg búist við, 
að bankinn krefji okkur um borgun. Hjer 
er því um hagsmuni mína að ræða, og 
þess vegna tel jeg mjer ekki hæfa að 
greiða atkv. um málið. Þetta óska jeg 
að sje bókað.

Bjðrn Þorláksson: Jeg skil það svo, að 
þessi ráðstöfun á rekstri heilsuhælisins sje 
að eins til bráðabirgða; og ef svo er, þá 
mun nóg að veita að þessu sinni fje til 
reksturs hælisins fram til næsta þings, eða 
má ske öllu heldur, þangað til landið tekur 
hælið að sjer, því að jeg býst við, að að 
því reki. Hitt vona jeg að allir sjái af 
fyrirsögn frv. og efni, að fjárveitingin sje 
ekki ætluð til að greiða gamlar skuldir, 
er á hælinu hvíla.

Hv. 6. kgk. (G. B.) lýsti yfir því, að á 
stjórn heilsuhælisins hvíldi ábyrgð fyrir 
hælið, á samtals 9000 kr. Jeg geng að 
því visu, að þetta muni vera í vixlum i 
bankanum. Og jeg heti grun um, eða 
jafnvel fulla vissu fyrir því, að ekki muni 
verða gengið hart að mönnum um greiðslu 
þessara skulda, eins og nú árar, þvi 
fremur sem búast má við, að þessu máli 
verði ráðið til lykta á næsta þingi á þann 
hátt, að landssjóður taki hælið að sjer. 
Það er þvi engin hætta, þótt lánið standi 
til næsta þings. Enda heíir landssjóður 
mjer vitanlega tekið ábyrgð á lánum hæl- 
isins.

ATKVGR.:
Brtt. 480 við brtt. 468, 2. lið, samþ. 

með 10 : 2 atkv. að viðhöfðu nafnakalli 
og sögðu

ja:
Björn Þorláksson, 
Steingrímur Jónsson, 
Eiríkur Briem,
Guðm. Ólafsson, 
Jóset Björnsson,
Karl Finnbogason.

net:
Júlíus Havsteen, 
Sig. Stefánsson.
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Hákon Kristófersson, Karl Einarsson, 
Kristinn Daníelsson og Magnús Pjetursson 
greiddu ekki atkv. og voru taldir með 
meiri hlutanum.

Guðmundur Björnsson greiddi ekki atkv. 
af ástæðum, sem forseti tók gildar.
Brtt. 468, 2., við frv.greinina. svo breytt

samþ. með 8 atkv. samhlj.
Frv.greinin með áorðinni breytingu samþ. 

með 12 atkv. samhlj.
Brtt. 468, 1., við fyrirsögn frv. samþ. án

atkvgr., og þar með fyrirsögnin svo 
orðuð samþ. án atkvgr.

Frv. visað til 3. umr. með 9 atkv. samhlj.

3. umr. á 39. fundi, miðvikudaginn 
12. ágúst (A. 491).

Afbrigði áður leyfð og sarnþ;
Enginn tók til máls.
ATKVGR.:
Frv. samþ. með 12 atkv. samhlj, og 

endursent Nd.
(Sjá A. 494).

24. Listaverk Einars Jónssonar.
Á 35. fundi í Ed., laugardaginn 8. á- 

gúst, var útbýtt
frv. tíl heimildarlaga fyrir lands- 

stjórnina til þess að flytja listaverk 
Einars Jónssonar frá Galtafelíi heim til 
Islands og geyma þau á ffandssjóðs 
kostnað,
eins ogþað hafði verið samþ. við 3. umr. i Nd.

A 36. fundi, mánudaginn 10. ágúst, 
var frv. tekið til 1. u m r. (A. 415.)

Stelngrímur Jónsson: Jeg vil vekja 
athygli á þvi, að i þessu frv. er ekki 
gjört ráð fyrir, hvað þessi fyrirhugaði 
flutningur og geymsla á verkum Einars 
Jónssonar muni kosta. Það er með öðr- 
um orðum ótakmörkuð upphæð, sem 
stjórnin má verja til hans. Þótt hún vildi 
verja eins miklu fje til þess og Danir 
vörðu fyrir 70 árum til að flytja verk

Thorvaldsens frá Róm, þá er henni það 
ekki óheimilt eftir frv.

Annars veit jeg ekki til, að neinar upp- 
lýsingar liggi fyrir þinginu um það, hve 
mikið listagildi þessi verk hafa. Jeg hefi 
sjeð Ingólfsmyndina og álit að hún sje 
listaverk, þótt gallar sjeu á. Og ef land- 
ið á að flytja hana upp og geyma hana, 
svo að skammlaust sje, svo að þaf verði 
okkur ekki til eins mikillar eða meiri 
skammar en Utilegumaðurinn, hygg jeg 
að það muni kosta ærið fje. Það er ekki 
hægt að hola henni niður í einhvern skúr.

Það hafa engin gögn verið lögð fram, 
svo jeg hafi orðið var við, er sýniaðþessi 
verk sjeu þess verð, að þeim sje sá mikli sómi 
sýndur, er frv. fer fram á. Jeg veit ekki 
hvort það er gott fyrir sjálf listaverkin, 
að þau sjeu flutt til landsins. Jeg tel 
því ekki viturlegt að samþykkja frv. að 
órannsökuðu máli.

Karl Finnbogason: Jeg get ekki sjeð 
að hjer væri í mikið ráðist. Jeg verð að 
vísu að viðurkenna, að jeg er ekki svo 
kunnugur verkum Einars Jónssonar sem 
skyldi, en jeg veit, að hjer er að ræða 
um listaverk, sem þeir menn, er vit hafa 
á, telja mikils verð. 5 eða 6 þeirra eru 
stór, og mörg smá. Einar getur nú ekki 
lengur fengið að hafa þau í þvf húsnæði, 
sem hann hefir komið þeim fyrir í um 
hrið, og hefir hann því gripið til þess úr- 
ræðis, að síma til þingsins og bjóða þau 
ókeypis, ef þingið vildi leggja fram fje, 
til þess að flytja þau heim og geyma 
sæmilega. Mjer finst óráðlegt að slá hendi 
móti slíku boði, þótt það kunni að kosta 
3—4 þús. kr. strax að taka því, og auð- 
vitað meira siðar. Hv. 3. kgk. (Stgr. J.) 
vildi bera brigður á, að verkin væru þess 
verð að flytjast heim. Um smekk má 
auðvitað lengi deila. Og mjög er erfitt 
að meta gildi listaverka, svo vel sje. Jeg 
veit ekki, hvernig hv. 3. kgk. (Stgr. J.) 
ætlar að fá vissu fyrir því, hvort verkin
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sjeu listaverk eða ekki. En auðvitað hlyti 
sú rannsókn að kosta eitthvað. Ef tH vill 
vildi hv. þm. senda mann til Hafnar til 
þess að rannsaka þau, en kostnaðurinn 
af þeirri sendiför mundi að líkindum slaga 
hátt upp í flutningskostnaðinn. Sá kostn- 
aður yrði aldrei tilfinnanlegur, en hitt er 
viðsjárvert og yrði sjálfsagt af mörgum 
talið ósæmilegt, ef sliku boði væri hafnað. 
Þess ber lika að gæta, að þetta gæti orð- 
ið vísir til listasafns hjer á landi, en ein- 
mitt slíku safni verðum við sem fyrst að 
reyna að koma olekur upp, ef við viljum 
teljast þjóð með þjóðum — menningar- 
þjóð. Og hjer er ekki að ræða um ó- 
takmarkaða heimild fyrir stjórnina; henni 
á að eins að heimilast að leggja fram 
það fje, sem þarf til að flytja þau heim 
og koma þeim fyrir einhversstaðar, þar 
sem þau liggi ekki undir skemdum. Jeg 
get því ekki skilið annað en að hv. d. 
snúist vel við þessu máli, að minsta kosti 
ætti hún að gjöra það.

Steingrímur Jónsson. Jeg held að 
það væri ekki ráðlegt að setja á stofn 
listasafn á þann hátt, sem hv. þm. Seyðf. 
(K. F.) var að tala um. Ef við rjeðumst 
í slíkt, yrðum við auðvitað að hafa þá 
aðferð, að kaupa verk þeirra listamanna, 
sem eitthvert heimsgengi hefðu hlotið. 
Danir sendu ekki eftir listaverkum Thor- 
valdsens að fyrra bragði; fyrst hafði hann 
orðið að afla sjer heimsfrægðar. Gengi 
hans byrjaði fyrst, þegar Englendingurinn 
keypti Jason af honum; þá opnaðist hon- 
um heimurinn. Eins og jeg áður hefi 
tekið fram, er jeg óviss um að Einari 
Jónssyni væri neinn greiði gjörður með 
því, að Alþingi tæki þessu boði hans. 
Hitt álít jeg sjálfsagt að styrkja hann 
svo i lífsbaráttunni, að hann geti haldið 
áfram listastarfi sinu. Það á hann skilið 
vegna þeirra hæfileika, sem hann hefir 
sýnt, og vegna þess að hann er góður 
drengur.

Karl Finnbogason: Hv. 3. kgk. (Slgr.
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J.) tók það fram, að Englendingur einn 
hefði bent Dönum og heiminum á lista- 
▼erk Thorvaldsens — með þvi að kaupa 
Jason af honum. Konsúll Ditlev Thom- 
sen hefir bent okkur og heiminum á Ein. 
ar Jónsson, með því að kaupa útilegu- 
manninn af honum, og gefa hann land- 
inu. Jeg vil annars leyfa mjer að benda 
á meðferðina á því listaverki. Það er 
geymt i fordyri Islandsbanka og liggur 
þar undir skemdum götustráka og annars 
óþjóðalýðs. Slíkt er til svivirðu og sýnir 
Ijóst, hversu lítið við Islendingar metum 
listina. — Annars vil jeg taka það fram, 
að það er ekki aðalatriðið fyrir mjer, að 
styrkja Einar Jónsson, þó að hann eigi 
það margfaldlega skilið, heldur hitt, að 
landið missi ekki af þessum Iistaverkum. 
Við höfum hjer tækifæri til þess að sýna 
ungum listamanni kurteisi, gjöra landinu 
gagn og sjálfum okkur sóma. Og þvi 
tækifæri megum við ekki sleppa ónotuðu.

Júlíus Havsteen; Jeg vil að eins gjöra 
stutta athugasemd út af því, sem hv. þm. 
Seyðf. (K. F.) sagði um „útilegumanninn“. 
Hann stóð hjer fyrst í forsal þinghússins, 
en þegar Háskólinn tók til starfa, gat 
hann ekki verið hjer lengur. Við máttum 
þvi verða fegnir, þegar Islandsbanki skaut 
yfir hann skjólshúsi. í Safnahúsinu hefði 
ekki verið hægt að koma honum fyrir, og 
sýnir það best, hvað örðugt er hjer um 
húsnæði fyrir slík verk. En gipsmyndir 
þola ekki að standa undir berum himni.

Kristinn Daníelsson: Jeg hlýt að 
taka undir með hv. 3. kgk. (Stgr. J.i, að 
þetta mál er alt of illa upplýst, og hefði þvi 
verið eðlilegast, að skipa nefnd til þess að 
athuga það betur. En nú er komið að 
þinglokum og að setja málið i nefnd, væri 
sama sem að drepa það. Nokkurra upp- 
lýsinga gætu menn þó sjálfsagt aflað sjer, 
áður en málið kemur til 2. umr. — Ann- 
ars vildi jeg leggja það til málanna, að 
mjer finst mjög óviðurkvæmilegt, að hafna 
þessu tilboði, þó að Iistamaðurinn, sem
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Wut á að máli, sje ekki heimsfrægur. 
Hann býðst nú til að gefa lándinu öll sin 
verk, og setur það eitt upp, að þau verði 
flutt hingað heim. Hv. 3. kgk. sagði, að 
■hann væri ekki viss um, að Einari væri 
greiði gjörður með þvi, að taka þessu til- 
boði. Jeg er honum ekki samdóma um 
það. Einar mun ekki geta kostað geymslu 
á verkunum, og því er honum nauðsyn- 
legt, að Alþingi vikist vel við tilboði hans. 
Hjer er ekki um neinn hreppabitling að 
ræða, heldur um mál, sem varðar þjóðina 
-alla. Þess vegna er það von mín, að 
þessi heimildarlög nái fram að ganga.

ATKVGR.:
Frv. vísað til 2. umr. með 8: 2 atkv.

2. umr. á 37. fnndi, þriðjudaginn 11. 
•ágúst (A. 415, 469).

Afbrigði frá þingsköpum, til þess að 
mega taka frv. fyrir, voru leyfð og sam- 
þykt.

Karl Finnhogason: Það vildi svo vel 
til, að Einar Jónsson kom hingað í gær, og 
átti jeg tal við hann i gærkvöldi um þetta 
mál, en hann gaf mjer engar verulegar 
upplýsingar, aðrar en jeg gaf hjer i gær.

Um verkin sagði hann það sama, nema 
að hin stærri væru eitthvað fleiri en jeg 
tijelt, 8—9. Skilyrðin eru þau sömu, verk- 
in eru gefin landinu gegn því, að þau 
verði flutt heim og annast um geymslu 
þeirra.

Jeg get ekkert fullyrt um það, hvað 
mikill kostnaðurinn við flutninginn heim 
«g geymslu í vetur muni verða, en senni- 
lega er nægilegt að áætla hann 4000 kr.

Annars vil jeg taka það fram, að jeg 
gjörði þessa brtt. (469) nauðugur og að eins 
til þess að gjöra þeim til geðs, er endilega 
vildu hafa ákveðið hámark, og koma í 
veg fyrir að málið yrði drepið; og ekki 
mun jeg deila á stjórnina, þótt hún kosti 
meira til, ef þess gjörist þörf.

Um geymsluna er það að segja, að ef 
ætlast er til að verkin væru höfð til sýn-

is, myndi þurfa 20 X 20 álna stofu og 
8 álna háa, en ef til vill mætti hún þó 
vera nokkru minni, 12 X 15 álnir eða 
svo. Ef þau væru geymd í kössum, þyrfti 
herbergið ekki stærra en 8 X 8 álnir.

Jeg vil geta þess, að Björn Kristjánsson 
bankastj. bjóst við þvi, að geta lánað hús- 
rúm fýrir kassana í vetur, þurran og góð- 
an kjallara, þar sem þau væru geymd undr 
ir umsjón Einars Jónssonar, því að jeg 
býst við því, að hann dvelji hjer í vetur. 
Annars geng jeg þess ekki dulinn, að það 
kostar mikið að byggja listaverkunum 
hús, er þeim hæfi, En menn eru engu 
bættari, þótt þau verði flutt hingað heim, 
ef þau verða látin molna hjer niður, og 
sannarlega betra, að einhver útlendingur 
nyti þeirra, sem betur kynni að meta þau 
og með að fara.

Ef við með ijettu eigum að teljast menn- 
ingarþjóð hjer eftir sem hingað til, hlýt- 
ur að koma að því áður en langt líður, 
að hjer verði reist hús fýrir listaverk, 
enda er nóg efni fyrir hendi frá þeim 
listamönnum, sem komnir eru og komá 
munu. Og listaverk Einars eru verðug 
byijun; sæmir það ekki að gera listaverk- 
in bókstaflega „útilegumennu eins og hjer 
hefir verið gjört — með útilegumann Ein- 
ars, og listamennina og skáldin sömuleið- 
is, eins og nú er títt. Það er eftirtekta- 
vert, að yngri skáldin okkar og listamenn- 
irnir verða að „leggjast útu, fara utan og 
hafast þar við lil að geta lifað og starfað eins 
og þeim er eðlilegt og nauðsynlegt. Þetta 
er raunar auðskilið og eðlilegt, en engu 
síður sorglegt. Þó er hryggilegast ef Is- 
lendingar vilja ekki þiggja verk þessara oln- 
bogabarna sinna, sem þau hafa unnið í út- 
legðinni, og vilja gefa föðurlandinu, sem 
flæmdi þau burt. Jeg gat þess, að jeg 
vildi ekki setja 4000 kr. hámark fyrir 
flutningi þeirra heim, því að jeg lít svo 
á, að stjórnin muni ekki leika sjer að, að 
flytja þau heim með meiri tilkostnaði en 
þörfin krefur, en jeg vil á engan hátt
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fyrirbyggja, að hægt verði að flytja öll 
verkin heim.

Jeg skal svo ekki fjölyrða þetta frekar, 
en vona að málið fái fram að ganga, þvi 
það er þjóðarnauðsyn og þjóðarsómi.

Magnús Pjetursson: Jeg tel brtt. 
(469) harla óþarfa.

Hvort hjer er um 1—200 kr. meira 
eða minna að ræða, tel jeg ekki máli 
skifta, og skil ekki i því vantrausti til 
stjórnarinnar, að æfinlega þurfi að skamta 
henni úr hnefa.

Jeg fyrir mitt leyti trúi stjórninni vel 
fyrir því, að verja ekki meira til þessa en 
full þörf er á. Þess vegna tel jeg brtt. 
algjörlega óþarfa og nærri hlægilegt, að 
hún skuli hafa komið fram.

Jósef Björnsson: Jeg skal ekki lengja 
umræðurnar um þetta, en vildi segja örfá 
orðútaf ummælumhv. þm. Strandam.(M.P.)

Jeg get ekki fekið undir með honum, að 
brtt. lýsi nokkru minsta vantrausti til 
stjórnarinnar, heldur er hitt, að okkur, sem 
flytjum þessa brtt., var ljóst, að þetta 
mundi kosta nokkuð mikið og töld* 
um heppilegra að taka til einhverja upp- 
hæð, þá upphæð, sem þeir, er kunnugast- 
ir eru þessu, töldu alveg fullkomlega nægi- 
Iega.

Breytingartíll. er komin fram til þess að 
styðja að framgangi málsins, en að hún 
feli i sjer nokkurt vantraust til stjórnar- 
innar, því vil jeg harðlega mótmæla fyrir 
flulningsmannanna hönd.

ATKVGR.:
Brtt. 469 við frv.greinina samþ. með 9 

atkv. samhlj.
Frv.greinin svo breytt samþ. með 11 

atkv. samhlj.
Fyrirsögn frv. samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 11. atkv.

3. umr. á 38. fundi, þriðjudaginn 11. 
ágúst (A. 477).

Afbrigði frá þingsköpum, til þess að taka 
frv til umræðu, voru leyfð og samþykt.

Enginn tók til máls.
ATKVGR.:
Frv. samþ. með 9 atkv. samhlj. og end- 

ursent Nd.
(Sjá A. 483).

25. Langárbrú.
Á 35. fundi í Ed., laugardaginn 8. ágúst,. 

var útbýtt
frv. til laga um að landsstjórninni 

veitist heimild til að láta gjöra járn- 
benda steinsteypubrú á Langá í Mýra- 
sýslu,
eins og það hafði verið samþykt við 3.. 
umr. i Nd.

Á 36. fundi mánudaginn 10. ágúst, var 
frv. tekið til 1. u m r. (A. 428).

Karl Einarsson: Þetta frumvarp er 
seint á ferð (Sig. Stefánsson: Það eru 
fleiri), sem mun stafa af því, að upp- 
haflega var farið fram á í Nd., að taka 
af vegafje til Stykkishólmsvegarins, til að- 
gjöra þessa brú, en þetta fórst fyrir af 
sjerstökum ástæðum.

Deildin áleit ekki fært að taka neitt af 
því fje.

Jeg vil með leyfi hæstv. forseta leyfa 
mjer að Iesa upp kafla úr brjefi lands- 
verkfræðings um þetta efni til stjórnar- 
ráðsins, dags. 25. júli 1914:

„Mjer hafa borist ýmsar kvartanir urre 
það, að brúin á Langá í Mýrasýslu sj& 
orðin svo skemd af fúa, að hætta þyki orðire 
að fara um hana, og hefi jeg látið skoða 
brúna, og niðurstaðan orðið sú, að kvart- 
anirnar sjeu á talsverðum rökum bygðarr 
og því óhjákvæmilegt annaðhvort að fram- 
kvæma mikla viðgjörð á brúnni eða 
endurbyggja hana, í ' síðasta Iagi næsta 
sumar“.

Svo kemur Iýsing á brúnni og skýrt frá 
því, að Alþingi í fyrra hafi gjört það að- 
bindandi fordæmi við þess háttar brýr, að 
landssjóður leggi fram 2/3 en viðkomandi 
sýsla % af endurbyggingarkostnaðinum.
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þegar steinsteypubrú er gjörð fyrir trje- 
brú, sem áður var. Og landsverkfi æð- 
ingurinn segir enn fremur í greindu brjeíi 
sínu:

„Ef brúin á að endurbyggjast næsta 
sumar, er ekki unt að bíða eftir fjárveit- 
ingu frá næsta reglulegu Alþingi, því að 
undirbúningur, þar með smíði að nokkru 
leyti, verður að fara fram i vetur, enda 
virðist það ekki nauðsynlegt, að fá sjer- 
staka fjárveitingu til þessarar brúar, þar 
sem fjárveiting er fyrir hendi til Stykkis- 
'hólmsvegarins, sem brúin liggur á.

En nú hefir þetta verið felt af Nd.
Það er áætlað, að brúin kosti 4500 kr. 

Og með því að verkfræðingur landsins 
álítur, að annað hvort verði að gjöra 
hrúna af nýju eða framkvæma mikla við- 
gjörð á henni, og óvíst að hve miklu haldi 
sá kostnaður kæmi, mun heppilegra að 
gjöra brúna strax af nýju á næsta sumri. 
En til þess þarf málið að ganga hjer fram, 
og vona jeg að deildin lofi því að fá greið- 
an framgang.

ÁTKVGR.:
Frumvarpinu vísað til 2. umr. með 9 

atkv. samhlj.

2. umr. á 37. fundi, þriðjudaginn 11. 
ágúst (A. 428).

Forseti leitaði leyfis til afbrigða frá þing- 
sköpum, til þess að mega taka frumvarp- 
ið fýrir. Afbrigðin voru leyfð og sam- 
þykt.

Enginn tók til máls.
ATKVGR.:
Frumvarpsgreinin samþykt meðlOatkv. 

samhlj.
Fyrirsögn frumvarpsins samþykt án at- 

kvæðagreiðslu.
Frumvarpinu vísað til 3. umr. með 12 

atkv. samhlj.

3J. umr. á 38. fundi, þriðjudaginn 11. 
ágúst (A. 428).

Afbrigði frá þingsköpum, tál þess að

mega taka frumvarpið þegar í stað til 3. 
umr., voru leyfð og samþykt.

Enginn tók til máls.
ATKVGR.:
Frumvarpið samþykt með 12 atkvæð- 

um samhljóða og afgreitt sem
lög frá Alþingi.

(Sjá A. 485).

26. Strandferðalðg.
A 37. fundi í Ed., þriðjudaginn 11. 

ágúst, var útbýtt
frv. til laga um breyting á lögum 

um strandferðir frá 10. nóv. 1913, 
eins og það hafði verið samþykt við 3. 
umr. í Nd.

Á 38. fundi, þriðjudaginn 11. ágúst, 
var frv. tekið til 1. u m r. (A. 475).

Forseti leitaði leyfis til afbrigða frá þing- 
sköpum, til þess þegar i stað að mega 
taka frumvarpið til 1. umr., og voru af- 
brigðin leyfð og samþykt.

Jósef Bjðrnsson: Það frumvarp, sem 
hjer liggur fyrir, er flutt af samvinnu- 
nefndinni í strandferðamálinu. Ástæðan 
til þess að það er fram komið er sú, að 
skip þau, er höfð verða til strandferðanna, 
verða töluvert dýrari en gjört var ráð 
fyrir á seinasta þingi. Þá var gjört ráð 
fyrir, að þau myndu kosta um 400 þús. 
kr. En nú er áætlað, að þau kosti um 500 
þús. kr., minst 490 þús. kr. Nú hefir stjórn 
eimskipafjelagsins tjáð nefndinni í strand- 
ferðamálinu, að hún sæi sjer ekki fært að 
útvega þessi góðu skip, nema landssjóður 
tæki frekari hluti í fjelaginu en hann 
hefir nú gjört. Það er ekki að eins verð- 
hækkun á skipum, sem er þessu valdandi, 
heldur líka, að stjórninni hepnaðist ekki 
að fá eins hátt Ián gegn fyrsta veðrjetti í 
skipunum eins og við var búist. Hún 
stendur því ver að vígi til að kaupa dýr- 
ari skip.

Samvinnunefndinni um strandferðir þótti 
því ekki nema eðlilegt, er stjórn eimskipa-
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íjelagsins fór fram á aukna hluttekning 
af landssjóðs hálfu. Til þess að verða við 
þessari málaleitun er frumvarpið fram 
komið. Fyrsta breytingin, sem frumvarp- 
ið gjörir á lögum þeim, er þingið í fyrra 
samþykti um hluttöku af landssjóðs hálfu, 
er sú, að 400 þús. kr. í 1. gr. laganna 
verði breytt í 500 þús. kr. I samræmi 
við það er önnur breytingin, en það er 
breyting á 5. gr. Iaganna, og er lagt til 
að landssjóður hafi leyfi til að taka 500 
þús. kr. lán í stað 450 þús. kr.

Jeg vona, að háttv. deild sjái nauðsyn- 
ina á að samþykkja frumvarpið, og gefi 
því góðan byr.

ATKVGR.:
Frumvarpinu vísað til 2. umr. i e. hlj.

2. u m r. á 39. fundi, miðvikudaginn 12. 
ágúst (A. 475).

Forseti leitaði leyfis til afbrigða frá þing- 
sköpum, til þess að taka frumvarpið þeg- 
ar til 2. umræðu, og voru afbrigðin leyfð 
og samþykt.

Enginn tók til máls.
ATKVGR.:
1. gr. frumvarpsins samþ. í einu hljóði.
2. — - _ . _ _
Fyrirsögn frumvarpsins samþykt án at-

kvæðagreiðslu.
Frumvarpinu vísað til 3. umr. í e. hlj.

3. umr. á 40. fundi, miðvikudaginn 
12. ágúst (A. 475).

Afbrigði frá þingsköpum, til þess þegar 
í stað að mega taka frv. til 3. umr., voru 
leyfð og samþykt.

Enginn tók til máls.
ATKVGR.:
Frumvarpið samþykt með 11 atkvæðum 

samhljóða og afgreitt sem
lög frá Alþingi.

(Sjá A. 497).

27. Alþingiskjósendur.
Á 37. fundi i Ed., þriðjudaginn 11. 

ágúst, var útbýtt
frv. til laga um atkvœðagreiðslu við 

alþingiskosningar þeirra manna, sem 
staddir eru utan þess hrepps eða kaup- 
staðar, þar sem þeir standa á kjör- 
skrá, þegar kosning fer fram, 
eins og það hafði verið samþykt við 3. 
umr. i Nd.

Á 38. fundi, þriðjudaginn U.ágúst, var 
frv. tekið til 1. umr. (A. 474).

Forseti leitaði leyfis til afbrigða frá þing- 
sköpum, til þess að frumvarpið mætti 
þegar i stað koma til 1. umræðu, og voru 
afbrigðin leyfð og samþykt.

Sigurður Stefánsson: Við vorum að- 
fá þetta frumvarp frá Nd. núna í augna- 
blikinu. Það er einn hluti af frumvarpi 
stjórnarinnar um kosningar til Alþingis, 
sem hún lagði fyrir Nd. í þingbyijun, og: 
hefir Nd. þóknast að taka þetta atriði út 
úr frumvarpi stjórnariunar. Maður heyrir 
sagt að þetta stafi af því, að neðri deild 
hafi viljað að þetta mál næði fram að 
ganga, hvernig sem færi um stjórnar- 
skrána á þessu þingi, en atferli þeirrar 
deildar í þessu máli, virðist ekki bendatik 
þess, að hún hafi ætlast til að málið gengi 
fram á þessu þingi, þar sem vjer fáuro 
frumvarpið fyrst til íhugunar siðasta lög- 
mæltan þingdag. Jeg skil það ekki, að 
menn þykjast vilja flýta málunum, en fara 
þó svo að ráði sínu, að málið getur með 
engu móti gengið fram á þessu þingi, ef 
efri deild vill gæta skyldu sinnar og at- 
huga málið, svo sem henni ber að gjöra, 
Jeg er ekki svo skarpur löggjafi, að jeg: 
geti athugað þetta nýmæii, þó jeg sæti 
yfir því i alla nótt, svo vandlega, að jeg 
gæti greitt atkvæði um það, nema þá und- 
ir þvi skilorði, að því verði breytt aftur á 
næsta þingi, svo sem nú er orðin tiska. 
Það er hrein óhæfa, að merkustu löginr 
sem þingið hefir haft til meðferðar, skuli 
ekki koma til efri deildar fyr en að þing-
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lausnum, og jeg get ekki sjeð, að deildin 
geti rjettlætt það, að samþykkja þetta 
frumvarp á einum degi við 3. umr.

Jeg álít þetta frumvarp mikla rjettar- 
bót, og get því ekki lagt til að það verði 
felt, en vil gjöra það að tillögu minni, að 
því verði vísað til nefndarinnar i kosn- 
ingalagamálinu.

ATKVGR.:
Frumvarpinu vísað til 2. umræðu með 

12 atkv. samhlj.
Frv. vísað til kosningalaganefndar í e. 

hlj., en þá nefnd skipuðu:
Karl Einarsson,
Karl Finnbogason,
Magnús Pjetursson.

2. u m r. á 42. fundi, fimtudaginn 13. 
ágúst (A. 474, n. 505).

Framsögnm. (Karl Finnbogason):
Nefndin hefir lagt til, að þetta frv. 

yrði samþykt með þeim litlu breytingum, 
sem standa á þingskjali 505.

Fyrsta breytingin er við 3. gr., þarsem 
í fumvarpinu er að eins gjört ráð fyrir 
einmenningskjördæmum, og leggur því 
nefndin til, að eftir orðinu „þingmanns- 
efnis", í fyrstu málsgrein komi orðin:eða 
þeirra þingmannaefna, ef fleiri en einn á 
að velja.

Jeg vil að eins benda á það, að þessi 
breyting er alveg sama eðlis og um var 
að ræða i kosningalagafrumvarpinu.

2. breytingin er við 4. gr.; a-Iiður, er um 
það, að eftir orðunum „þingmannsefnis“ í 1. 
málsgrein, komi orðin: eða þingmanna- 
efna, ef fleiri en einn á að kjósa. Þessi 
breytingartillaga er sama eðlis og hin og 
jafn sjálfsögð.

6. er um það, að orðin „er fæst við 
skipaafgreiðslu“ i 3. málsgrein, falli burt. 
Þau eru alveg ónauðsynleg og hafa verið 
feld alstaðar annarsstaðar burt úr stjórn- 
arfrumvarpinu.

0. er um það, að á eftir orðinu „sýslu- 
mannns“ i 4. málsgrein, komi orðin: um-

boðsmanns hans. Með því er gjört ráð 
fyrir, að hægt sje að fá vottorð það, sem 
þar um ræðir, hjá umboðsmönnum sýslu- 
manns, ef ekki næst til hans sjálfs.

Fleiri breytingartillögur gjörði nefndin 
ekki. Og þótt jeg verði að viðurkenna, 
að frumvarpið sje litið athugað af okkur, 
kgg Jeg til fýrir nefndarinnar hönd, 
að það verði samþykt með þessum breyt- 
ingum.

Karl Einarsson: Það er raunar satt, 
að við athuguðum frumvarpíð lítið, en 
það er stutt og einfalt í sjálfu sjer.

Jeg hefi lesið það vandlega i gegn, fyr- 
ir utan það sem við bárum okkur saman 
i nefndinni, og hefi jeg komist að þeirri 
niðurstöðu, að frumvarpið sje í engu veru- 
legu frábrugðið lögum um sama efniann- 
arstaðar, t. d. í Danmörku. Og jeg hygg 
það sje svipað i Noregi og Svíþjóð. Því 
mun ekkert varhugavert við að samþykkja 
það. En frá almennu sjónarmiði er nauð- 
synlegt að frumvarpið nái fram aðganga, 
þar sem það felur í sjer mikilsverðar rjett- 
arbætur. Það er næsta hart, að menn 
skuli missa af kosingarrjetti sínum vegna 
atvinnu sinnar. En eins og hjer hagar 
til, er það mjög algengt, að fólk er í öðr- 
um landsfjórðungum að leita sjeratvinnu, 
þegar kosningar fara fram, og það eins, 
hve nær sem kjördagur væri.

Stjórnarfrumvarpið náði að eins til sjó- 
manna, en mjög auðvelt að breyta þvi 
svo, að það geti náð til allra, með þviað 
sýslumeim, eða umboðsmenn þeirra, fram- 
kvæmi það, sem skipstjórum annars var 
ætlað að gjöra, að leiðbeina við kosning- 
arnar.

Vil jeg þess vegna mælast til að háttv. 
deild samþykki frumvarpið með þessum 
sjálfsögðu breytingum.

ATKVGR.:
1. gr. samþykt með 9 atkv. samhlj.
2. — — — 9 — —

Brtt. 505, 1. við 3. gr. samþykt án at- 
kvæðagreiðslu.
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3. gr., svo breytt, samþykt með 8 at- 
kvæðum sauihljóða.
Brtt. 505, 2. a. við 4. grein samþykt með 

7 atkv. samhlj.
— 505, 2. b. við 4 grein samþykt án 

atkvæðagreiðslu.
— 505, 2. c. við 4. gr. samþykt án at- 

kvæðagreiðslu.
4. gr., svo breytt, samþ. með 7 atkv. 

samhlj.
5. gr., 6. gr., 7. gr., 8. gr., 9. gr. og 

10. gr., hver um sig, samþykt með 7 at- 
kvæðum samhljóða.

Fyrirsögn frumvarpsins samþykt án at- 
kvæðagreiðslu.

Frumvarpinu vísað til 3. umræðu með 
7 atkv. samhlj.

3. u m r. á 43. fundi, fimtudaginn 13. 
ágúst (A. 507.)

Forseti leitaði leyfis til afbrigða frá þing- 
sköpum, til þess frumvarpið mætti þegar í 
stað koma til 3. umræðu. Afbrigðin voru 
leyfð og samþykt.

Enginn tók til máls.
ATKVGR.:
Frumvarpið samþykt með 7 atkvæðum 

samhljóða og endursent Nd.
(Sjá A. 509).

28. Siglingalðg.
Á 42. fundi í Ed., fimtudaginn 13. á- 

gúst, var útbýtt
frv. til laga um breyting á siglinga- 

lögum 22. nóv. 1913, 
eins og það hafði verið samþ. við 3. umr. 
í Nd.

Á sama fundi var frv. tekið til 1. umr. 
(A. 503).

Forseti leitaði leyfis til afbrigða frá þing- 
sköpum, til þess að mega taka frv. sam- 
stundis til umr. Afbrigðin voru leyfð og 
samþykt.

Karl Einarsson: Eiginlega er það 
okkur að kenna, að þetta frv. er hjer á

ferðinni. Þetta er sjálfsögð breyting, en 
hvort hún er alveg nauðsynleg á þessu 
þingi, skal jeg ekki segja. Breytingin ligg- 
ur að eins í því, að i 11. gr. siglinga- 
laganna frá 22. nóv. 1913 komi i stað 
orðanna: „Nú missir skip rjett til að 
sigla undir dönsku flaggi“: Nú missir 
skip rjett til að sigla undir því flaggi, er 
islenskum skipum er lögmælt.

Þessi breyting er eins nauðsynleg eins 
og í skrásetningarlögunum, og þar sem 
nú á að lögleiða íslenskan fána á vissu 
sviði, tel jeg þetta nauðsynlegt.

ATKVGR.:
Frv. vísað til 2. umr. með öllum atkv.

2. umr. á 43. fundi, fimtudaginn 13. 
ágúst (A. 503),

Afbrigði frá þingsköpum, til þess að 
mega taka frv. þegar i stað til 2. umr., 
voru leyfð og samþ.

Enginn tók til máls.
ATKVGR.:
Frv-greinin samþ. með 10 atkv. samhlj,
Fyrirsögn frv. samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 11. atkv. 

samhlj.

3. u m r. á 44. fundi sama dag (A. 503). 
Afbrigði frá þingsköpum, öll þau sömu

sem við 2. umr., leyfð og samþ. 
ATKVGR.:
Frv. samþ. með öllum atkv. og afgreitt 

sem
lög frá Alþingi.

(Sjá A. 510).

29. Sveitarstjórnarlög.
Á 4. fundi i Ed., miðvikudaginn 8.

júli. var útbýtt
frv. til laga utn breyting á sveitar- 

stjórnarlögum frá 10. nóv. 1905.
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Á 5. fundi, föstudaginn 10. júlí, var 
frv. tekið til 1. umr. (A. 31).

Flutningsm. (Magnús Pjetursson): 
Jeg verö fyrst að geta þess, að það er 
ekki tilgangur minn að gjöra eins mikinn 
usla í 66. gr. sveitarstjórnarlaganna eins 
og frv. þetta bendir til. Það er einungis 
fyrri málsgrein lagagreinar þessarar, sem 
jeg óska að breytist. Tilgangur minn með 
frv. er ekki annar en sá, að fá numin úr 
66. gr. sveitarstjórnarlaganna þessi orð: 
„Ef atkvæði eru jöfn, ræður atkvæði odd- 
vita“. Astæðan til þessa er fyrst og fremst 
sú, að þetta ákvæði hefir verið skilið á 
tvo vegu, bæði af löglærðum og ólöglærð- 
um. Sumir sýslumenn og aðrir lögfræð- 
ingar hafa skilið það þannig, að sýslu- 
maður hafi ekki atkvæðisijett, nema þegar 
atkvæði hreppsfulltrúanna eru jöfn. Með 
öðrum orðum, að sýslumaður hafi einungis 
úrskurðaratkvæði á sýslunefndarfundum. 
Hin skýringin er sú, að sýslumaður hafi 
fyrst og fremst atkvæðisrjett sem aðrír 
sýslunefndarmenn, eg ef atkvæði eru jöfn, 
að 'hans atkvæði meðtöldu, þá hafi hann 
síðan einnig úrskurðaratkvœði. Eftir 
þeim skilningi getur oddviti sýslunefndar 
haft tvöfalt atkvæði. Nú hefir stjórnar- 
ráðið með úrskurði dags. 21. mars þ. á., 
staðfest þennan siðari skilning á sveitar- 
stjórnarlögunum. Sýslumaður fær þannig 
tvöfalt atkvæði. Þetta tel jeg óheppilegt 
og ekki rjettlátt. Það má gjöra ráð fyrir 
að sýslunefnd sje venjulega skipuð færustu 
mönnum sýslunnar, og það er ekki ástæða 
til að ætla að sýslumenn yfirleitt hafi 
þeim mun betur vit á málum sýslunnar, 
að rjett sje þess vegna að gjöra þá tví- 
gilda á við fulltrúa hreppanna. Hagsmunir 
hreppanna geta og illa rekist á. Er það 
þá ekki alveg óhugsandi, að sýslumsður 
hefði tilhneiging til að fylgja að málum 
þeirri sveitinni, er hann býr í, og gæti þá 
sá hreppur þannig öðlast 3 atkv.

Það getur verið, að sumum sýslumönn- 
um þyki þetta hart og finnist það rýra

vald sitt, en þar sem þeir eftir sem áður 
samkv. áður nefndum úrskurði hafa atkv. 
tilj jafns við fulltrúa hreppanna, þá álít 
jeg það sannarlega fullmikið. Því eftirlits- 
vald hafa þeir hvort sem er nægilegt, 
samkv. 81. gr., svo óþarft virðist þess vegna 
að auka valdssvið þeirra.

Áf því að jeg leyfi mjer að stinga 
upp á 3 manna nefnd að þessari 
umr. lokinni, þá ætla jeg ekki að fjölyrða 
frekar um þetta að sinni, en vona að hv. 
deild sýni frv. þann velvilja að leyfa því 
fram að ganga.

ATKVGR.:
Frv. vísað til 2. umr. i e. hlj.
Þriggja manna nefnd samþ. í e. hlj. og 

i hana kosnir:
Magnús Pjetursson,
Krístinn Daníelsson,
Steingrímur Jónsson.

2, umr. á 17. fundi, fösludaginn 24. 
júlí (A. 31, 66, n. 152, 153).

Framsðgum. (Kristinn Daníelsson): 
Eins og hv. deild getur sjeð á nefndar- 
álitinu og viðaukatillögum nefndarínnar, 
þá hefir málið vaxið allmikið i höndum 
hennar. Ástæðan til þess er sú, að við 
þóttumst ekki geta komist hjá að taka til 
greina fleiri breytingar á sveitarstjórnarlög- 
unam en farið var fram á í hinu upphaf- 
lega frv. Nefndin hefir orðið sammála 
um, að fallast á efni frv., sem gjörir þá 
breytingu á 66. gr. sv.stj.l. að atkv. odd- 
vita skuli ávalt gilda jafnt og atkv. ann- 
ara sýslunefndarmanna, en hingað til hefir 
sú grein verið skilin svo, að ef tala greiddra 
atkv. stendur á jöfnu, og jafnmargir greiða 
atkv. með sem móti, þá ráði þeir, sem 
oddviti fylgir. En nú þykir það rjett og 
sanngjarnt, að oddviti hafi ekki frekara 
atkv. en aðrir, svo að sú tillaga, sem um 
er að ræða, sje talin fallin með jöfnum 
atkv. Okkur finst þessi breyting í alla 
staði sanngjörn og viljum ráða hv. deild 
til að samþykkja hana. Annað atríði.
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sem nefndin hefir gjört breytingu á, er 36. 
og 37. gr. sveitarstjórnarlaganna. A 2 
síðustu þingum hefir komið fram frv. 
sama efnis og sú breyting, sem hjer er 
farið fram á að verði gjörð, og tjekk þá 
allgóðar undirtektir. En hversu sem þessu 
máli reiðir af nú, þá getur ekki liðið á 
löngu áður en þessu verður að breyta. 
Ástæðan til þess er sú, að atvinnuvegirnir 
eru altaf að breytast á ýmsan hátt. Þegar 
sveitarstjórnarlögin voru samin, var reynt 
að taka tillit til alls og ná í alla gjald- 
stofna. I 36. gr. er t. d. verið að elta 
háseta, sem fara af einum firði á annan 
til að leita sjer atvinnu. En nú er ekki 
hægt að leggja á heilar mótorbátaútgjörð- 
ir, sem koma alla leið vestan af Isafirði 
og setjast að i Sandgerðisvík og öðrum 
góðum veiðistöðum til að fiska þar um 
vertiðina. A þær er ekki hægt að leggja 
eyrisvirði, af þvi að þær falla undir á- 
kvæði Iaganna um 4 mánaða dvöl. Ut- 
lendingar koma hingað oft á vertíðinni til 
að kaupa lifur og bræða hana, en i þá 
er ekki hægt að ná, vegna þess að þeir 
dvelja hjer ekki nema 2 mánuði. Á suma 
staði koma kaupmenn til þess að reka 
þar verslun um kauptíðina, en eigi er 
heldur hægt að leggja á þá, vegna þess 
að þeir dvelja svo skamman tíma. Jeg 
vona, að hv. deild sjái því að það er sánn- 
gjarnt að lögunum verði breytt þannig, 
að slikur atvinnurekstur, sem hjer hefir 
verið talinn, geti komið til greina þegar 
útsvar er lagt á.

1. brtt. okkar — einn nefndarmaður 
hefir þar sjerstöðu og hefir hann áskilið 
sjer rjett til að gjöra grein fyrir henni — 
fer fram á, að i stað 4 mánaða í 36. gr. 
komi 3 mánuðir. Ástæðan til þesser sú, 
að menn eru oft ekki nema 3 mánuði við 
atvinnurekstur á sama stað, en þó getur 
verið eins mikil ástæða til þess að leggja 
á þá þar eins og hina, sem dvelja 4 mán- 
uði. Þá hefir nefndin bætt inn í ákvæði 
um það, hvernig taka skuli tillit til þess

ef útsvar er lagt á mann annarsstaðar en 
þar, sem hann á heima. Skal þá draga 
frá útsvari hans heima fyrir tiltölulega við 
þann tíma, sem hann dvaldist á hinum 
staðnum, þó ekki meira en hann galt þar. 
Þá höfum við enn fremur lagt til, að leggja 
megi aukaútsvar á verslun eða kaupskap, 
þilbátaútgjörð og aðrar atvinnugreinar, sjeu 
þær sjerstaklega arðsamar, þótt þær sjeu 
eigi reknar nema 8 vikur á þeim stað, 
þar sem útsvarið er lagt á. Þessar at- 
vinnugreinar eru hjer sunnanlands oft 
ekki reknar nema yfir vertíðina, en oft 
með miklum ágóða, og er því sanngjarnt 
að útsvar sje lagt á þær, einkum þegar 
þær eru sveitarmönnum til baga, svo sem 
mótorbátaútgjörðirnar. I 37. gr. höfum 
við Iagt til að breytt verði þessu gamla 
ákvæði um það, er stundað er bátfiski 
við fjörð eða flóa. Viljum við að ákvæði 
þeirrar greinar, um að eigi megi leggjá 
útsvar á mann úr öðrum sveitarfjelögum 
við sama fjörð eða flóa, sje breytt á þann 
hátt, að í staðinn fyrir „sama fjörð eða 
flóa“ komi „sama sýslufjelagi*. Finst 
okkur að sanngirni mæli með þvi, þar eð 
hreppar í sama sýslufjelagi hafa margar 
sameiginlegar byrðar að bera, en það þurfa 
hreppar eigi að hafa, þótt þeir sjeu við 
sama fjörð eða flóa, eins og t. d. við 
Faxaflóa, þar sem eru mörg sýslufjelög. 
Það mun hafa verið alltitt, að lagt hefir 
verið á sjómenn hundraðsgjald af afla, en 
við gátum ekki álitið að það væri rjett, og 
þvi höfum við bætt inn ákvæði um að 
eigi megi leggja á slíkt hundraðsgjald, 
heldur verði að leggja útsvarið á eftir efn- 
um og ástæðum.

Loks hefir nefndinni borist tillaga frá 
háttv. þingm. Vestmannaeyinga um það 
að breytt verði 55. og 56. gr. sveitarstj,- 
laganna á þann hátt, að presturinn í Vest- 
mannaeyjum verði ekki lengur Iögboðinn 
í sýslunefndinni, heldur skuli allir sýslu- 
nefndarmenn þar vera kjörnir, nema sýslu- 
maðurinn. Nefndin getur fallist á þetta,
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•en þó hefir þótt rjett að undanskilja þann 
mann, sem nú gegnir prestsembætti í Eyj- 
unum, svo sem venja er til, þegar slíkar 
breytingar eru gjörðar.

Vil jeg svo ekki fjölyrða frekara um 
málið að sinni, en tek ef til vill síðar til 
máls, ef þá verður ástæða til.

Sigurður Stefánsson: Jeg get fallist 
á flestar af brtt. nefndarinnar, sjerstaklega 
að þvi er utanhreppsmenn snertir, er at- 
vinnu reka í hreppnum, því það er rjett, 
að þeir hafa hingað til sloppið undan 
gjöldum, sem þeir ættu að bera. Það er 
alltítt að kaupmenn hafa lengri og skemri 
tima ársins salt og fiskverslun i hreppun- 
um umhverfis aðalverslun þeirra undir 
þvi uafni, að þar sje að eins um saltaf- 
hending og fisktöku að ræða. Tiðkast 
þetta mjög mikið í Isafjarðarsýslu. Það 
er töluverðum vandkvæðum bundið, að ná 
aukaútsvörum af þessum atvinnurekstri, 
með því lika að landsyfirrjettardómur mun 
vera til fyrir því, að ekki sje hægt að 
leggja aukaútsvör á fisktöku og saltafhend- 
ing kaupmanna, er borgun á þessum vör- 
um fer fram við aðalverslun kaupmanns- 
ins. Og jeg er ekki viss um að breyting- 
artillögur nefndarinnar sjeu svo greinileg- 
ar, að slíkur kaupskapur, sem hjer er um 
að ræða, falli tvímælalaust undir lögin. Vil 
jeg skjóta því til háttv. nefndar, hvort eigi 
inundi ástæða til að setja ný ákvæði inn 
i þessa grein, sem gjörðu orðalag hennar 
skýrara, svo að lögin næðu tvímælalaust 
til slíks kaupskapar. Mjer er það kunn- 
ugt, að í ísafjarðarsýslu hefir verið lagt 
útsvar á svona löguð viðskifti, en það 
hefir gengið illa að ná útsvarinu inn. Jeg 
gæti hugsað að bæta mætti inn i greinina 
á eftir orðinu „kaupskapur“: salt og 
fisktöku, svo að það kæmi greinilega i 
Ijós, að lögin næðu einnig til þessa. Vona 
jeg að háttvirt nefnd taki þetta til athug- 
unar og komi fram með breytingartillögu 
þess efnis fyrir næstu umræðu-

Jeg skal svo ekki fara mörgum orðum

um þetta frumvarp. Jeg get vel hugsað 
að það hafi verið rjett að breyta ákvæði 
laganna um bátfiski, svo sem aefndin hef- 
ir gjört og að það ákvæði, sem nefndin 
fer fram á, að leitt sje i Iög, sje betra en 
núgildandi lög um það efni

Steingrímur Jónsson: Eins og nefnd- 
arálitið ber með sjer, er jeg háttv. með- 
nefndarmönnum mínum að öllu leyti sam- 
dóma að þvi er snertir hið upprunalega 
frumvarp. En mig greinir á við þá um 
breytingartillögur nefndarinnar við 36. og 
37. grein sveitarstjórnarlaganna frá 1905. 
Eins og háttv. deildarmenn vita, er rjettur- 
inn til þess að leggja á aukaútsvar yfir- 
leitt bundinn við heimilisfestu innan þess 
hrepps, þar sem útsvarið er lagt á. Þetta 
er hið almenna „princip" laganna, og jeg 
álít, að í núgildandi sveitarstjórnarlögum 
hafi verið gengið á fremsta hlunn með að 
víkja frá þessu „principi". Við verðum 
að gæta þess, að þegar lagt er hátt út- 
svar á mann annarsstaðar en þar, sem 
hann á heima, þá verður útsvar hans til 
þess hrepps, þar sem hann á heimili og 
rekur aðalatvinnu sina, að sama skapi 
minna. En þar mundi hann falla til 
sveitar, ef til þess kæmi, og þar er hann 
orsök í ýmsum kostnaði, svo sanngjarnt 
er að sá hreppur njóti útsvars hans til 
fátækra og annara sveitarþarfa fremur 
öðrum hreppum. Mjer finst, ef at- 
vinnan er svo veruleg, að hún nái yfir 4 
mánuði, þá sje rjett að leggja útsvar á 
manninn, en annars ekki. Sje timinn 
styttri, finst mjer að það sje að taka frá 
sveitarfjelagi, þar sem hann á heima og 
hefir konu sína og börn og mundi falla 
til sveitar, ef til kæmi, það sem því ber 
að rjettu lagi.

Að þvi er snertir 2. gr. í frumv. nefnd- 
arinnar, þá get jeg felt mig við þá breyt- 
ingu, sem þar er farið fram á, að gjörð 
sje á núgildandi sveitarstjórnarlögum. Að 
vísu hefði jeg helst kosið að hvorki 36. 
nje 37. gr. sv.stj.I. hefði verið breytt að

16



Þingmannafrumvörp samþykt.
Sveilurstjórnarlög.

243 244

þessu sinni. En úr því farið er að breyta 
þessum greinum, þá get jeg ekki greitt 
atkvæði á móti því, þar eð jeg álit breyt- 
ingar þær, sem þar er farið fram á, rjett- 
ar og sanngjarnar.

Viðvikjandi þvi, sem háttv. þingm. Is- 
firðinga (S.St.), sagði, þá viljegtaka þaðfram, 
að jeg álít ekki rjett að leiða það í lög 
að leggja megi útsvar á saltafhendingu, 
því að hún er einmitt til hagsmuna fyrir 
það sveitarfjelag, sem hún fer fram í 
og bætir að nokkru úr samgönguleysinu. 
Jeg held því, að það væri rangt og jafn- 
vel háskalegt að leggja útsvar á slíkan 
kaupskap. Öðru máli er að gegna um 
fiskkaup, enda held jeg að þau mundu 
falla undir orðið „kaupskapur", svo að 
eigi þurfi að breyta frumv. til þess að það 
nái til þeirra.

l inhoðsm. ráðli. (Klemens Jónsson): 
Jeg hefi ekkert verulegt að athuga við að- 
alfrv. á þgskj. 31. Það heíir jafnan verið 
skilið svo, og sjálfsagt með rjettu, að 
atkvæði sýslunefndaroddvita skæri úr, ef 
atkvæði stæðu jöfn á sýslufundi. í 
sjálfu sjer er ekki ástæða til að halda 
þessu fyrirmæli, enda er það ekki í sam- 
ræmi við bæjarstjórnarlöggjöf vora, þvi í 
tvennum lögum 8. okt. 1883 um bæjar- 
stj. á Akureyri og Isafirði er svo ákveðið, 
að atkvæðafjöldi skuli jafnan ráða. Þeg- 
ar þessi bæjarstjórnarlög voru sett, var 
þó verksvið bæjarstjórna og sýslunefnda 
svo svipað, að ástæðulaust hefði mátt 
virðast, að hafa ekki ákvæðin um starf- 
semi þeirra i fullu samræmi. En nú hef- 
ir vald sýslunefnda aukist mjög síðan, og 
er því ekki að kynja, þótt margir kunni 
því illa, að sýslumaðurinn sje að lögum 
tvígildur á við hina sýslunefndarmennina. 
Við þetta atriði er þvi ekkert að athuga.

En þegar jeg sá þetta frv., datt mjer 
strax i hug, að menn mundu reyna að 
hnýta fleiri brtt. aftan í það, enda hefir 
sú orðið raunin á. Á siðustu þingum 
hafa hvað eftir annað komið fram óskir

um breytingu á sveitarstjórnarlögunum í 
þá átt, að sveitarstjórnunum yrði gjðrt 
hægra fyrir um að ná gjöldum af utan- 
sveitarmönnum, sem um lengri eða skemri 
tima ársins rækju atvinnu í hreppnum. 
Hingað til hefur eigi mátt jafna aukaút- 
svari á neinn, sem eigi hefir dvalið í 
hreppnum til atvinnu að minsta kosti i 4 
mánuði, en nú er farið fram á, að færa 
það tímatakmark niður, ýmist í 3 mánuði 
eða 8 vikur. Ef nú svo kynni til að vilja, 
að utansveitarmaður ræki einhvers staðar 
arðsama atvinnu, þótt eigi væri nema & 
vikur eða jafnvel 4 vikur af árinu, þá er 
jeg sannfærður um að krafa mundi koma 
fram um að timatakmarkið yrði fært nið- 
ur í 6 vikur eða 4 vikur, og á endanuro 
gæti svo farið, að menn vildu leggja gjöld 
á hvern mann, sem inn i hreppinn kæmí 
til þess að reka þar atvinnu, þótt eigi 
væri nema einn cteg, t. d. til þess að halda 
hrossamarkað eða því um likt. Mjer finst 
þessi stefna iskyggileg, og sje jeg ekki að 
það sje á neinum rökum bygt að heimila 
hreppsnefndum vald til þess að fara ofan 
í vasa hvers utansveitarmanns, þótt hann 
reki atvinnu i hreppnum um stundarsakirr 
þar sem það þó er víst, að hann hlýtur 
eigi að siður að gjalda til síns eigin sveit- 
arfjelags. Þess ber einnig að gæta, að 
lirepparnir geta oft haft hinn mesta hagn- 
að af atvinnurekstri utansveitarmanna- 
Veita þeir ekki oft mörgum manni innan 
hreppsins atvinnu? Því hygg jeg að eigí 
verði neitað. Og á margan hátt annan 
gjöra þeir hreppsbúum gagn. Það var 
áðan minst á saltafhendingu í verstöðum, 
Jeg get nú ekki skilið að hreppsbúuro 
standi neinn skaði af henni, þeir losna 
við það ómak að sækja saltið langar leið- 
ir, og einhverjir þeirra hafa að likindum 
atvinnu við afhendinguna. Jeg get ekkr 
sjeð, að nein sanngirni mæli með að vera 
að hrúga á menn álögum, þegar svo 
stendur á. Það er ekki heldur rjett að 
komið hafi almennar óskir um þessa laga-
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breytingu. Kvartanirnar hafa ’aðallega 
Jíomið úr 3—4 hreppum, sem hafa þótst 
verða sjerstaklega hart úti.

Það getur verið að ýmislegt mæli með því, 
að færa timatakmarkið eitthvað niður, t. a. m. 
niður í 3 mánuði, en að færa það niður i 8 
víkur er áreiðanlega altof langt farið. Jeg 

-er hræddur um, ef farið er að hreyfa 
við tímatakmarkinn, þá verði endirinn sá, 
að öll takmörk verði afnumin.

Við 2. og 3. gr. á þgskj. 153 heíi jeg ekkert 
að athuga. Það er fyllilega rjett og sann- 
gjarnt, að enginn sje lögboðinn sýslunefnd- 
armaður í Vestmannaeyjum, fremur en i 
nðrum sýslum Iandsins.

Loks vil jeg minnast á eitt atríði, sem 
þó ekki skiftir miklu máli. I fyrri máls- 
grein 1. gr. á þgskj. 153 er minst á fátækra- 
iíund, sem eina af tekjugreinum sveitar- 
fjelaganna. Þetta er eðlilegt, þar sem fá- 
iækratíundin er enn þá greidd samkvæmt 
gildandi lögum. En svo sem kunnugt er, 
er nú frv. á ferðinni hjer í þinginu og 
jafnvel einmitt nú fyrir þessari háttvirtu 
deild, um afnám fátækratíundar. Það virð- 
ist nú dálitið óviðkunnanlegt, efsamadeild- 
in sömu dagana samþykkir lög um afnám 
fátækratíundar og lög, sem gjörðu beint 
ráð fyrir fátækratíundinni sem gildandi 
tekjustofni. Það væri því sjálfsagt heppi- 
legast, að fresta nokkuð endanlegrí sam- 
þykking þessa frv., þangað til útsjeð er 
um afdríf hins.

Framsöguin. (Krlstinn Daníelsson): 
Jeg er þakklátur háttv. þm. Isfjk. (S. St.) 
fýrir góðar undirtektir hans undir þelta 
mál. Hann mintist á saltafhendingu 
kaupmanna i verstöðum. Jeg hafði ein- 
mitt það atriði í huga, þvi að jeg þekki 
einmitt eitt tilfelli, að reynt hefir verið að 
leggja aukaútsvar á þá kaupsýslan, en svo 
fór, að sveitarstjórnin varð að hætta við 
þá tilraun. En jeg er að vona, að orðið 
„kaupskapur", sem notað er í annari máls- 
grein 1. gr., geti náð yfir þenna atvinnu- 
rekstur. Stundum fer þessi saltafhending

fram að eins um nokkrar vikur, en stund- 
um er um verulega kauphöndlan að ræða. 
Og þess eru dæmin, að saltið hefir verið 
selt svo dýrt, að öll sanngirni hefði mælt 
með, að hreppurinn legði nokkur gjöld- á 
seljandann.

Mótbárur þær, sem hv. 3. kgk. (Stgr. J.) kom 
fram með á móti frnmvarpinu, voru alls 
ekki sterkari en jeg hatði búist við. Hann 
mintist á, að það væri meginreglan, að út- 
svarsskyldan væri bundin við heimilisfestu. 
En sú regla hefir þó frá upphafi aldrei 
verið undantekningarlaus, enda mun það og 
hvergi siður i öðrum löndum, að menn 
í viðlíka tilfelluni geti skotið sjer undan 
gjöldum, ef um verulega atvinnu er að 
ræða.

Jeg hlýt því að halda því fram, að þetta 
frumvarp fari ekki lengra en andi sveitar- 
stjórnarlaganna heimilar.

Háttv. umboðsmaður ráðherra (Kl. J.) 
andaði einna kaldast að frv. Hann sagð- 
ist þó hafa búist við því, og sýnir það, 
að þá hefir Iegið í loftinu, að slíka laga- 
breyting þyrfti að gjöra.

Hann Ijet í Ijós hræðslu um það, að 
hjer væri löggjöfin komin inn á braut, sem 
að síðustu ef til vildi gæti leitt til þess, 
að takmarkið yrði fært niður í 1 dag.' 
Jeg skal játa, að mjer þætti fjórar vikur 
hæfilegt timatakmark, en jeg þorði ekki 
að koma fram með tillögu í þá átt, bjóst 
við að hún fengi engan byr. Jeg get ekki 
betur sjeð en að það sje i fullu samræmi 
við anda sveitarstjórnarlaganna, að láta 
þá gjalda i sveitarsjóð, sem hafa hagnað 
af atvinnu innan hreppsins. Og þó að 
benda megi á, að hreppsbúar hafi lika 
hag af þeim atvinnurekstri, þá getur það 
vitanlega ekki losað nokkurn mann við 
gjaldskyldu til sveitarfjelagsins. Og stund- 
um gjöra þessir utansveitaratvinnurekend- 
ur stóran skaða. Mjer er að minsta kosti 
kunnugt um, að mjög er kvartað undan 
mótorbátastöppunni suður í Sandgerði. — 
Þeim þykir orðið fullþröngt á fiskimið-
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unum þar syðra, og vita ekki til að þeir 
hafi neitt gagn af mótorbátaútgjörð utan- 
sveitarmanna. Þá má heldur segja, að 
hreppsbúar hafi gagn af lifrar- og salt- 
kaupmönnum.

Jeg er sammála þvi, sem háttv. um- 
boðsmaður ráðherra (Kl. J.) tók fram um 
fátækratíundina. En jeg býst við að hægt 
verði að leiðrjetta það atriði við 3. umr., 
því að þá verður sjálfsagt búið að sam- 
þykkja frumvarpið um afnám fátækra- 
tíundar.

ATKVGR.:
Viðaukatillaga 153, ný 1. gr., samþ. með

9 : 2 atkv.
Viðaukatillaga 153, ný 2. gr., samþykt 

með 10 atkv. samhlj.
Viðaukatillaga 153, ný 3. gr, samþ. með 

öllum atkv.
Frumvarpsgreinin, sem verður 4. gr., 

samþ. með öllum atkv.
Brtt. 66, við frumvarpsgreinina þar með

fallin.
Viðaukatillaga 153, ný 5. gr., samþ. með

11 atkv. samhlj.
Fyrirsögn frumvarpsins samþykt án at- 

kvæðagreiðslu.
Frumvarpinu visað til 3. umr. með öll- 

um atkv.

3. u m r. á 19. fundi, mánudaginn 27. 
júlí (A. 213, 245).

Framsðgum. (Kristinn Daníelsson): 
Við nefndarmenn höfum leyft okkur að 
koma fram með breytingartillögu í tilefni 
af því, sem rætt var um hjer við 2. 
umr. málsins, að rjett væri að fella burtu 
úr sveitarstjórnarlögunum tilvitnun þeirra 
til fátækratíundarinnar, sem tekjustofns 
fyrir hreppana, þar sem líkur eru til að 
það gjald verði úr lögum numið á þessu 
þingi.

Þá höfum við enn fremur, í tilefni af at- 
hugasemdum háttv. þm. Isfjk. (S. St.) við 
síðustu umræðu, athugað hvort sá at- 
vinnurekstur, sem hann mintist á, þ. e. s.

afhending á salti og kaup á fiski, fjelli 
undir orðið kaupskapur, og virðist okkur 
sem það 0145 muni ná til þessa, svo fram- 
arlega sem um kaupskap er að ræða í 
raun og veru. En stundum er þetta ekki 
kaupskapur, heldur að eins flutningur á 
salti til viðtakenda og brottflutningur á 
áður keyptum fiski, og finst okkur þá ekki 
sanngjarnt, að útsvar sje lagt á það, og 
höfum þvi ekki lagt til að lögunum verði 
breytt í þá átt. Stundum hefir kaupmað- 
urinn aftur á móti mann á staðnum til 
að selja saltið og kaupa fisk af hjeraðs- 
búum, og þá er hjer um kaupskap að ræða, 
og fellur það því undir orð greinarinnar.

Ætla jeg svo ekki að fjölyrða frekara 
um málið, en vona að það fái að ganga 
sinn gang út úr deildinni með þessari 
einu breytingu, sem nefndin leggur til afr 
gjörð verði á frv.

ATKVGR.:
Brtt. 245, við l.gr.samþ. með 7 atkv. samhlj.

Frv. samþykt með 8 atkv. samhlj. og 
afgreitt til Nd.

(Sjá A. 249).

30. Tolllog.
Á 4. fundi í Ed„ miðvikudaginn 8. júlí, 

var útbýtt
frv. til vidaukalaga við tolllög nr. 54r 

11. júH 1911.
Á 5. fundi, föstudaginn 10. júlí, var frv. 

tekið til 1. u m r. (A. 38).
Flutningsm. (Sigurður Stefánsson): 

Jeg skal játa það, að jeg hefi komiðfram 
með þessa tillögu mína um breytingu á 
tolllögunum með hálfum huga. En jeg 
hefi ráðist í það vegna þess, að mjer sýn- 
ist nauðsyn til að löggjafarvaldið láti, eins 
og nú er komið, að einhverju leyti til sín 
taka um tollmál landsins. Hingað til hefir 
mest verið hugsað um það eitt, að auka 
tekjur landsins með því að auka tollana, 
og fjöga tollstofnunum gegndarlaust.

En eftir þvi sem þeim vörum erfjölgað,
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sem tollskyldar eru, verður meiri nauðsyn 
á tollgæslu. Því að þótt jeg vilji ekki 
gjöra verslunarstjett okkar neinar getsak- 
ir, þá á þó þar, sem annarsstaðar, við 
hinn forni málsháttur, að „misjafn er 
sauður í mörgu fje“. Ög það er nauð- 
synlegt að löggjöfin gjöri eitthvað til þess 
að tryggja það, að landssjóður fái þær 
tekjur, sem honum ber lögum samkvæmt. 
Og þörfin á þessu vex með hverju ári, 
eftir því sem tollstofnum og kaupmönn- 
um fjölgar. Jeg býst samt við, að þingið 
muni hugsa sig tvisvar um áður en það 
eykur tollgæsluna, vegna þess kostnaðar, 
sem af því mundi Ieiða. En mjer hefir 
komið til hugar, hvort það mundi ekki 
hjálpa uokkuð, ef þyngd væri sú refsing, 
sem við tollsvikum er lögð. Mjer er sagt, 
að nú sjeu 7—8 kaupmenn hjer í Reykja- 
vfk undir ákæru fyrir tollsvik, og virðist 
mjer það vera mjög ískyggileg tala. Bæj- 
arfógetum og sýslumönnum er ómögulegt 
að hafa fullnægjandi eftirlit með að toll- 
skyldum vörum sje ekki smyglað inn í 
landið. Það gengur hjer nú sú saga, að 
lögreglan hjer i bæ hafi nýlega slegið upp 
7 kassa, sem áttu að fara út um land. í 

einum kassanum, sem merktur var „Kokk- 
engods“, fundust 12 vindlakassar; í öðrum, 
merktum „Regulatorer“, 4, og hinum þriðja, 
merktum „Saumavjelar“, 2, allir í miðjum 
kössunum.

I þremur af þessum kössum fanst þann- 
ig meira og minna af tollskyldum vörum. 
Þetta og margt fleira af líku tægi sýnir, 
að nauðsyn ber til að reynt sje að stemma 
stigu fyrir þeim ófögnuði, sem hjer er 
um að ræða. Það er óþolandi, þegar 
þingið ár eftir ár er aðíþyngja iandsmönnum 
með nýjum tollum, að ekkert sje jafnframt 
gjört til þess að sjá um, að tollarnir renni 
i landssjóðinn en ekki í vasa miður ráð- 
vandra manna. Jeg býst við því, að 
mönnum þyki þessi ákvæði, missir versl- 
unarleyfis, sem farið er fram á að bætt 
verði í tolllögin, nokkuð hörð, en mjer finst

þó þetta vera reynandi. Sektir þær, sem 
í tolllögunum eru lagðar við tollsvikum, 
eru hæstar 1000 kr., en sjaldan er dæmt 
í svo háar sektir, heldur í nokkur hundr- 
uð króna, og þessa háu herra, sem s\íkja 
tollinn, munar ekki mikið um að snaraþví 
út. Þeir hlæja bara að þessum sektum, 
því að þeir græða' margfalt meira á toll- 
svikunum heldur en sektinni nemur. Jeg 
vil benda á að missir verslunarleyfis, sem 
refsing fyrir slik brot, er ekki neitt nýtt i 
lögum vorum. Sama ákvæði er i lögum 
um verslun og veilingar áfengra drykkja 
frá 11. nóv. 1899. Þar er atvinnumissir 
lagður við því, ef unglingi innan 16 ára 
aldurs eru veittir áfengir drykkir eða manni, 
er sviftur hefir verið fjárforræði vegna 
drykkjuskapar eða sem er skertur á 
geðsmunum sökum drykkjuskapar. Þessi 
lög eru sannarlega hörð, en jeg get hugs- 
að, að þessi hörðu ákvæði hafi dregið úr 
brotum á þeim lögum. Það er þó óneit- 
anlega minna beint fjárhagslegt tjón fyrir 
þjóðina, þó að unglingi innan 16 ára ald- 
urs sje gefið í staupinu, heldur en að lands- 
sjóður sje sviftur mörgum þúsundum af 
þeim tekjum, sem honum bera. Þvi er 
það ekki ástæðulaust, þó refsingarákvæði 
tolllaganna sjeu enda harðari en vinsölu- 
laganna, enda er til þess ætlast, þvi að 
hjer er refsað með atvinnumissi, þegar 
brotið er í fyrsta sinn gegn lögunum, en 
í vínsölulögunum ekki fyr en brotið er i 
þriðja sinn. Vænti jeg þess, að háttvirt 
deild athugi þetta mál og skipi nefnd til 
að ihuga það.

Ráðherra (Ilannes Hafstein): Háttv. 
flutningsmaður (S. St.) tók það fram, a& 
missir verslunarleyfis væri hörð|hegning, 
og er það rjett. En það er sök^ sjer. 
Hitt er verra, að sú harða hegning getur 
ekki gengið jafnt yfir alla, sem toll svíkja. 
Sú harða hegning getur vitanlega ekkí 
náð til annara en þeirra, sem hafa versl- 
unarleyfi. En það eru ekki þeir einir, sem 
beitt geta tollsvikum. Það geta allir gjört,
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umboðssalar, vörubjóðar og prívatmenn, 
og það menn, sem á engan hátt njóta 
minna opinbers trausts en til þess þarf, að 
fá alment verslunarleyfi. Þetta getur leitt 
til mikils ójafnaðar.

Hugsum oss tvo menn; annar er heið- 
arlegur kaupmaður, sem verður það á að 
segja ekki til einhvers lítilræðis af toll- 
vöru, er hann hefir fengið. Hinn er glæfra- 
menni, sem beint leggur það í vana sinn 
að augðast á tollsvikum, en hefir ekki 
verslunarleyfi. Eftir þessum lögum fengju 
báðir sektir. En annar slyppi með það; 
hinn misti auk þess löglega atvinnu 
sina og alla fjárhagslega aðstöðu, yrði 
að losa sig við vöruforða sinn, gjöra 
upp öll viðskifti sín o. s. frv., er gæti 
orðið honum til hins mesta tjóns. Frum- 
varpið gæti því að vísu orðið til að 
hræða kaupmenn frá að svikja toll á vör- 
um, er þeir flytja inn sjálfir, en það gæti 
ekki varnað því, að þeir samt hefðu hag 
•af tollsvikum annara, ef þeir vildu svo við 
hafa, að fá menn, sem ekki eiga nein 
verslunarrjettindi í húfi, til þess að nálg- 
ast vörurnar. Það gæti jafnvel orðið til 
þess að koma upp sjerstakri tollsmygla- 
stjett i landinu.

Þó að mjer detti ekki i hug að mæla 
tollsvikum bót, og viðurkenni góðan til- 
gang frumvarps þessa, þá er þó þess að 
gæta, að tollsvik — þrátt fyrir nafnið — 
eru annars eðlis en önnur venjuleg svik, 
enda er svo talið í almenningsálitinu. 
Þau eru líkari tíundarsvikunum alkunnu, 
undandráttur í því, að greiða lög- 

boðin, opinber gjöld, er mörgum þykir 
þungbær. Gott eftirlit er rjettlátara og 
haldbetra gagnvart sliku en mjög gífur-
legar hegningar.

Júlíus Havsteen: Jeg gæti vel fallið 
frá orðinu, því að hæstv. ráðherra hefir 
tekið flest það fram, sem jeg ætlaði að 
segja. En úr því jeg er staðinn upp, vil 
jeg með örfáum orðum minnast áþað, að

þessi ákvæði, sem hjer er farið fram á að 
leiða í lög, eru óhæfilega ströng.

Maður getur hugsað sjer, að ef ein- 
hverjum kaupmanni hefði orðið á að segja 
ekki alveg rjett frá tollskyldum vörum, 
sem hann hefði fengið, þá gæti hann 
sloppið með 10 króna sekt, en jafnframt 
yrði hann að missa algjörlega atvinnu sina.

Það gæti verið að fátækuin manni með 
fjölskyldu sina yrði þannig varpað út á 
klakann fyrir mjög litla yfirsjón, og það 
er óhæfilegt.

Það er yfir höfuð undarlegt, að hegn- 
ing við lögreglubrotum er nú i seinni tið 
höfð strangari en hegning gegn brotum á 
hinum almennu hegningarlögum, sbr. lög 
um skilorðsbundna hegningardóma frá 16. 
nóv. 1907. Samkvæmt þeim geta þjófar vel 
sloppið hjá allri hegningu, en fyrir lög- 
reglubrot fá menn svo svæsnar sektaupp- 
hæðir, að annað liggur ekki fyrir en af- 
plánun sektanna eða fangelsi um langan 
tima. Vil jeg i þessu efni sjerstaklega 
benda til bannlaganna.

Vona jeg að nefnd sú, sem væntanlega 
verður skipuð í þetta mál, vilji athugá þetta.

Flutningsiu. (Sigurður Stefánsson): 
Það er að vísu rjett athugað hjá hæstv. 
ráð’nerra, að kaupmenn verða harðara úti 
fyrir tollsvik, ef frumvarp þetta verður að 
lögum, en þeir menn, sem ekki eru kaup- 
menn og svíkja toll; en það liggur í hlut- 
arins eðli, að ekki er hægt að svifta þá 
verslunarleyfi, sem ekkert verslunarleyfi 
hafa, sektirnar eru hinar sömu fyrirbáða, 
og að því leyti eru þeir jafnir fyrir lög- 
unum.

Háttv. 1. kgk. (Júl. H.) þótti það hart, 
að þyngri hegning væri lögð við lögreglu- 
brot, en brot gegn hegningarlögunum. En 
hjer er því naumast til að dreifa.

Æru og mannorðsmissir er þó óneitan- 
anlega þyngsta og tilfinnanlegasta hegning, 
sem nokkur maður getur orðið fyrir, og 
þá hegning getur maður bakað sjer fyrir
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stuld, þótt ekki sje nema á einum máls- 
verði, þótt í sárri hungursneyð sje tekinn, 
þar sem þeir herrar, sem með lollsvikum 
stela hundruðum og jafnvel þúsundum 
króna frá þjóðfjelaginu, sleppa með litlum 
sektum og vilja láta telja sig, ogeruenda 
taldir, velmetnir heiðursmenueftir sem áður.

ATKVGR.:
Frumvarpinu vísað til 2. umræðu með 

12 atkv.
Fimm manna nefnd samþykt í e. hlj. 

og í hana kosnir:
Björn Þorláksson,
Karl Einarsson,
Karl Finnbogason,
Sigurður Stefánsson, 
Steingrímur Jónsson.

2. umr. á 15. fundi, miðvikudaginn 
22. júlí (A. 38, n. 146).

Framsöguinaðnr (Björu Þorláksson): 
Þetta frv. er eigi laugt — ekki nema ein 
grein, og þessi eina grein er að eins 8. 
gr. tolllaganna, tekin upp með ekki mikl- 
um breytingum. En jeg vil vekja athygli 
á því, að þótt frv. sje stutt, er það mjög 
mikilvægt mál, sem þar er um að ræða.

Það er vikið að því i nefndarálitinu, 
að mestu tekjur landssjóðs eru tolltekjur. 
Til þess að sannfærast um það, þarf eigi 
annað en að fletta upp í fjárlögunum og 
líta á tekjudálkana. Það liggur því i aug- 
um uppi,. hversu hættulegt það er, ef 
mikill undandráttur á sjer stað í þessum 
efnum og ef alvarlegar tilraunir eru gjörð- 
ar til að komast hjá að greiða tolla. Sem 
betur fer, mun til skamms tíma, að minsta 
kosti, ekki hafa kveðið inikið að slíkum 
tilraunum hjá oss. Kaupmannastjett vor 
mun yfirleitt vera mjög heiðarleg. En 
þess má geta, að freistingin til tollsvika 
var áður minni, er tollarnir voru bæði 
færri og lægri. Á seinni árum eru toll- 
arnir orðnir bæði hærri og fleiri. Einkum 
fjölguðu þeir og hækkuðu þegar vörutolls- 
lögin gengu í gildi. Það stendur víst í

sambandi við þetta, að sá orðrómur hefir 
Iagst á, bæði hjer í Reykjavík og annars- 
staðar, að tilraunir sjeu gjörðar til að 
draga toll undan. En það er samt ekki 
uppvíst, að verulegt tjón hafi orðið að 
þessu. Nefndin hefir leitað sjer upplýs- 
inga um þetta. Hún spurðist fyrir um 3 
seinustu árin, 1911, 1912 og 1913. Á 
öllu landinu hafa komið fyrir 6 slík mál, 
en hjer í Reykjavík ekkert. 1914 er ekk- 
ert mál enn komið til úrskurðar, en fleiri 
mál um þetta efni hafa verið tekin til 
rannsóknar, en oss er eigi heimilt að 
birta hjer neitt um það efni. Þessar skýrsl- 
ur virðast því sýna, ef eitthvað má marka 
þær, að hjer sje ekki mikið um tilraunir 
til tollsvika. Nefndin hyggur þó, að þessar 
skýrslur sanni ekki mikið um tilraunir til 
úndandráttar, því að það vantar alla sönn- 
un fyrir, að eftirlit hafi verið nægilegt. 
Nefndin varð því sannfærð um,^að nokk- 
ur brögð myndu vera að tilraunum til 
undandráttar, og að nauðsyn bæri til að 
skerpa refsiákvæði laganna um þetta efni. 
Nefndin var samhuga um, að vel ætti við 
að taka i eina heild öll þau ákvæði,?er gilda 
um þetta efni. Nefndin var svo heppin, 
að hún var skipuð tveimur lögfróðum 
mönnum. Nefndin áleit, að þetta gæti ekkí 
að eins orðið leiðbeining, heidur að- 
hald sumum dómurum að taka ekki of 
mjúkum höndum á tolllagabrotum. Nefnd- 
in kannast fúslega við, að hún hafi, ef 
til vill, faríð of skamt i að herða á slíkum 
refsingum. Það er þjóðinni i heild sinni 
hinn mesti skaði, ef mikil brögð verða að 
tollundandrætti. Það er því nauðsynlegt 
að taka nú þegar í taumana. Lagaákvæði 
duga ekki neitt, nema þeim sje fylgt fram 
stranglega og án manngreinarálits.

Þetta voru athugasemdir almenns efnis. 
En nú vil jeg snúa mjer að greininni 
sjálfri og einstökum atriðum hennar, og 
þeirri viðbót, sem hún hefir inm að halda 
við núgildandi lög.

I fyrsta lagi er lágmark sektanna sett
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50 kr. ' Nú vantar lágmarkið. Ef fast 
lágmark er sett, varnar það því, að menn 
verði dæmdir í oflágar sektir, t. d. 10—20 
kr. Þetta lágmark, 50 kr., er sett af því 
að við fengum vitneskju um, að margir 
dómarar dænia ekki í lægri sektir.

Þá tókum við í greinina það ákvæði, 
að þeim, er uppvísir verða að tollsvikum, 
verði refsað eftir 155 gr. hegningarlaga- 
anna. Jeg skal lesa upp þessa grein með 
leyfi forséta; hún hljóðar svo:

„Hver sem lýsir einhverju yfir og býðst 
<il að vinna eið að því, eða gjörir það 
upp á æru sína og trú, og það er í þeim 
tilfellum, þar sem slíkt er boðið eða leyft 
i lögum, skal sæta fangelsi, ef það reyn- 
ist rangt, sem hann hefir lýst yfir, eða 
sektum, ef málsbætur eru, nema einhver 
önnur hegning sje viðlögð í sjerstaklegum 
iagaákvörðunum“.

Þetta er engin ný viðbót, en með því 
að taka þetta ákvæði í lögin, eru dómar- 
ar mintir á að beita þessu ákvæði lag- 
anna. Og hver maður, sem kynnir sjer 
lögin, getur þá sjeð, að ef hann svíkur 
toll, þrátt fyrir drengskaparvottorð, þá er 
hann sekur orðinn við ákvæði hegningar- 
laganna. Nú koma fjöldamargir póstböggl- 
ar til landsins, og þá er heimtað af við- 
takendum drengskaparvottorð um að toll- 
skyldar vörur sjeu ekki í þeim. Þetta á- 
kvæði er ölluni þeim, er slík vottorð gefa, 
áminning um að fara þar gætilega.

Þá er það ný viðbót, að sá sem upp- 
vis verður að broti í þriðja sinn, missir 
verslunarleyfi um 5 ár. Hjer er gjörð 
breyting á frv., eins og það var uppruna- 
lega. Þar stóð, að það skyldi varða kaup- 
menn missi verslunarleyfis. En það eru 
fteiri en kaupmenn, sem verslunarleyfi 
hafa. Margir hafa keypt verslunarleyfi, 
til þess að geta pantað vörur fyrir sjálfa 
sig frá útlöndum. Er til þess ætlast, að 
þessir menn missi verslunarleyfi ekki sið- 
ur en kaupmenn, — annars yrði um mis- 
rjetti að ræða, — missi það við 3. brot.

Er það samkvæmt ákvæðum i lögum um 
verslun og veitingar áfengra drykkja, en 
mildara þó; þar missist leyfi við ítrekað 
brot.

Karl Einarsson: Jeg ætla að taka 
það fram út af tillögu nefndarinnar um 
að vísa til 155. gr. hegningarlaganna, að 
vjer höfum tekið þessa tilvísun upp í frv. 
af því að eigi er hægt að dæma eftir 
greininni nú fyrir tollsvik, enda þótt skil- 
yrðin að öðru leyti væru fyrir hendi, 
sökum þess að i enda hennar stendur: 
„nema einhver önnur hegning sje viðlögð 
í sjerstaklegum lagaákvörðunum“.

Þetta útilokar algjörlega að þessari gr. 
hegningarlaganna verði beitt í tollsvika- 
máli, og er það því nýmæli, sem hjer 
er um að ræða. Jeg tek þetta fram til 
athugunar fyrir hv. deild, því jeg tók ekki 
eftir að þetta kæmi skýrt fram i fram- 
sögunni.

ATKVGR.:
Brtt. 146, 1. við frv.greinina samþ. með 

öllum atkv.
Frv.greinin upphaflega þar með fallin. 

Brtt. 146, 2. við fyrirsögn frv. samþ. með
öllum atkv., og þar með fyrirsögnin 
svo breytt.

Frv. svo breyttu vísað til 3. umr. með 
öllum atkv.

3. umr. á 17. fundi, föstudaginn 24. 
júli, um

frv. til laga um breytingu á tolllögum 
nr. 54, 11. júlí 1911 (A. 180).

Enginn tók til máls,
ATKVGR.:
Frv. samþ. með öllum atkv. og afgreitt 

til Nd.
(Sjá A. 212).

Á 33. fundi, fimtudaginn 6. ágúst, var 
útbýtt

frv. til laga um breytingu á tolllög- 
um nr. 54, 11. júlí 1911, og lögum um 
vörutoU nr. 30, 22. okt. 1912,
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-eins og það hafði verið samþ. við 3. umr. 
í Nd.

557

Ein umr. á 34. fundi, föstudaginn 7. 
.ágúst (A. 375, n. 397).

Forseti leitaði leyfis til afbrigða frá þing- 
sköpum, til þess að mega taka frv. til 
umr., og voru afbrigðin leyfð og samþ.

Framsm. (Bjorn Þorláksson): Hv. 
■deild hefir áður haft frv. þetta til með- 
ferðar. en þá var það með öðrum titli. 
Frv. var að eins ein gr„ er það fór hjeð- 
an, en hv. Nd. hefir liðað hana sundur i 
fjórar málsgreinar og gjört ákvæði henn- 
ar gleggri og ljósari en þau áður voru. 
Jeg hygg, að allir geti verið sammála um 
að breytingar og viðbætur Nd. sjeu til 
bóta. Aðalbreytingin er i 2. gr. frv., og 
er hún í því fólgin, að hverjum póstmanni 
er heimilt „að opna böggulsendingar, sem 
sendar eru í pósti frá útiöndum, áður en 
þær eru afhentar, ef grunsamt þykir, að 
eigi sje rjett frá skýrtum innihald þeirra“. 
Þessi viðbót mun upphaflega vera komin 
frá nefndinni, sem hv. Ed. skipaði til þess 
að athuga, hvernig haga skyldi eftirliti 
með gjaldheimtumönnum landssjóðs. Hafði 
hún leitað álits póstmeistara um þetta 
nýmæli, og hann fallist á að það væri 
þarft og gott. Meiri hluti nefndarinnar 
vill og mæla með þessu ákvæði, en einn 
nefndarmanna var þvi mótfaliinn, enda 
skrifaði hann undir nefndarálitið með fyr- 
irvara. Hann gjörir sjálfsagt sjálfur grein 
fyrir sinni skoðun nú við umræðurnar. 
Nefndin telur þetta frv. eitt hið merkasta 
laganýmæli, sem legið hefir fyrir þessu 
þingi, og ræður hv. deild til þess að sam- 
þykkja það.

Karl Einarsson: Jeg get að vissu 
leyti tekið undir með hv. framsm. (B. Þ.), 
að þetta frv. er eitt af hinum merkari frv., 
sem þetta þing hefir haft til meðferðar, 
það er að segja, eins og það var, þegar 
það fór hjeðan úr deildinni. Um meðferð 
hv. Nd. á frv. er það að segja, að 1. gr.

er ef til vill betur orðuð eins og Nd. hef- 
ir gengið frá henni. En 2. gr„ sem Nd. 
hefir bætt við, álit jeg óhæfilega og er jeg 
henni algjörlega mótfallinn. Jeg álít meira 
að segja ógjörlegt að samþykkja frv„ ef 
sú grein er látin haldast. Jeg skil ekki, 
að löggjafarvaldið geti verið þekt fyrir að 
heimila hverjum póstmanni að opna hverja 
böggulsendingu, sem honum sýnist. I 
þeirri póstafgreiðslu, sem jeg þekki best, 
fást 4 til 5 verslunarmenn við afgreiðslu. 
En lögreglustjórinn býr svo að segja i 
næsta húsi, og er auðvitað alt af hægt að 
gjöra honum aðvart, ef eitthvað þykir 
grunsamlegt. En samkvæmt frv. ætti 
hver þeirra, sem við afgreiðsluna fæst i 
það og það skifti, að hafa leyfi til þess 
að opna hvern þann böggul, sem hann 
langaði til að hnýsast i. En mjer virð- 
ist, að þeir sem senda sendingar með 
pósti, hafi rjett til að vera verndaðir gegn 
sliku. Akvæðið er alt of yfirgripsmikið. 
Þar sem lögreglustjóri er við hendina, á 
enginn að hafa heimild til þess að opna 
böggulsendingar nema hann, en annars á 
póstafgreiðslumaðurinn einn að hafa heim- 
ild til þess. 3. gr. er óþörf og út í loftið 
og 4. gr. er sömul. óþörf. — Jeg vona, 
að hv. deild felli 2. gr. burt með öllu, 
og vil jeg mælast til, að málið verði tek- 
ið út af dagskrá, svo að hægt verði að 
koma fram meðbrtt.

Steingr. Jónsson: Jeg get ekki verið 
sammála hv. þm. Vestm. (K. E.) um 2. 
gr. Jeg álít að brýna nauðsyn beri til 
að skerpa eftirlit póstmanna með böggul- 
sendingum, þvi að það tíðkast meir og 
meir, síðan vörutollslögin voru samþykt, 
að sendar sjeu vörur í pósti. Þess vegna 
hefir orðið að auka svo mjög laun póst- 
afgreiðslumanna, enda eru þeir nú orðnir 
tollheimtumenn, þar sem þeir eiga að 
heimta inn vörutoll af böggulsendingum. 
Spurningin er, hvort greinin er svo vel 
orðuð, að við megi una. Hv. þm. Vestm. 
hjelt því fram, að með orðinu „póstmað-*
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ur“ væri átt við hvern þann, sem af- 
greiðsluna hefði á hendi í það og það 
skifti. En það eru að eins póstafgreiðslu- 
mennirnir, sem mega fást við afhending- 
una. Það er að vísu satt, að þeir geta 
haft þjóna, en ábyrgðin hvílir þó eingöngu 
á sjálfum þeim. Lögreglustjórar myndu 
oftar en póstafgreiðslumenn nola þjóna, 
ef þeim einum væri heimilað að opna 
bögglana.

Frainsögum. (Björn Þorláksson): Jeg 
vil mótmæla þvi, að ínálið verði tekið út 
af dagskrá. Meiri hluti nefndarinnar er 
meðmæltur 2. gr., og hv. þm. Vestm. (K. 
E.) hefði verið innan handar að koma 
með brtt. sína í gær. En nú er stutt 
eftir þingtímans og mörg stórmál eftir, 
sem þurfa að afgreiðast.

Karl Einarsson: Jeg ætla að svara 
hv. 3. kgk. (Steingr. J.) örfáum orðum. 
Hann vildi halda því fram, að þessi heim- 
ild næði að eins til póstafgreiðslumanna. 
En jeg neita því; hún nær ekki síður til 
þjóna þeirra og brjefhirðingarmanna. — 
Jeg hefi ekki haft tíma til að koma fram 
með brtt.; hefi verið svo önnum kafinn 
þessa siðustu daga. En það nær engri 
átt, að málinu sje teflt í hættu, þó að 
það sje tekið út af dagskrá. T. d. er eitt 
mál til framhatds 1. umr. í Nd. í dag, og 
sagt er, að fyrst á morgun sje von á 
nefndaráliti i einu stærsta málinu, sem 
fyrir þinginu liggur. Það er því engin 
hætta á, að frv. þetta dagi uppi, þó að 
það sje tekið út af dagskrá. — En það 
vil jeg endurtaka, að það er óhæfilegt að 
fela póstmönnum slíkt vald, að þeir eftir 
geðþótta sínum geti opnað hvern böggul, 
sem þeim finst eitthvað grunsamlegt við. 
Það er meira en nóg að heimila póstaf- 
greiðslumönnum slíkt vald, þar sem ekki 
nær til lögreglustjóra.

Framsni. (Björn Þorláksson): Mig 
furðar á þvb að hv. þm. Vestm. (K. E.) skuli 
ekki hafa komið fram með brtt. sína í 
tæka tíð, þar sem hann þó i gær skrifaði

undir nefndarálitið með fyrirvara. Hann 
hefði þá þegar átt að koma fram með 
hana. Jeg vil leggja áherslu á það, að 
það getur orðið málinu að falli, ef það 
nú er tekið út af dagskrá.

Hákon Kristófersson: Jeg vil gjöra 
stutta grein fyrir atkvæði minu. Jeg greiddi 
atkv. með frv. seinast, er það var hjer í 
deildinni, en nú verð jeg að taka undir 
með hv. þm. Vestm. (K. E.), að mjer finst 
það orðið óhæfilegt, eins og hv. Nd. hef- 
ir gengið frá því. Það er sannarlega of- 
langt gengið, að heimila ábyrgðarlausum 
mönnum að rífa upp böggla. Jeg gæti geng- 
ið að því, að póstafgreiðslumönnum sjálf- 
um væri þetta heimilt, en ekki þjónum 
þeirra, sem oft afgreiða póst. Verði svo langt 
gengið, að öllum, sem fást við póstafgreiðslur 
sje leyfilegt að rifa upp böggla, þá get jeg 
ekki stutt þetta frv. með atkvæði mínu.

Jeg verð að játa, að jeg er talsvert 
hissa á því, sem nú er farið að slá fram 
hjer í deildinni, að svo sje komið í ein- 
daga, að málin verði að ganga fram, hvort 
sem vel eða illa er gengið frá þeim. Jeg 
verð að líta öðruvísi á þetta mál heldur 
en meiri hluti nefndarinnar, því mjer sýn- 
ist greinin ganga í aðra átt en þá, að hún 
sje til bóta. Jeg vildi Ieggja það til að 
málinu væri frestað, en að öðrum kosti 
býst jeg við, að jeg verði að greiða at- 
kvæði á móti frumvarpinu.

Karl Finnhogason: Jeg hefi skrifaft 
fyrirvaralaust undir nefndarálitið, en virð- 
ist ástæður þær, sem háttv. þingm. Vestm, 
(K. E.) hefir flutt fram, svo veigamikl- 
ar, að rjett sje að fresta málinu og taka 
þær til greina. Mjer þykir engin minkun 
að því að láta sannfærast í þessu máli 
eða öðru. Til afsökunar mjer hefi jeg 
ekki annað en það, að jeg hafði ekki at- 
hugað málið nógu rækilega, þegar jeg 
skrifaði undir nefndarálitið. En um leið 
hefi jeg þá ásökun á hv. þm. Vestmanna- 
eyja (K. E.), að hann færði rök sín ekki 
nógu ljóst og snemma.
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Magnús Pjetursson: Jeg vildi einung- 
is segja það, að mjer er sárt um efni 
þessarar greinar. Jeg vildi því, að málið 
væri tekið út af dagskrá, til þess að hægt 
verði að laga greinina.

Eftir ósk sumra ræðumanna tók for- 
seti málið út af dagskrá og frestaði þess- 
ari umræðu til morguns.

Frh. einnar umr. á 35. fundi, laug- 
■ardaginn 8. ágúst (A. 375, n. 397, 418).

Karl Einarsson: Jeg á hjer brtt. á 
þgskj. 418, og skal jeg leyfa mjer að mæla 
örfá orð með henni við háttv. deild.

Brtt. miðar að því að gjöra skýrari 
■ákvæði 2. gr. Hún takmarkar heimild- 
ina til að opna póstböggla, þannig, að 
póstafgreiðslumenn einir mega opna þá, 
um leið og þeir eru afhentir, og að þeir 
mega ekki* opna þá, nema i viðurvist við- 
takanda. Jeg vona, að háttv. deild sam- 
þykki þessa brtt. Jeg hefi borið hana 
undir framsögumann nefndarinnar i Nd., 
og fjellst hann á hana.

Björn forláksson: Jeg skal geta þess, 
að nefndin hjer i deildinni mun vera sam- 
þykk þessarí brtt.

ATKVGR.:
Brtt. 418 við 2. gr. samþykt i einu 

hljóði.
Frv. svo breytt samþ. með öllum atkv. 

og endursent Nd.
(Sjá A. 409).

31. Vegalög.
A 7. fundi i Ed., mánudaginn 13. júlí, 

var útbýtt
frv. til laga um breyting d lögum 

um vegi nr. 57, 22. nóv. 1907.
k 8. fundi, þriðjudaginn 14. júlí, var 

frv. tekið til 1. u m r. (A. 75).
Forseti tók málið út af dagskrá og frest- 

aði umræðu til næsta fundar.

Frh. 1. umr. á 9. fundi, miðviku- 
daginn 15. júlí (A. 75).

Flutningsm. (Kristinn Daníelsson): 
Jeg skal ekki vera langorður um þetta 
mál á þessu fyrsta stigi þess hjer í deild- 
inni. Eins og háttv. þingmenn geta sjeð 
af þingtíðindunum, var þetta frumvarp 
borið fram í Nd. á síðasta þingi, en fjell 
þá með fárra atkvæða mun. Það mundi 
ekki hafa fallið, ef málið hefði þá horft 
við eins og nú, og vona jeg að nú viður- 
kenni allir, að frumvarpið er að öllu leyti 
sanngjarnt. Allir hljóta að sjá, að það 
er afarbrýn þörf, að vegurinn milli Hafn- 
arfjarðar og Reykjavikur sje sem bestur, 
því að það er hinn lang-fjölfarnasti vegur 
á landinu. En sýslufjelögunum, sem hlut 
eiga að máli, er ofvaxið að halda honum 
svo við sem skyldi. Nú sem stendur er 
hann alófær á mörgum tímum ársins, enda 
heyrast stöðugt endalausar kvartanir um 
þeunan veg.

Sýslufjelögin hafa hvað eftir annað fleygt 
út nokkrum hundruðum króna til við- 
gjörðar á honum, en þeim peningum hefir 
bókstaflega verið fleygt í forina. Sýslu- 
fjelögin hafa og i mörg önnur horn að 
lita; nú er t. d. byrjað að leggja vegsuð- 
ur í Grindavík. Sýslunefnd Kjósarsýslu 
hefir jafnvel eigi sjeð sjer annað fært en 
að grípa til þess óyndisúrræðis, að nema 
sinn kafla af veginum úr tölu sýsluvega, 
enda er hann mjög lítið notaður af sýslu- 
búum.

Um Gullbringusýslubúa er nokkuð öðru 
máli að gegna; þeir eiga auðvitað leið 
um þennan veg, er þeir fara til Reykja- 
vikur, en þó er vegurinn aðallega not- 
aður af Hafnfirðingum og Reykvíking- 
um. — Sem sagt, í fyrra vantaði ekki 
nema herslumuninn, að frumvarpið yrði 
samþykt i Nd., en nú er þörfin miklu 
brýnni, eftir að tugir sjálfrenninga eru 
farnir að bruna um veginn dagsdaglega. 
Jeg vona því að háttv. deild taki vel í 
þetta mál, og vil jeg leyfa mjer að leggja
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til, að fimm manna nefnd verði skipuð til 
þess að íhuga það.

ATKVGR.:
Frumvarpinu vísað til 2. umr. í e. hlj.
Samþykt í e. hlj. að skipa fimm manna 

nefnd. Þessir voru kosnir í nefndina í 
einu hljóði:

Kristinn Danielsson,
Guðm. Björnsson,
Guðm. Ólafsson,
Júlíus Havsteen,
Jósef Björnsson.

2. u m r. á 16. fundi, fimtudaginn 23. 
júlí (A. 75, n. 164).

Forseti tók frumvarpið út af dagskrá 
eftir ósk flutningsmanns, og frestaði þess- 
ari umræðu.

Frh. 2. umr. á 17. fundi,föstudaginn 
24. júlí (A. 75, n. 164).

Framsðgumaður (Jósef Björnsson): 
Frumvarp þetta fer fram á tvent: í fyrsta 
lagi, að vegurinn milli Reykjavíkur og 
Hafnarfjarðar sje tekinn í tölu flutninga- 
brauta, og annað hitt, að honum sje hald- 
ið við á kostnað landssjóðs.

Netndin hefir athugað málið og komist 
að þeirri niðurstöðu, að rjett sje að taka 
þennan veg í tölu flutningabrauta. Eins 
og háttv. flulnm. tók fram við 1. umræðu 
málsins, verður að gæta þess, að vegur- 
inn er afarfjölfarinn. Umferðin er geysi- 
mikil, bæði af riðandi mönnum og gang- 
andi, vögnum og bifreiðum. Þetta er 
nefndinni kunnugt, enda er því greinilega 
lýst i brjefi sýslumannsins í Hafnarfirði, 
sem prentað er sem fylgiskjal með frum- 
varpinu og háttv. deildarmenn munu hafa 
kynt sjer. Þessi umferð er mest úr Reykja- 
vík og Hafnarfirði, og miklu meiri en úr 
Gullbringu- og Kjósarsýslu. Það má og 
nú segja, að alt landið noti veginn, þar 
sem allir, er fara að Vífilsstöðum, fara um 
hann, og ber landssjóði fremur fyrir það að

taka veginn á sína arma, enda virðist nefnd- 
inni að ekki verði hjá því komist.

Óskir Kjósar- og Gullbringusýslu um að 
vegurinn verði tekinn i tölu flutninga- 
brauta, verða að teljast mjög eðlilegar, 
þegar á það er litið, hvernig ástatt er.

Vegurinn liggur að eins yfir örlitinn 
rana af Kjósarsýslu, Kópavogsháls, og 
þessi litli spotti liggur þannig, að menn 
úr sýslunni virðast ekki hafa minstu ástæðu 
til að halda honum við, enda kemur þa& 
fram i þvi, að sýslunefndin í Kjósarsýsln 
ákvað á fundi sínum 15. apríl siðastliðinn 
að láta þennan vegarkafla falla úr tölu 
sýsluvega sinna. Þegar litið er á hina 
miklu umferð um veg þennan og hina 
miklu þörf á þvi, að hjer sje góður vegur, 
þá virðist með öllu ófært, að hann sje- 
látinn eyðileggjast. Hins vegar hafði sýslu- 
nefndin fullan rjett til að taka ákvörðun 
þá, sem hún tók, þvi að sýslbnefnd er 
heimilt að ákveða, hvar sýsluvegir skuli 
liggja um sýslu sina. Það er því ekki 
hægt að þröngva sýslunefndinni í Kjósar- 
sýslu til að halda við þessum vegarspotta, 
Að því er snertir Gullbringusýslu, þá hefir 
hún ekki heldur mikil not af vegarspott- 
anum, sem henni tilheyrir, þaðerað segja 
veginum frá Kópavogi suður að Hafnar- 
fjarðarhrauni, en þó nokkru meiri en hin 
sýslan af sínum. Það er því mikið, sero 
með þvi mælir, að sú ósk sje tekin til 
greina, sem fram kom frá sýslufundi 
Gullbringusýslu 17. april síðastliðinn, aft 
þessi vegur sje tekinn í tölu flutninga- 
brauta. En einkum mælir það með beiðni 
þessari, að Gullbringusýsla hefir að undan- 
förnu lagt afarmikið fje til sýsluvega sinna, 
svo mikið, að mjer sýnist, að fullerfitt muni 
verða fyrir sýsluna, að rísa undir þeirri 
byrði, sem hún með þessu hefir lagt á 
sig. Sýslan skuldar nú fyrir vegagjörðir 
48—49000 kr., og er líklegt að hún leggi 
fram á næstu árum mikið fje til Grinda- 
víkurvegarins. Það er því von, þó sýslu-
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búum finnist nauðsyn bera til, að þessum 
vegkafla sje ljett af sýsiunni.

Af þeim ástæðum, sem jeg hefi drepið 
á, mælir nefndin eindregið með því, að 
vegurinn milli Reykjavíkur og Hafnar- 
fjarðar sje tekinn upp í tölu flutninga- 
brauta. Þó skal jeg bæta því við, að hjer 
er að eins átt við þann hluta vegarins, 
sem liggur fyrir utan lögsagnarumdæmi 
Reykjavíkur og Hafnarfjarðar. Land lög- 
sagnarumdæmis Reykjavíkur nær suður 
að Fossvogi, og hefir Reykjavík sjeð um 
veginn þangað suður bingað til, og svo er 
ætlast til að verði framvegis. Hins vegar 
er nefndinni ekki fulikunuugt um, hvernig 
háttað er mörkum milli Gullbringusýslu 
og Hafnarfjarðarkaupstaðar, hvort þau eru 
við innri enda Hafnarfjarðarhrauns eða 
ekki; en nefndin mun afla sjer upplýsinga 
um það, áður en 3. umræða fer fram, og 
koma þá með nánari ákvarðanir um tak- 
mörk vegarkafla þess, sem tekinn verður 
í tölu flutningabrauta, ef henni þykir á- 
stæða til. 'Hvað viðhaidskostnað braut- 
arinnar snertir eftir að hún er komin upp, 
þá vill nefndin fara þar milliveg milli þess 
að landssjóður kosti alt viðhaldið og að 
sýslurnar gjöri það; hún ieggur til að 
sýslurnar kosti viðhaidið að 2/g, en lands- 
sjóður að ^/g, og er það i samræmi við 
vegaiögin frá 1907. Nefndin hefir í heild 
sinni ekki viljað fara lengra, þótt Iandssjóð- 
ur kosti viðhald á einstöku flutningabraut- 
um að öllu leyti, svo sem er með flutn- 
ingabrautina frá Reykjavik austur yfir 
fjall samkvæmt lögum 11. mai 1911. 
Sömuleiðis hefir mjer verið sagt, að lands- 
sjóður kosti að öllu viðhaid vegarins frá 
Geitháisi austur að Þingvöllum, en ekki er 
mjer kunnugt um, á hvaða lögum það 
byggist. Nokkuð gæti að vísu mæJt með 
því, að áliti sumra nefndarmanna, að braut- 
in milli Reykjavíkur og Hafnarfjarðar 
fengi sama rjett og þær, sem bestan hafa. 
Jeg bendi að eins á þetta; en eins ogjeg 
tók fram, vildi nefndin ekki fara lengra

en þetta, að landssjóður kostaði að 
viðhaid vegarins.

Steingr. Jónssou: Það er eitt Iítið 
atriði, sem jeg vildi leyfa mjer að benda 
háttvirtri nefnd á, að i frumvarpi því, sem 
hjer er til umræðu, stendur, að vera skulí 
flutningabraut frá Reykjavík til Hafnar- 
fjarðar.

Jeg býst við, eins og háttv. framsm. (J. 
B.) einnig tók fram, að þetta eigi þannig 
að skilja, að flutningabrautin skuli byrja 
við merki lögsaguarumdæmis Reykjavíkur, 
og ná að merkjum lögsagnarumdæmis 
Hafnarfjarðar.

En mjer er spurn: Verður þetta skilið 
þannig, eins og frumvarpið er orðað ? Um 
brautina austur yfir fjall er það að segja, 
að ekki fer sanian merki lögsagnarum- 
dæmis Reykjavíkur og það, sem landssjóð- 
ur á að kosta af henni.

Jeg skýt þvi til háttv. nefndar, að taka 
þetta til ihugunar og fá yfirlýsingu stjórn- 
arinnar um það, hvernig hún skilji orða- 
lag frumvarpsins. Og telji hún að það 
muni eigi verða þannig skilið, að átt sje 
að eins við vegarkaflann frá takmörkum 
Reykjavíkurlands suður að landamerkjum 
Hafnarfjarðar, þá tel jeg þurfa að koma 
fram breytingartillögu, er taki það skýrt 
fram; að öðrum kosti mun jeg ekki geta 
greitt atkvæði með frumvarpinu.

Framsögumaður (Jósef Björiisson): 
Jeg benti á það í ræðu minni, að frv. 
ætti að skilja svo, að flutningabrautin ætti 
að byrja þar, sem land Reykjavikur end- 
aði og ná suður aö landi Hafnarfjarðar. 
Til þess að þetta verði sem Ijósast, þá 
mun nefndin koma með brtl., er skýrir 
þetta, ef hún telur þess þörf eftir að hafa. 
athugað málið nánar og leitað sjer upp- 
lýsinga samkvæmt bendingu hv. 3. kgk. 
(Stgr. J.).

Kristinn Daníelsson: Jeg skal taka 
það fram viðvíkjandi því, hvaða kafla 
ætlast er til að flutningabrautin nái yfir, 
að þeim skilningi á því, sem hv. frsm.
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(J. B.) hjelt fram, var og slegið föstum í 
hv. Nd., þegar málið lá þar fyrir í fyrra. 
Það mun því varla geta orðið undirorpið 
misskilningi, við hvað hjer sje átt; ræð- 
urnar á báðum þingunum hljóta að taka 
af allan vafa um það, geti á annað borð 
verið um nokkurn vafa að ræða.

Jeg er þakklátur hv. meðnefndarmönnum 
mínum og öðrum hv. þdm. fyrir þær góðu 
undirtektir, sem frv. hefir fengið.

Jeg tek það fram, að það er óhjákvæmi- 
legt, að vegi þessum sje haidið i góðu 
lagi; umferðin um hann er svo fádæma- 
mikil, en hins vegar erþað, eins og þegar 
hefir verið bent á, ofætlun fyrir sýslufje- 
lögin, að standa straum af honum, enda 
ekki fullsanngjarnt að heimta það, þar 
sem þau hafa svo lítil not af honum i 
samanburði við aðra. Mjer hefði verið 
það langkærast að frv. væri samþ. óbreytt 
eins og það koin fyrst fram. Þó hefi jeg 
ekki komið fram með brtt., hversu kært 
sem mjer er það, að hv. þing sæi sjer 
fært að ákveða það, að landssjóður kost- 
aði að öllu viðhald vegarspotta þessa, eins 
eg viðhald vegarkafla þeirra, er hv. frsm. 
(J. B.) nefndi. Hjer stendur svo alveg 
sjerstaklega á, að mesta sanngirni mælir 
með, að svo væri gjört.

Framsm. (J. B.) gat þess, að Kjósar- 
sýsla hefði þegar numið þann kaflann, 
sem henni heyrir til, úr tölu sýsluvega 
sinna. Jeg fæ því ekki sjeð, hver muni 
halda honum við, ef landssjóður tekur 
ekki að sjer alt viðhald hans, þvi að ekki 
verður hægt að skylda Kjósarsýslubúa til 
þess.

Er þá ekki eftir annað en vegarspottinn, 
sem heyrir til Gullbringusýslu, og eftir 
öllum málavöxtum og samkvæmt þvi, 
sem jeg skýrði frá við 1. umr. málsins, 
þá væri langeðlilegast að landssjóður tæki 
hann líka að sjer fyrir fult og alt. Hjer 
stendur svo sjerstaklega á, að varla getur 
komið til mála, að það mundi skapa 
hættulegt fordæmi. Jeg sætti mig þó að

þessu sinni og eftir atvikum við þá niður- 
stöðu, sem nefndin hefir komist að, þótt 
mjer hefði þótt hitt æskilegast. Mundi 
jeg helst óska, að frv. væri samþ. óbreytt, 
en brtt. nefndarinnar feld.

ATKVGR.:
Brtt. 164, við frv.greinina samþ. með 

10 : 2 atkv.
Frv.greinin svo breytt samþ. með öllum 

atkv.
Fyrirsögn frv. samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með öllum atkv.

3. umr. á 19. fundi, mánudaginn 27. 
júlí (A. 218, 222, 237).

Framsöguinaður (Jósef Björnsson): 
I samræmi við það, sem til orða kom 
við síðustu umr., höfum við nefndarmenn 
athugað nánara orðun á frv.greininni, og 
höfum komið fram með þá brtt., að á 
eftir orðinu „Hafnarfjarðar“ bætist við 
„milli lögsagnarumdæmanna". Þetta er 
að eins skýring á því, að þessi flutninga- 
braut nær frá Fossvogi til Hafnarfjarðar- 
hrauns. Hinn hluti veganna telst til bæj» 
anna sjálfra. Hjer er því ekki um neina 
efnisbreytingu að ræða, heldur einungis 
orðabreytingu til skýriugar.

Þá er enn fremur brtt. á þingskjali 222 
frá hv. þm. Vestm. (K. E.). Um þá brtt. skal 
jeg ekki segja neitt að svo vöxnu máli, 
nema það, að nefndin hefir tekið hana til 
athugunar, en nefndin i heild sinni hefir 
ekki tekið neina afstöðu með henni eða 
móti.

Karl Einarsson: Jeg hefi komið fram 
með þessa viðaukatillögu samkv. áskorun 
frá sýslunefnd Vestmannaeyja og þingmála- 
fundi í Eyjunum. Hefir þetta mál nú 
verið á döfinni i 2—3 ár. Máli þessu er 
þannig háttað, að í Vestmannaeyjum Iigg- 
ur bygðin nálega öll á einum stað og 
svipar að þvi leyti til kauptúna og einkum 
kaupstaða landsins. Nú ráða bæði hrepps- 
nefnd og sýslunefnd vegamálum í sýslunni, 
en sýslu- og hreppsvegirnir liggja hver
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innan um aðra niðri í þorpinu, og hygg 
jeg að vegamálunum muhi ráðið heppi- 
legast til lykta, ef nefndirnar í samráði 
eiga að hafa þau mál í höndum, því að 
enn sem komið er, hefir aldrei verið sam- 
vinna milli hreppsnefndar og sýslunefndar 
í þessu máli.

Annað, sem af þessu leiðir, er það, að 
allri vinnu er skiftí tvent, og er það miklu 
erfiðara og dýrara, að fá hæfa menn til 
að standa fyrir verkinu.

Eins og jeg tók fram áður, hefir bæði 
þingmálafundur í Eyjunum og sýslunefnd- 
in þar farið þess á leit, að þessi breyting 
verði gjörð, og veit jeg ekki til að hrepps- 
nefndin sje henni mótfallin. Jeg vona því 
að hv. deild taki þessari málaleitan vel 
og sjái, að heppilegra er, að að eins ein 
stjórn sje á vegamálum í Eyjunum. Ætla 
jeg svo ekki að fjölyrða um þessa brtt, 
en vona að hún verði samþ.

Slgurður Stefánsson: Jeg veitti því 
eftirtekt, að hv. þm. Vestm. (K. E.) sagði, að 
mál þetta hefði verið á dðfinni i 3 ár. 
En hvers vegna hefir þá ekki hrepps- 
nefndin verið spurð ráða? Það finst mjer 
undarlegt, og mætti ætla, að staðið hafi 
j stimabraki milli hreppsnefndar og sýslu- 
nefndar út af málinu. Hinn hv. þm. kem- 
ur hjer fram sem málsvari sýslunefndar- 
innar, en jeg fyrir mitt leyti get ekki greitt 
atkv. með brtt. fyr en jeg fæ fullnægjandi 
upplýsingar um skoðun hreppsnefndarinn- 
ar á málinu.

Karl Einarsson: Þess skal getið út 
af orðum hv. þm. Isf. (S. St.), að álits 
hreppsnefndarinnar um þetta mál hefir 
ekki verið formlega leitað, vegna þes°, að 
það var alkunnugt, að hún var sammála 
sýslunefndinni. Jeg tók það líka fram 
áðan, að enginn væri nú mótfallinn þess- 
ari breytingu í Vestmannaeyjum. Jeg veit 
ekki hvernig á því hefir staðið, að þetta 
mál var ekki borið fram á þíngi í fyrra, 
en likast til hefir það orsakast af því, að 
hv. þáverandi þm. Vestm. (Jón Magn.)

hafði svo mörg mál önnur að bera fram 
fyrir þeirra hönd.

I Vestmannaeyjum hagar nú orðið til 
líkt og í kaupstað. Eyjarskeggjar eru 
nú um 1800, og íleiri þó á vertiðinni. 
Jeg get því ekki sjeð, að mótbárur hv. 
þm. ísf. (S. St.) hafi við nein rök að 
styðjast. Jeg get ábyrgst honum að hrepps- 
nefndin er málinu ekki mótfallin, og virð- 
ist því sjálfsagt, að það mæti ekki mót- 
stöðu hjer.

Sigurður Stefánsson: Jeg hefi enn 
þá ekki fengið þær upplýsingar, sem mjer 
nægja. Það getur vel verið, að hrepps- 
nefndin sje málinu ekki rnólfallin, en þá 
hefði yfirlýsing um það frá hennar hendi 
átt að liggja hjer fyrir. Jeg sje ekki bet- 
ur en að mál þetta megi bíða til næsta 
þings, og getur þá hreppsnefndin látið í 
Ijós sina skoðun á málinu. Hjer á þingi 
hefir það altaf verið siður að heyra báða. 
málsaðilja, þegar svona stendur á.

Karl Einarsson: Daginn áður en jeg 
fór úr Eyjunum hjelt jeg þingmálafund, 
en daginn þar á undan sýslufund, svo að 
jeg hafði við öðru að snúast en að leita 
álits hreppsnefndarinnar um þetta mál. 
En ef háttv. deildarmönnum finst mikið 
undir þvi komið, skal jeg nú samstundis- 
eftir þingfund reyna að fá yfirlýsingu frá 
hreppsnefndinni með símskeyti. En til 
þess að hægt verði að leggja þá yfirlýs- 
ing fyrir háttv. deild, þarf að taka málið 
út af dagskrá og má þá væntanlega taka 
það á dagskrá á morgun.

Kristinn Daníelsson: Jeg vil leyfa 
mjer að benda á, að nú er orðið mjög 
áliðið þingtimans, svo að það getur orðið 
málinu að falli, ef það er tekið út afdag- 
skrá. Það á að fara hjeðan til háttv. Nd. 
og mætti vel leggja þar fram þær upp- 
lýsingar, sem mönnum finst vanta hjer. 
Jeg vil því mæla á móti því, að málið 
verði nú tekið út af dagskrá.

Karl Finnbogason: Jeg get ekki sjeð, 
að neinu sje teflt i hættu, þó að þetta mál
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sje saniþykt nú þegar. Vestmannaeyjar 
era ein sýsla og einn hreppur; sýsluvegur 
og hreppsvegur er því þar eitt og hið 
sama. Samt sem áður skal jeg ekki vera 
þvi mótfallinn, að málinu verði frestað til 
morguns, ef menn telja það heppilegra.

Mjer þykir ilt, að ekki sje orðið við til- 
mælum mínum um málsfrest — eins og 
fyrir korn nýlega, er jeg mæltist til, að 
fresiað yrði sjóvátryggingarmálinu — og 
jeg býst við, að öðrum þyki það líka ilt. 
Legg jeg því lið mitt þessum tilmælum 
háttv. þm. Vestm. (K. E.).

Hákon Kristófersson: Jeg verð að 
taka undir með háttv. þm. Isfjk. (S. St.), 
að þó að þetta mál sje í sjálfu sjer einfalt og 
geti verið öllum Ijóst, þá hefði þó verið 
heppilegra, að umsögn beggja málsaðilja 
hefði legið fyrir þinginu. Jeg veit, að 
ekkert er óhreint í málinu hjá háttvirtum 
þm. Vestm. (K. E.), .en það er ókurteisi 
við hreppsnefndina, að leita ekki álits 
hennar úr því að hægt er að gjöra það 
á örstuttum tíma. Jeg vil þvi mæla með 
þvi, að málið verði tekið út af dagskrá.

Forseti tók •málið út af dagskrá eftir ósk 
þm. Vestm. (K. E ).

Frh. 3. umr.á 20. fundi, þriðjudag- 
inn 28. júfí (A. 218, 222, 237).

Karl Einarsson: Jeg á hjer breyting- 
artillögu á þingskjali 222, og hennar vegna 
var málið tekið út af dagskrá i gær, svo 
jeg gæti aflað mjer vitneskju frá hrepps- 
nefnd Vestmannaeyja um afstöðu hennar 
gagnvart tillögunni. Sú vitneskja er nú 
komin, og ætla jeg með leyfi hæstv. for- 
seta að lesa upp símskeyti, er mjer.hefir 
borist frá hreppsnefndinni.

„Hreppsnefudin er ekki mótfallin því 
að sýslunefnd og hreppsnefnd hafi alla 
stjórn vegamála Vestmannaeyja í sam- 
einingu og ráðstafi sýslu- og hrepps- 
vegafjenu í sameiningu.

Sigurður Sigurfipnsson“.

Jeg vísaði og i gær til sýslunefndar 
Vestmannaeyihga og þingmálafundar Vest- 
mannaeyinga, er gekk i sömu átt; einnig 
sagði jeg, að hreppsnefndin væri þessu ekki 
mótfallin. Jeg vonaðist eftir, að hv. deild 
tæki orð mín trúanleg, en það kom fram 
hjá einum háttv. deildarmanna, að það 
væri vissara fyrir deildina, að fá sannanir 
fyrir þeim áður en brtt. væri samþykt. 
Jeg vona að deildin sjái ekki nú nein vand- 
kvæði á að samþykkja hana.

ATKVGR.:
Brtt. við 222, 1. við frumvarpsgreinina 

samþ. með öllum atkv.
Viðaukatillaga 237, við frumvarpsgreinina 

samþ. með öllum atkv.
Viðaukatillaga 222, ný (2.) gr. samþykt 

með öllum atkv.
Frumvarpið svo breytt samþykt með öll- 

um atkv. og afgreitt til Nd.
(Sjá A. 263).

Á 33. fundi, fimtudaginn 6. ágúst, var útbýtt 
frv. til laga utn breyting á lögum um

vegi nr. 57, 22. nóv. 1907,
eins og það hafði verið samþ. við 3. umr. í Nd.

Ein umr. á 35. fundi, laugardaginn 
8. ágúst (A. 374, n. 406).

Framsðgumaður (Jósef Bjornsson): 
Jeg þarf ekki að fara mörgum orðum um 
mál þetta. Sú breyting, sem gjörð hefir 
verið á frumvarpinu í háttv. Nd., snertir 
að eins viðhaldið á flutningabrautinni milli 
Reykjavíkur og Hafnarfjarðar.

Hjer í deild var það samþykt, að lands- 
sjóður skyldi kosta viðhald vegarins að ’/s 
hluta. Þessa viðhaldsskyldu landssjóðs hef- 
ir háttv. Nd. felt niður.

Þrátt fyrir þessa breytingu leggur nefnd- 
in til, að frumvarpið verði samþykt eins 
og það liggur nú fyrir.

ATKVGR.:
Frv. samþykt með öllum atkvæðum og 

afgreitl sem
lög frá Alþingi.

(Sjá A. 431).
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Gríska og iatfna.

32. Gríska og latína.
Á 10. fundi i Ed., fimtudaginn 16. júlí, 

vai útbýtt
frv. til laga um stofnun kennarastóls 

4 klassiskum frœðurn við Hdskóla ís- 
lands.

Á 12. fundi, laugardaginn 18. júli, var 
frv. tekið til 1. umr. (A. 110).

Flutnm. (Karl Einarsson): Jeg skal 
«kki verða fjölorður um þetta mál nú við 
þessa umr., enda vona jeg að hv. deild 
taki því vel og leyfi því að ganga til 
2. umr. Hjer er að vísu ekkert stórmál 
á ferðinni, en þó er það talsvert þýðing- 
armikið. Hjer er ekki farið fram á að 
baka landssjóði neinn tilfinnanlegan kostn- 
-að; hjer á ekki að setja neitt stór-embætti 
á laggirnar; en ef frv. yrði að lögum, þá 
kynni það að geta forðað klassiskum fræð- 
um frá því að falla algjörlega i gleymsku 
«g dá hjer á landi. Jeg skil ekki annað 
«n að allir stúdentar frá latinuskólanum 
gamla hljóti að viðurkenna, að latínunám- 
ið hafði hina mestu þýðingu fyrir mentun 
þeirra og þroska. Stærðtræðin var líka 
þýðingarmikil að þvi leyti, en latínan var 
það ekki siður. Margir munu geta sann- 
að það, að skilningur þeirra á islenskri 
tungu varð miklu næmari eftir að þeir 
höfðu fengið kynni af latneskri málfræði.

I þetta sinn skal jeg ekki fara fleirum 
-orðum um málið, en að eins leyfa mjer 
að vísa til fylgiskjalsins. Jeg vona að 
málið fái að fara til 2. umr. og að 3 
uianna nefnd verði skipuð til að athuga 
það að þessari umr. lokinni.

Guðmundur Bjðrnsson: Jeg heyri 
menn tala um, að þetta sje nytsemdar- 
mál, þó að það sje ekki stórmál, — að 
það sje sjálfsagt að samþykkja þetta frv., 
bæði vegna þess, að það sje þarflegt og 
vegna þess, að það hafi engan eða lítinn 
kostnað í för með sjer. Jeg get nú ekki 
verið þessu samdóma; jeg lít svo á, að 
hjer sje stórmál á ferðinni. Jeg var einn 
af þeim mönnum, sem vann að því að
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koma háskólanum á laggirnar; jeg átti 
þátt í löggjöfinni um stofnun hans og 
starfsvið, og fjekk því tækifæri til þess að 
hugsa háskólamáiið rækilega.

Það, sem menn í upphafi urðu að gjöra 
sjer Ijóst, var þetta, í hvaða átt Háskólinn 
ætti að stefna. Upphaflega var það að 
eins tilgangurinn að steypa saman þessum 
þremur embættismannaskólum, sem áður 
voru til. En þó varð það ofan á, að 
þar að auki var bætt við kenslu í íslensk- 
um fræðum og heimspekin greind frá guð- 
fræðinni. Aðrar nýjungar voru ekki gjörð- 
ar. — En þeir, sem nokkuð hugsuðu 
fram í tímann, voru að bollaleggja hverj- 
um námsgreinum ætti að bæta við næst. 
Um það voru að vísu skiftar skoðanir. 
En það vil jeg segja, að það gengur ó- 
hæfu næst, að Alþingi fari að skifta sjer 
af þessu máli, án þess að það hafi áður 
verið rækilega íhugað, hvað Háskólann 
vanhagar mest um. Er það griska og 
latína? Eða eru ef til vill aðrar 
mentir þarflegri og notadrýgri? Þetta 
vil jeg biðja nefnd þá, er væntanlega verð- 
ur skipuð, að íhuga vandlega. Vjer verð- 
um enn fremur að hafa það hugfast í 
þessu máli, að við getum ekki sökum 
efnaskorts fengið alt það, sem við óskum. 
Vjer getum þvi miður ekki komið oss upp 
svo fjölskrúðugum háskóla sem stórþjóð- 
irnar. Og einmitt þess vegna verðum við 
að hugsa vandlega um hvert spor, sem við 
stígum í þessu máli, — og þess vegna er 
hjer um stórmál að ræða. Hjer er að 
velja um tvær stefnur. Eigum vjer að 
hneigjast að málfræðisvisindunum og bæta 
við latínu og grísku, og þar á ofan svo 
ef til vill arabisku og sanskrit? Eða eig- 
um vjer að taka upp nytsemdarstefnuna 
og reyna að efla náttúruvísindin og reynslu- 
vísindin, svo sem fremst er kostur? I 
því sambandi vil jeg að eins leyfa mjer 
að benda á það eitt, að flest ung og upp- 
rennandi þjóðfjelög leggja aðaláhersluna á 
hin nýju visindi.
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Áður en jeg sest niður, vil jeg taka 
það fram, að mjer fínst hörmung að hlusta 
á, að latina og gríska sjeu taldar fremstar 
allra tungna. Það er skömm, að nokkur 
maður, sem íslenskt mál mælir, skuli láta 
sjer þau orð um munn fara.

Steingrímur Jónsson: Það er ræða 
hins hv. 6. kgk. (G. B.), sem kemur mjer 
til þess að standa upp. Það er fullkom- 
inn misskilningur, að hjer eigi að stofna 
til glímu milli fornra og nýrra visinda. 
Hitt er tilgangurinn, að sporna við þvi, 
að þekkingin á griskri og latneskri tungu 
hverfi úr landinu. I mörg hundruð ára 
hefir öll æðri mentun i landi hjer hvílt á 
þekkingunni á þeim tungum, og er þá 
rjett að gjöra þær landrækar? Jeg sje 
ekki betur en að það sje áhættumál. Að 
minsta kosti er ekki gott að sjá, að vjer 
getum komist af án allrar griskukenslu, 
meðan þjóðkirkjan helst við í landinu. 
Þess er og að gæta, að hjer er ekki farið 
fram á, að próf verði haldin í þessum 
námsgreinum, heldur að eins að mönnum 
geti veitst tækifæri til að afla sjer þekk- 
ingar í þeim. Mjer þótti ástæða til þess 
að gjöra þessar athugasemdir áður en 
nefnd væri skipuð í málið.

ATKVGR.:
Frv. visað til 2. umr í e. hlj.
Samþ. i e. hlj. að skipa 3 manna nefnd, 

og voru kosnir i hana í e. hlj.
Karl Einarsson,
Sigurður Stefánsson,
Hákon Kristófersson.

2. umr. á 20. fundi, þriðjudaginn 28. 
júli (A. 110, n. 205).

Framsögum. (Sigurður Stefánsson):
Nefndin hefir i áliti sínu leitast við að 

gjöra nokkurn veginn Ijósa grein fyrir skoð- 
un sinni á málinu. Jeg sje því ekki á- 
stæðu til að fjölyrða um það. Mjer er 
heldur ekki neitt kappsmál, að það kom- 
ist fram á þessu þingi.

Sú er ástæðan til frumvarpsins, að mjer

og ýmsum þykir, eins og nú á stendur, 
stefnt í óvænt efni með þekking á forn- 
tungunum, grísku og latínu. Aðalspurn- 
ingin i þessu efni er sú, hvort Islendingar 
eigi að fella sig við, að gríska og latina 
hverfi algjörlega úr námsgreinatölu i skól- 
um vorum og skólamentun. Nefndinnr 
dylst eigi, að ærin vandkvæði verða á 
kenslu og á námi ýmsra fræðigreina, t. d. 
læknisfræði, náttúrufræði, sagnfræði ogguð- 
fræði, ef þekkingin á forntungunum týn- 
ist. Jeg' skal nú ekkert fullyrða um, a& 
hverju gagni þetta frumvarp kemur. En 
meðal yngri mentamanna hófst í vetur 
hreyfing í þessu máli, sem hjelt því fram, 
að eigi hefði verið stefnt i rjetta átt meft 
þeirri breyting, er gjörð var fyrir nokkrum 
árum á kenslugreinum í lærða skólanum, 
og þetta frumvarp er í samræmi við þá 
hreyfingu. Með því að setja þessa kenslu. 
á stofn vill nefndin engan veginn koma f 
veg fyrir, að kensla í reynsluvisindum verði 
tekin upp við háskóla vorn, og hún telur 
enga hættu á að þetta frv. hindri það, þótt 
það verði að lögum.

Tildrögin til þessa frv. eru deildinní 
kunn. Það sjest á þingskjali 110r 
þar sem prentað er brjef frá nefnd, er 
stúdentafjelagið kaus í vetur í þetta máL 
Það er ekki eingöngu hjer á landi að ris- 
in er hreyfing í lika átt og hjer. Þa& 
kveður líka allmikið að henni i öðrum 
löndum. Margir mikilsverðir lærðir menn 
hafa vakið máls á, að eftirsjá sje i að 
forntungurnar eru horfnar úr skólunum. 
Og það eru ekki eingöngu málfræðingar 
sem halda þessu fram. Læknisfræðingar 
hafa kvartað yfir því, að nám í sinni grem 
gengi tregara, af þvi að nemendurna vatn- 
aði latinukunnáttu, og að árangurinn yrði 
minni fyrir það. I sögukenslu við há- 
skólann i Kaupmannahöfn er nú farið að 
kenna latinu.

Þekking stúdenta frá mentaskólanum í 
latinu mun vera heldur lítil. Jeg hefi 
heyrt, að einn islenskur stúdent hafi ekki
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•vitað, af hverju orðið „senatusu varkom- 
ið. En nú er það svo kunnugt, að ekki 
þarf um það að fjölyrða, að fjöldi orða, 
sem mjög eru notuð í ýmsum visinda- 
greinum, er kominn úr latínu, og að þau 
verða ekki skilin, nema menn hafi þekk- 
ing á þeirri tungu.

Jeg var ekki mikill hvatamaður þess, að 
háskóli vor væri stofnaður. Jeg áleit, að 
það mál gæti beðið nokkuð enn. En úr 
því að hanu er nú kominn, vil jeg að hann 
sje meira en „puntu eitt. Við verðum að 
íilynna að honum eftir mætti, reyna að 
varna því, að hann verði að eins nafnið 
•eitt, og þetta frv. er spor í þá átt.

Guðmundnr Björnsson: Jeg ætla að 
gjöra grein fyrir skoðun minni á þessu 
máli, áður en það fer alfarið út úr deild- 
inni.

Þær eru örfáar þær fræðigreinar, sem 
«ui eru kendar hjer í Háskólanum. Þar 
vantar enn kenslu í mörgum nytsömustu 
■og merkustu fræðigreinum nútiðarmanna. 
Eigi að bæta við nýjum kenslugreinum, 
þá verður að íhuga hver nauðsynlegust 
sje; ekkert vit i að breyta til eða bæta við 
af handahófi. En þetta nýmæli er ein- 
•dæma handahófsverk — einblínt á grísku 
og latínu, eins og það eitt vanti, eða sá 
skorturinn sje langbagalegastur.

Mjer er nú reyndar sagt, hæstv. forseti, 
að þetta frumvarp sje eitt þeirra, sem á 
sjer sigurinn vísan, hvað sem hver segir; 
þvi ekki til neins að malda í móinn. Þótt 
■eitthvað væri hæft i þessu, kann jeg samt 
okki við, að sagt verði um Alþingi 1914, 
að enginn hafi sjeð sólina fyrir grísku og 
latinu. Eigi þetta fram að ganga, þá finst 
mjer þessi saklausa einfeldni enn leiðin- 
legri afspurnar fyrir þingið heldur en hitt, 
að það gjöri þetta glappaskot vísvitandi. 
því að enginn skal ætla, að það geti leynst 
til lengdar. Svo augljóst er það.

fíjer i Háskólanum er ékkikendver- 
áldarsaga, ekki landafrœði, ekki jarð-

fræði, ekki stœrðfrœði, ekki efnafrœði 
(nema læknaefnum lítilsháttar), ékki grasa- 
fræði, ekki dýrafræði, ékki Iögum sam- 
kvæmt enska, franska eða þýska, ekki 
svo mikið sem að nútíðar íslenska sje 
kend, heldur fornmálið eitt; ekki heldur 
nein mannvirkjafræði, þótt þau sjeu al- 
staðar orðin brýnasta nauðsyn nú á dög- 
um. Til að nema öll þessi fræði, og mörg 
fleiri, verða Islendingar enn sem fyr að 
ganga i erlenda háskóla. Þar eru þau 
alstaðar kend — nema okkar ástkæra, en 
vanrækta móðurmál; það er ekki numið i 
neinum háskóla, bara gamla málið, mál 
forfeðra okkar.' En lifandi íslenskan, 
sem mæður okkar kendu okkur að tala — 
jeg skil þetta ekki, þetta háttalag okkar, 
að meta það, sem dautt er, meira en það, 
sem lifir, og vita þó um íslenskuna, að 
öll okkar forna mentafrægð er einmitt því 
að þakka, að þá möttu bestu menn hjer 
á landi sitt hversdagsmál, sitt móðurmál 
fram -yfir alheimsmálið, latínuna, unnu 
því svo heitt, að þeir einir allra fræði- 
manna i þá daga, að heita má, skráðu 
öll fræði sín á móðurmáli sínu en ekki 
á latinu.

En jeg má til að snúa að aðalefninu— 
og aðalefnið á að vera að íhuga, hvort 
latína og griska skuli ganga svona, 
eins og að sjálfsögðu, ómótmælt fyrir 
öllutn öðrum frœðum, sem enn eru ekki 
kend hjer i Háskólanum.

Þá er fyrst að líta á röksemdir frum- 
varpsmanna, í áskorun stúdentafjelagsins 
og svo í nefndarálitinu. Þeir segja, að 
latínan hafi hjer verið grundvöllur alls 
skólanáms frá því að kristni kom hingað 
tfi lands. Jeg segi, að íslenskan hefir 
verið, er og verður grundvöllur allra ís- 
lenskra bókmenta. Hefðu ekki forfeður 
okkar metið hana miklu meira en latínu, 
þá væri íslensk tunga og íslenskt þjóðerni 
fyrir löngn steindautt — eða alt hjer nú í 
sömu eymdinni og á Færeyjum.
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Það er sagt, ,að flest nýju málin sjeu 
gegnofín af grísku- og latínuleifum. Það 
er nú svo.

Síðan jeg fór úr skóla, fyrir 27 árum, 
hefi jeg aldrei opnað gríska bók og gleymt 
allri minni grísku, því litla, sem jeg lærði; 
jeg man enn talsvert í latínu og hefi oft 
haft dullitið gagn af henni, en aldrei sjeð 
mjer þörf á að auka þá kunnáttu. Hins 
vegar hefi jeg orðið að auka stórum kunn- 
áttu mína í ensku, þýsku og frönsku, en 
allra mest þó i islensku. Jeg hefi líka 
gluggað í mjög margskonar fræði; hefi 
varið til þess þeim tima, sem aðrir hafa 
varið til að lesa lygasögur, — jeg ætlaði 
að segja skáldsögur. Nú, nú! Jeg hefi 
margsinnis um það hugsað, ogalía/íund- 
ist grískunám mitt óþarft og aldrei haft 
neitt gagn af því, sem nefnandi sje. La- 
tinan hefir stundum komið mjer að liði, en 
þó hefi jeg fundið, að þar þarf ekki mikils 
við nú á dögum; vafalaust nóg það, sem 
kent er nú hjer i Mentaskólanum. ~

Þeir, sem lifa úti i ys og þys mannlífs- 
ins, finna það best, að nýju heimsmálin 
eru ómissandi, en þessu gömlu, dauðu 
mál orðin rjett einskis nýt; þau eru nú 
á dögum dýr ánægja, of dýr fyrir fátæk- 
tæklingana. Og þeir, sem enn halda dauða- 
haldi i þá dauðans ánægju — það eru 
vist aðallega þeir mörgu menn, sem lifa 
alla æfi innan dyra, eða eru svo efnum 
búnir, að dýrmæti tímans tekur ekki til 
þeirra.

Þá er nú annað. Latínan er svo oft 
talin skýrust og mest mentandi allra mála. 
Það er ein gamla upptuggan, ein af þeim 
mörgu, gömlu, rotnu jórturkreddum. Jeg þori 
að segja, að jeg hefi aldrei lesið neitt 
á latínu á við það snildarlegasta t. d. í 
frönskum bókmentum eða okkar bestu ís- 
lensku ritum. Allir hafa tekið hjer með 
fögnuði aðkomukennurum í nýju málun- 
um, frönsku og nú þýsku, og sú kensla 
verið Háskólanum til sæmdar og mörgum 
til stórgagns. Væri ekki nær að lögfesta

þd kenslu en þetta þarflitla forneskjuprjál? 
Vissulega væri það nær. En þó er hver 
sjálfum sjer næstur, og það tekur út yfirT 
ef dauð grískan og latínan á að halda 
innreið sína i Háskólann á undan lifandir 
móðurmáli þjóðarinnar. Enginn skólanáms- 
skortur hefir mætt mig eins og fákunn- 
átta mín í móðurmáli mínu, þegar til kon> 
fyrir mjer að þurfa á allri þess getu afr 
halda í ræðu og riti.

Þá er það ein gömul bábiljan, að ekk- 
ert sje á við grísku og latínu til að skerpa 
greind og gáfur unglinganna. Jeg hefi 
margrannsakað huga minn, fyr og siðarr 
og aldrei fundið þess merki, að latínan 
hafi verið mjer neinn greindargróði. Jeg 
hefi fundið, að íslenskan hefir allra mála 
mest liðkað greind mina og magnað hug- 
vit mitt. Þessi lofdýrð um latínuna er 
gömui kórvilla, komin til af því, að hún 
hefir um langan aldur verið aðalnáms- 
greinin í Mentaskólanum, mest og best 
kend og í mestu afhaldi.

Það er alt önnur fræðigrein, sem jeg; 
finn betur og betur, að rjeði mestu un> 
þroska minn á námsárunum, og hún hef- 
ir líka, að mjer finst, verið mjer til mestr- 
ar hamingju á lifsleiðinni.

Háttv. 1. kgk. (E. B.), — jeg veit, aft 
þjer munuð skilja mig, en veit ekki um 
aðra hjer. Það er talnafrœðin, sem jeg 
á við; henni unni jeg í æsku mest allra- 
fræða. Tölvisin, hún er óefað skynsem- 
innar skærasta leiðarstjarna. Öll þau ótal 
mörgu og margflóknu visindi, sem lúta 
að leyndardómum náttúrunnar — öll 
eru þau gegnofin af tölvísi; hún er sáliu 
í þeim öllum, hún er það eina i öllum* 
mannlegum fræðum, sem kalla má eilíft 
og óumbreytanlegt; hún er kjölfestan > 
nútímans allra nytsömustu og djúpsæustu 
fræðigreinum; hún er sálin í öUum at- 
vinnufræðum. Flestar þessar háskalegu 
hugsunarvillur i hversdags sökum og 
þjóðmálum, sem alstaðar eru alkunnarr 
koma af því, að menn eru yfirleit „ónýtir
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í reikningiu, eins og sagt er ískóla;hafa 
aldrei eygt eða skiljð og lotið með lotningu 
tðlvísinnar einföldu, eilifu, háleitu og ó- 
skeikulu lögmálum; flestar „vitleysur“ og 
„glappaskot" eru blátt áfram barnalegar 
reikningsvillur. Og hún er nú líka, töl- 
visin, alstaðar meðal mentaðra þjóða á 
hraðri leið, það veit jeg, í skólunum, há- 
um og lágum, upp í hásæti vísindanna. 
Mjer er sem jeg heyri, hvað sagt verður 
á Alþingi eftir svo sem 100 ár um þetta 
tiltæki núna, ef af þvi verður, að ráða 
háskóladósent til að vaka yfir líki latín- 
unnar og grískunnar, en láta háskólann 
vera alveg „ónýtan í reikningi“, og eiga 
þó ágœtan islenskan fræðimann, Ólaf 
Daníelsson, i þeim höfuðvisindum. En 
meðal annara orða: Hvar er sá íslensk- 
ur grískumaður, sem á að prýða þetta 
nýja embœtti?

Þeir segja, griskuvinirnir, að Garðstyrk- 
urinn i Höfn muni vera á förum, og „verði 
þá vorum löndum of dýrt nám erlendis", 
og muni af því leiða, að skortur verði á 
latínumönnum til kenslu i mentaskólanum, 
og varla fást hæfir háskólakennarar í guð- 
fræði, ef hjer er enginn „klassiskur dó- 
sent“! I þessum ummælum fer athuga- 
leysið upp ur öllu valdi; þetta einblín á 
dauðu málin. Fari Garðstyrkurinn og 
bætti Islendingar að fara utan til náms, 
hvar fáum við þá kennara til að kenna 
t. d. dönsku og ensku í mentaskólanum, 
og hver á þá að kenna stærðfræði og 
stjörnufræði, eðlisfræði, grasafræði, dýra- 
fræði og landafræði, öll þessi fræði, sem 
Háskólinn okkar fæst ekkert við enn þá, og 
eru þó svo margfált nytsamari og nauð- 
synlegri en sú lofsæla latina og griska? 
Ög hvar á þá að fá verkfrœðinga ? Við 
vitum þó allir, að mannvirkjafræðin er 
orðin ómissaudi hjer á landi, eins og ann- 
arsstaðar; og hún er nú einhver allra 
erfiðasta og kostnaðarsamasta námsgrein- 
in i öllum háskólum. — Væri nú ekki 
nær að ihuga þessar brýnu mentaþarfir

hjer í fátæktinnni, íhuga, hvort ekki muni 
ijettmætt að láta einhverja þeirra sitja í 
fyrirrúmi fyrir þessum klassiska niðursetn- 
ing; hann yrði sannkallaður landsómagi!

Við eigum nú ágætan grasafræðing, dr. 
Helga Jónsson, ágætan dýrafræðing, Bjarna 
Sæmundsson, heímsfrægan jarðfræðing, 
Þorvald Thoroddsen, og annan yngri merk- 
an mann þar, dr. Helga Pjetursson; og við 
eigum ágætan talnafræðing, dr. Ólaf Dan 
Daníelsson. Það er hörmung, segi jeg, að 
geta ekki gjört þessa ágætu fræðimenn að 
háskólakennurum, hvern í sinni grein, Há- 
skólanum og þjóðinni til gagns og sóma. 
En þetta tekur þó út yfir, að koma nú í 
þess stað með þetta griskutildur, jeg segi 
tildur, jeg vil ekki segja neitt verra, þótt 
jeg raunar viti ekki von í neinurn manni 
í þessa stöðu, svo að minkunarlaust sje.

Margar fullvalda þjóðir eiga enn engan 
háskóla; við erum langminsta þjóðin i 
víðri veröld af þeim, sem eiga slikar menta- 
stofnanir. Það er mikill heiður fyrir fóstur- 
jörð vora. Og margur háskólinn hefir ekki 
verið veglegri í upphafi en þessi hjer, og 
sumir miklu lítilsigldari. Meinið er nú 
það, að vegna mannfæðarínnar hjer verð- 
ur afarerfitt að vernda og auka þennan 
islenska heiður, erfitt að sjá fyrir því, að 
vegur og heiður skólans bíði ekki hnekki, 
og fari vaxandi jafnt og þjett. Það er eins 
og það er vant: Vandinn er því meiri sero 
getan er minni.

Þess vegna er þetta frumvarp ekkert 
smámál — heldur mikilsvarðandi stór- 
mál. Og þess vegna er þetta frumvarp 
ein slysnin, ein af mörgum, sem hjer vilja 
til, — af því að þjóðin er ekki enn kom- 
in til sjálfrar sin, eftir sitt margra alda 
öngvit, — hún er enn svo ónýt i reikn- 
ingi, þingið oft svo óprúttið, að yfirgeng- 
ur. Þetta glappaskot er mjer svo auð- 
sætt, af þvi að jeg var mjög mikið riðinn 
við stofnun Háskólans.

Jeg býst i lengstu lög við því, að háttv. 
deild hœtti við þetta frv. En bregðist sú
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von, eigi þetta að gjörast, og verði öll 
mín íslensku rök dæmd ómerk, en þessi 
klassiski dósent talinn þingsæmd og þjóð- 
arnauðsyn, þá er að taka því.

Jeg læt nú lokið máli mínu, herra for- 
seti, og ætla ekki að tefja fyrir aftur, hvað 
svo sem sagt kano að verða íminngarð; 
mjer er ekki það sárt um sjálfan mig. En 
alt þetta tal mitt kemur af þvi, hæstv. 
forseti, að mjer er svo mikil raun að 
skjótræði stúdentafjelagsins, háskólaráðsins 
og Alþingis í þessu máli. Og þó kviði 
jeg því mest af öllu — i alvöru talað — 
ef svo skyldi fara, að þetta óþarfa nýja 
enibœtti yrði drifið í gegn i flughasti 
núna á þessu aukaþmgi. Eigi að af- 
greiða þetta mál svona í hendingskasti 
eins og brýna þjóðarnauðsyn, og þverneita 
að fresta því til aðalþings að sumri, til 
nánari ihugunar — þvi kviði jeg fyrir, 
sárkvíði, ef svo færi, þvi að þá er öld- 
ungis víst, að hjer býr eitthvað undir, 
sem menn vilja ekki láta uppi, eitt- 
hvað, sem ekki verður Alþingi til sœmd- 
ar, eða Háskólanum til heiðurs. eða 
þióðinni neinn fagnaðarfengur.

Þegar ný embætti eru stofnuð, verður 
manni ætíð fyrst fyrir að spyrja: Hvar 
er maðurinn? Að stofna embætti, en 
eiga enga völ á færum manni, það er oft- 
ast óhyggilegt og getur verið háskaleg fá- 
sinna; það hefir stundum orðið til þess, 
að lítt nýtir menn hafa öðlast það nýja 
embætli, og Alþingi siðan núið um nasir, 
að hafa búið til óþarfa stöðu handa ó- 
nýtum manni. Og hvort heldur þingið 
er sekt eða saklaust af þessu, þá er víst, 
að þess konar óvarkárni hefir átt mjög stór- 
an þátt í því, að rýra traust þjóðarinnar 
á þinginu áð undanförnu, og magnað stór- 
um tortryggnina í landinu.

Þetta mál er því mjög aðgœsluvert. Og 
þess vegna spyr jeg hreint og beint, hæstv. 
forseti: Vita flutningsmenn af nokkrum 
Islending, fáanlegum, sem vansalaust sje 
aðjveita þetta virðulega embætti?
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Jeg veit það ekki. Þess vegna spyr 
jeg, svo að það sjáist,,ad svarið er ekki 
til. Væri það til, þá væri það komið fyr- 
ir löngu. Jeg met alls einskis það svar, 
að sje enginn til, þá fari nú einhver að 
búa sig til! Þetta er ált á botnlausri 
huldu; hjer er steinþagað 'yfir margfalt 
nauðsynlegri námsgreinum, t. d. stærð- 
fræði og náttúrufræði — íslenskri nátt- 
úrufræði, hæstv. forseti — þó að við eigum 
þar ágæta fræðimenn, sem koma ekki 
þjóðinni að hálfum . notum, af því að 
þeirra nýtur ekki við í Háskólanum. Þetta 
varast menn að nefna, og fitja svo upp 
á margfalt óþarfari fræðigrein, sem hjer í 
fátæktiuni er sjálfkjörin til að sitja á hakan- 
um; og ekki svo mikið, að hjer fylgi nein 
minsta vissa fyrir því, að boðlegur maður 
sje fáanlegur í þennan hœgindastól.

Það má nú segja, að þá væri hvað 
eftir öðru, ef þessu þarfiausa embætti 
væri komið á stofn nú á aukaþingi, og 
síðan bættist það ólag ofau á, að einh\er 
ómáklegur lánleysingi yrði fyrir þvi láni, 
að fá að hlamma sjer i þennan makinda- 
sess og ala þar sitt letilíf, engum til gagns. 
Þess vegna spyr jeg: Hvað liggur á 
þessu, öðru eins og þessu, öllum á ó- 
vart — á aukaþingi? Því má þetta 
ekki bíða ?

Hvar er maðurinn?
Flutningsmenn þessa frumvarps geta 

engan nefnt, vita engan fáanlegan i em- 
bættið, sem þeir telja sjer skammlaust að 
nefna á nafn. Einmitt af því ættu þeir 
ekki að hætta sæmd sinni i slika óvissu, 
heldur taka þetta frumvarp aftur núna á 
þessu þingi.

En sjeu þeir hiklausir í áframhaldinu, 
og telji kappi sinu óhætt án forsjár, þá 
álít jeg, að við hinir gjörum þeim og þing- 
inu og þjóðinni góðan greiða, ef við frest- 
um þessu máli og felum stjórninni að 
íhuga vandlega hverjar umbætur á Há- 
skólanum sjeu bráðnauðsynlegastar og 
hvað gjöra megi til þess að koma þeim á.
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Þess vegna bið jeg hæstv. forseta að bera 
upp svohljóðandi rökstudda dagskrá, sem 
flutningsmenn og nefndin geta vel við unað: 

„Deildin skorar á stjórnina, að leita til 
háskólaráðsins og engu síður til íslenskra 
fræðimanna í þeim fræðum, sem eru ekki 
enn þá kend í Háskólanum, og afla sjer 
álits allra þeirra merkustu íslensku fræði- 
manna um það, hvaða háskólafræði- 
greinar þeir telji nauðsynlegastar hjer á 
landi af þeim, sem enn eru ekki kend- 
ar í Háskólanum, og hver tök muni vera 
á þvi að kenna þær greinar, sem rök 
benda til að eigi að sitja í fyrirrúmi, 
þegar á alt er litið, mentalif og bjarg- 
ræðisvegu þjóðarinnar, og tekur deildin
því fyrir næsta mál á dagskrá“.
Karl Einarsson: Jeg ætla mjer ‘ekki

þá dul, að svara orði til orðs hinni löngu 
og snjöllu ræðu hv. 6. kgk. (G. B.); það 
kendi svo margra grasa i henni, að það 
mætti æra óstöðugan að tína þau öll upp. 
Það kom hvað eftir annað berlega fram, 
að ræða hv. 6. kgk. (G. B.) bygðist á 
misskilningi á málinu, og afstöðu vor, 
stuðningsmanna þess, til þess. Engum 
flutningsmannanna dylst það, að þörf sje 
á, að bæta við kenslu i fleiri námsgrein- 
um en þessum við Háskólann. Það má 
segja, að þar sje íslenskan ein kend ein- 
göngu á vísindalegan hátt. Við kenslu 
i guðfræði, lögfræði og náltúrufræði geng- 
ur mestur tíminn til að undirbúa nemend- 
ur undir embættispróf. Það dettur víst 
engum i hug að neita þvi, að þarflegt 
væri að kend væri enska, franska, þýska, 
saga, landafræði, náttúrufræði, og þó 
sjerstaklega stærðfræði, sem fyrir þá, 
er hennar hafa full not, er bæði stór- 
mentandi, og lykill að flestum greinum 
náttúrufræðinnar. Jeg tók það fram við 
1. umr. málsins, að latinan hefði fyrst og 
best skerpt greind mína, og endurtek jeg 
það nú aftur. Svipað má segja um stærð- 
fræðina, hún er ágætlega fallin til að 
skerpa dómgreindina og rökrjetta hugsun;

en vel að merkja fyrir þá eina, sem fá 
nokkurn veginn fullan skilning á henni; 
fyrir hina verður stærðfræðisnánúð alt af 
gagnslitið, og hingað til hefír sú raun á 
orðið, að þeir hafa verið æðimargir, sem 
stærðfræðin má heita eins og lokuð bók 
fyrir, þótt þeir hafi verið að berjast við 
nám hennar ár eftir ár. Jeg tók það 
líka fram áður, að líkt mætti segja um 
íslenskuna sem Iatinuna, ef hún væri kend 
á líkan hátt og jafnvel sem latína var 
kend. En það skortir á að hún sje nógu 
vel kend og nógu mikil stund lögð á að 
læra hana; vjer þykjumst kunna hana 
frá upphafi, og fáum ekki af oss að þreyta 
glímu við hana á sama hátt og vjer verð- 
um að gjöra við latínuna, ef nokkuð á 
að ganga með nám hennar.

Háttv. 6.kgk. (G.B.) hjelt þvífram.að þetta 
fag væri valið af handahófi. En það er 
ekki rjett, því að þetta frumv. er komið 
fram samkv. ósk frá nefnd, sem kosin 
var af stúdentafjelaginu, til að athuga þetta 
mál, og áleit hún að ekki mætti bíða leng- 
ur að stofnað væri til kenslu i klassisk- 
um fræðum við Háskólann. Hins vegar 
er ekki hætt við því, að enska, franska, 
þýska eða náttúruvísindi og önnur slik 
fræði deyi út og að maður geti ekki feng- 
ið nóga hæfa menn til að kenna slik 
fræði, þegar að því er komið, að hægt er 
að stofna til kenslu i þeim við Háskólann. 
En það er viðbúið, að innan skamms 
verði ekki hægt að fá hæfan mann inn- 
lendan, til þess að kenna grisku oglatíuu 
við Háskólann, en menu ættu þó að kosta 
kapps um að fá innlenda menn að Há- 
skólanum. Jeg vil þvi mótmæla hinni 
rökstuddu dagskrá og vona að háttv. deild 
samþ. hana ekki.

Þá spurði háttv. 6. kgk. (G. B.) hver sá mað- 
ur væri, sem ætti að taka þetta starf a$ 
sjer. Þessari spurningu get jeg ekki svar- 
að, af því að jeg er ekki stjórnin og ræ5 
því ekki, hver starfann fær. Þvi ræður 
stjórnin auðvitað. En jeg treysti mjer til



287 Þingmannafrumvðrp samþykt. 288
Griska og latína.

að nefna nöfn margra manna, sem við 
eigum enn sem komið er kost á og væru 
vel hæfir til að taka þetta starf að sjer. 
Að það stendur i nefndarálitinu að menn 
muni hætta að sigla til þess að nema 
þessi fræði, er rjett, og liggur svo í þvi, 
að eftir að latínan og grískan varð útlæg 
úr skólanum, er ekkert fyrir slíka menn 
að gjöra hjer á landi, og munu því engir 
fara að kosta til að nema þessi fræði ytra.

Að öðru Ieyti skal jeg ekki svara frek- 
ara hinni löngu ræðu háttv. 6. kgk. (G. B.) 
með því að jeg býst við að framsögum. 
muni svara henni rækilega.

Framsögum. (Sigurður Stefánssou): 
Jeg ætla mjer ekki þá dul, að fara að 
mótmæla allri minni löngu ræðu háttv. 6. 
kgk. (G. B.). Ræða hans var mjög 
fróðleg, en fór að ýmsu leyti fyrir ofan 
garð og neðan hjá aðalefni málsins. Jeg 
tók það fram í fyrri ræðu minni, að það 
er alls ekki tilgangur flutningsmanna þessa 
frumv., að standa í vegi fyrir því að kensla 
i raunvisindum eða öðrum þeim fræðum, 
sem hv. 6. kgk. nefndi, komist á við Há- 
skólann. En um það, hverjar fræðigrein- 
ar skuli ganga fyrstar, þegar um það er 
að ræða, að auka kenslu við Háskólann, 
verða að sjálfsögðu deildar meiningar. Jeg 
skal taka það fram í tilefni af því, sem 
háttv. 6. kgk. sagði, að mjer er alls ekki 
kunnugt um, að neitt sje fyrirfram ákveð- 
ið um úrslit þessa máls í deildinni.

Mestöll ræða háttv. 6. kgk. snerist um 
það, hver hans persónulega reynsla væri 
í grísku og latínu. Mín persónulega reynsla 
i þessum efnum er nú alt önnur en hans. 
En um það má lengi deila, hvaða fræði 
eru þarflegust, hvort það eru klassisku 
málin eða raunvísindi eða ef til vill nýju 
málin, en jeg vil geta þess, að lykillinn að 
þessum fræðum, raunvísindunum og nýju 
málunum, ereinmittí mörgum atriðum gömlu 
málin. Þessu til sönnunar skal jeg geta 
þess, að mjer er kunnugt um að menn, 
sem hlustað hafa á fyrirlestra í frönsku

við Háskólann, hafa fengið sjer aukakenslu 
i latínu til þess að geta fært sjer frönsku- 
kensluna fullkomlega í nyt. Þetta sannar, 
að það er nauðsynlegt, að þeir, sem vilja 
nema þessi fræði, kunni eitthvað í latínu. 
Það getur vel verið, að rjett væri að lög- 
festa kenslu við Háskólann í nýju mál- 
unum, en það hefir ekki komið til þess 
enn þá. En þá fyrst, er þeir menn, sem nú 
berjast fyrir þessu máli, greiddu atkvæði 
á móti slikri tillögu, mætti bregða þeim 
um ósamræmi og jafnvel glámskygni í 
þessu máli. Jeg ætla ekki að tala um 
mina vísindalegu reynslu í þessum fræði- 
greinum, þvi að hún er engin, en jeg 
skal að ei'ns geta þess, að jeg hefi oft 
haft mikið gagn og ánægju af því að 
lesa latneskar bækur heima fyrir. Jeg 
hefi fáar grískar bækur heima hjá mjer, 
nema Nýja Testamentið, en í þá bók hefi 
oft þótst þurfa að lita.

Mjer finst að þann mann vanti mikið 
til þess að geta heitið góður guðfræðing- 
ur, sem ekkert kann í grísku. Viðvikj- 
andi því að latínan hafi ekki verið undir- 
staða kenslunnar hjer á landi fram að 
1800, heldur íslenskan, eins og háttv. 6. 
kgk. (G. B.) vildi halda fram, þá verð jeg 
að neita því, að þetta sje rjett, enda hlaut 
þingm. að sjá, að svo var ekki, og hvarf 
hann því frá því aftur. Ef maður lítur 
til kenslunnar i Skálholti og á Hólum, þá 
sjer maður, að islenskan var svo fjarri 
því að vera undirstaða kenslunnar, að 
hún var alls ekki kend. Að eins fór 
kenslan fram á íslensku. En latínan var 
kend svo að gagni, að menn gátu ekki 
gleymt henni aftur, þó þeir hyrfu út i fá- 
sinnið í sveitunum, og jeg efast um, að 
kenslan í nýju málunum sje jafngóð og 
hún var áður í latinu. Þá áttu útlendir 
mentamenn, sem komu hingað til lands, 
það vist, að geta hitt í hverju prestakalli 
á landinu mann, sem við þá gat talað, 
þar sem presturinn var, en jeg efast um, 
að útlendingar, sem nú koma hingað til
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feenslu í nýju málunum. Jeg veit að vísu 
-að það eru margir, sem geta talað ensku, 
að minsta kosti venjulega markaðsensku, 
•en hinir eru mjög fáir, sem tala hin hðf- 
uðmálin, þýsku og frönsku. Það er ekki 
svo að skilja, að jeg Jasti það að nýju 
málin sjeu kend; jeg vil gjarnan að þau 
sjeu kend og kend betur en nú er gjört í 
Mentaskólanum. Segi jeg þetta ekki til 
að lasta kennarana við þann skóla. En 
menn gleyma þessum inálum að náminu 
loknu, af því að þau eru ekki kend eins 
vel og latinan var kend áður.

Við erum annáluð söguþjóð. En hvern- 
ig væri þekkingu okkar á sögu vorri farið 
ef enginn skyldi latínu, því eins og allir 
vita, er fjöldi af heimildarritum okkar á 
latínu. Hver læsi rit Arngrims lærða, kirkju- 
sögu Finns og Pjeturs, ef enginn skildi 
iatínu. Hver getur haft fult gagn af ísl. 
íornbrjefasafni, þar sem úir og grúir af 
latneskum brjefum, nema hann kunni 
latinu. En aðalatriðið i þessu máli er þó 
það, að kunnátta i grísku og latínu gjörir 
mönnum svo miklu auðveldara að læra 
nýju málin, sem allir játa að sje svo riauð- 
synlegt að kunna. Þó að latína og gríska 
hafi ekki glætt skilning háttv. 6. kgk. (G. B.) á 
skólaárum hans eftir þvi, sem honum seg- 
ist sjálfum frá, þá má hann ekki álykta 
af því, að þessi mál geti ekki hafa glætt 
skilning annara manna, og jeg verð nú 
að segja það, að mjer þykir mjög ótrú- 
legt, að einmitt þessi mál hafi ekki átt 
drjúgan þátt í að glæða skilning og skarp- 
skyggni háttv. 6. kgk., þótt honum sjálf- 
um ef til vill virðist annað. Háttv. 6. 
kgk. Ijet á sjer skilja, að það væri eng- 
inn, sem gæti kent þessi mál við Háskól- 
ann, þótt þessi lög væru samþ. Ef svo 
er, þá er ekkert meira um það; þá er 
þetta mál þar með úr sögunni. Annars 
fanst mjer að öll þessi runa af fræði- 
mönnum, sem hann taldi upp og sagði 
að væru færir um að kenna þessi og þessi

fræði við Háskólann, kæmi málinu lit- 
ið við. Það er auðvitað ágætt að þeir 
menn eru fýrir hendi, ef við sjáum okkur 
fært að stofna til kenslu í þeim fræði- 
greinum við Háskólann.

Það er satt, að við erum minsta þjóð- 
in, sem eigum Háskóla, og jeg fyrir mitt 
leyti var þess ekki mjög fýsandi, að hann 
væri stofnaður. En úr því að við erum 
búnir að stofna hann, þá er það min 
skoðun, að við eigum að gjöra hann svo 
úr garði, að hann geti orðið okkur til 
sóma. Það sem háttv. 6 kgk. sagði, að 
þessi fræði, latínan og griskan, væru að 
detta úr sögunni, held jeg að sje ekki 
rjett. Það er ekki lengra siðan en 1902 
að skólunum á Frakklandi var skift i 4 
flokka. í fyrsta flokknum var kend la- 
tína og griska, í öðrum flokknum latína 
og nútiðarmál, i þriðja flokknum latína 
og náttúruvísindi, i 4. flokknum náttúru- 
vísindi og nútíðarmál. Af þessu sjer mað- 
ur að í 3 af þessum 4 flokkum voru 
gömlu málin kend, og í einum flokknum 
þar af voru þau kend eingöngu. Jeg leyfi 
mjer að benda á þetta vegna þess sem 
sagt var, að þessi mál væru að detta úr 
sögunni. I Danmörku er skólunum nú 
skift i 3 flokka, og eru gömlu málin kend 
i einum af þeim flokkum. Það er því 
alls ekki rjett, að þessi mál sjeu að detta 
úr sögunni. Um hitt er jeg á sama máli 
og háttv. 6. kgk., að þessu máli liggur 
ekki á; það má vel bíða til næsta Alþing- 
is, og það væri ef til vill rjettast, en það 
spillir engu, þótt málið sje rætt hjer og 
athugað að þessu sinni. Jeg get vel sam- 
þykt hina rökstuddu dagskrá, sem háttv. 
6. kgk. kom fram með, af því að mjer 
er ekkert kappsmál, hvort þessi lög eru 
samþykt nú þegar, eða þau biða til næsta 
þings, svo sem jeg þegar hefi sagt.

Bjðrn Þorláksson; Jeg stend að eins 
upp til þess að gjöra grein fyrir atkvæði 
minu í þessu máli. Jeg býst nú ef til vill 
við, að menn gjöri ráð fyrir því, að jeg 
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muni vera þessu máli fylgjandi, vegna 
þess að jeg er gamall maður og hefí lært 
þessi mál í æsku. En þótt svo sje get 
jeg ekki Ijeð þessu máli fylgi mitt.

Mjer fínst að umræðurnar í dag hafí 
snúist langt frá því, sem er mergurinn 
málsins, og virðist þeir, sem vilja auka 
þekkingu stúdenta í klassiskum fræðum, 
hafí farið skakka leið. Þeir hefðu átt að 
bera fram tillögu um að auka kenslu í 
þeim fræðum i Mentaskólanum sjálfum. 
En jeg er hræddur um, að þetta frumvarp 
beri ekki neina ávexti, ef kenslan ígömlu 
málunum þar verður ekki aukin. Að tala 
um að auka kenslu i þeim málum við 
þann skóla, liggur fyrir utan umræðurnar, 
og ætla jeg því að sleppa því að þessu 
sinni. Um frumvarpið sjálft, sem hjer 
liggur fyrir, get jeg verið fáorður, en jeg 
verð þó að taka fram, að jeg hefi heyrt 
að prófessor Ólsen hafi verið á móti þessu 
brjefi, sem kemur frá Háskólanum, og hafi 
haldið þvi fram, að það ætti að breyta 
fyrirkomulaginu við Mentaskólann og taka 
grísku þar upp aftur, áður en farið verði 
að kenna fornmálin við Háskólann.

Jeg vil því næst athuga það, sem mjer 
sýnist vera mergurinn málsins fyrir þeim, 
sem bera frumvarp þetta fram. Mjer virð- 
ist að þeir haldi þvi fram, að tvenskonar 
vandkvæði leiddi af því, ef þessi kennara- 
stóll væri eigi settur upp. I fyrsta lagi, 
að ekki yrði hægt að fá hæfa menn til 
þess að kenna latínu við Mentaskólann. 
I öðru lagi að guðfræðiskensla við Háskól- 
ann yrði ófullkomin, ef gríska væri ekki 
kend.

Jeg vil nú leyfa mjer að athuga þessar 
tvær ástæður fyrir frumvarpinu. Það er 
vitanlegt, að kennararnir við Mentaskól- 
ann hafa mestmegnis sótt lærdóm sinn til 
Kaupmannahafnarháskóla, og þeir sem hafa 
kent latínu við Mentaskólann, hafa aukið 
þekkingu sína í þeirri grein við háskólann 
danska.

Mjer fínst að þessir menn geti, eins hjer

eftir sem hingað til, siglt til Kaupmanna' 
hafnar, og að eigi sje ástæða til að stofna 
sjerstakan kennarastól hjer fyrir þá. Jeg 
vil að eins minnast á, að jeg hefi heyrt 
það haft á móti þessu, að Garðstyrkurinn 
muni bráðum verða tekinn af íslenskum 
stúdentum. Þetta getur vel verið rjett, en 
á meðan við eigum kost á þeim styrk, 
finst mjer engin ástæða til að við hlifumst 
við að nota hann; mjer finst við geta 
notað hann með bestu samvisku. Jeg 
hygg að ef þessir fáu menn, sem þarf til 
þess að kenna latínu við Mentaskólann, 
ættu að fá kenslu hjer, þá mundi sú kensla 
verða nokkuð dýr landinu, þar sem eigi 
þyrfti að búast við, að Háskólinn hefði nema 
einn eða tvo slíka nemendur í einu.

Það var sagt áðan, að það væri mikill 
hugur í stúdentum við Haskólann, sjer- 
staklega þeim, sem legðu stund á frönsku, 
að lsera meira í latínu. Mig furðar á, að- 
nokkur niaður skuii vilja fara slíka króka- 
leið. Jeg hef sjálfur lært dálítið í frönskui 
og kemur mjer auðvitað ekki til hugar að' 
neita, að maður standi betur að vígi til 
þess að læra það mál, ef maður hefir num- 
ið latínu, en það nær engri átt, að rnaður 
þurfi fyrst að læra latínu, til þess að kom- 
ast niður í frönsku. Ur því að jeg er að* 
tala um frönskuna, get jeg um leið minst 
á það, sem háttv. framsnx (S. St.) sagði 
um forntungnanám Frakka. Hann vill 
sýnilega, að vjer færum i því efni að> 
dæmum þeirra. En það stendur alt öðru- 
visi á fyrir þeim en oss. Latínan er móð- 
ir frðnskunnar og því er ekki að kynjar 
þótt Frakkar láti kenna hana i skólum 
sínum.

Jeg vil minnast lítið eitt á grískuna^ 
Griskukensla er nú afnumin í Mentaskól- 
anum, og á það að vera sjerstaklega baga- 
legt fyrir þá stúdenta, sem leggja stund á 
guðfræði. Þó hef jeg ekki heyrt, að pilt- 
ar, sem stunda guðfræði við Háskólann,. 
hafi óskað kenslu í grísku, og hefðu þeir 
þó sjálfsagt getað átt kost á því að fá.
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hana, þar sem allir guðfræðiskennararnir 
toafa lært grísku. Guðfræðisnemendur Há- 
skólans kunna því nú ekki eitt orð í 
grisku. Og hver hefir svo reynslan orð- 
ið? Jeg veit ekki betur en að kenslan 
hafi gengið prýðilega vel; að minsta kosti 
'veit jeg ekki til, að nokkur, hvorki kenn- 
-ari nje lærisveinn, hafi kvartað. Jeg er 
þess vegna hræddur um, að guðfræðingarnir 
mundu ekki nota sjer grískukensluna, þó 
að þessi kennarastóll væri reistur. Þeir 
mundu kann ske byrja ágrískunámi, rjett 
af forvitni, en mundu svo hætta, þegar 
þeir kæmust að raun um, hvað griskan 
■er erfið viðfangs. Jeg las grísku undir 
skóla og í skóla í 5 ár, eins og lög gjörðu 
ráð fyrir, og siðan á prestaskólanum nokkuð, 
•og eftir að jeg varð prestur hefi jeg nokkrum 
sinnum lesið NýjaTestamentið áfrummálinu. 
Jeg þykist því hafa nokkra reynslu um það, 
hvað grískan er erfið. Það þarf meira en 
litla kunnáttu í þeirri tungu til þess að 
geta lesið Nýja Testamentið á frummálinu 
sjer til gagns, og satt að segja er jeg 
hræddur um, að Nýja Testamentið á grísku 
verði prestum landsins lokuð bók, þó að 
þeir heiðu einhverja tilsögn i grísku á Há- 
skólanum um þriggja ára tíma. Enda er 
það mín skoðun, að ekki þurfi neina 
grískukunnáttu til þess að vera góður 
prestur; margir hinna frægustu prjedikara 
hafa ekki þekt einn staf i þeirri tungu.

Það er því mín tru, að þessi kennara- 
stóll mundi ekki koma að neinu gagni. 
Erumvarp þetta mun vera flutt inn á þing 
i þeim tilgangi, að stiga spor í þá átt, að 
endurreisa klassisk fræði í landinu, en hjer 
hefir öfug leið verið farin. Kennarastóll- 
inn yrði engum til gagns nema þeim, sem 
fengi að hvíla Iúin bein i honum. — Jeg 
minnist þess nú, að á fyrsta þingi sem 
jeg sat, 1909, voru háskólalögin samþykt. 
Þá fanst mjer meira hugsað um prófessor- 
ana og dósentana heldur en um lærisvein- 
ana. Og hið sama virðist mjer vera uppi 
á teningnum enn í þessu frumvarpi. En
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auðvitað get jeg játað það, að Háskólan- 
um kynni að vera „stáss“ að þessari við- 
bót, sjerstaklega í augum þeirra, sem frem- 
ur líta á tölu kennaranna en lærisvein- 
anna. En höfum við ráð á slíku „stássi“? 
Það kostar þó um 3000 kr. á ári, og er 
jeg sannfærður um, að þvi fje mætti verja 
miklu betur á annan hátt, annað hvort í 
þarfir Háskólans eða til einhvers annars. 
Ef jeg skil þetta mál rjett, þá er með 
þessu frumvarpi stefnt í þá átt, að sýn- 
ast fremur en vera. En slík tildurpólitík 
er alt af ósæmileg. — Jeg mun því greiða 
atkvæði á móti því, að þetta frumvarp 
gangi til 3. umræðu, en hins vegar mun 
jeg greiða atkvæði með hinni rökstuddu 
dagskrá, sem fram hefir komið, því að 
hún miðar að þvi, að málið verði ná- 
kvæmlega rannsakað og skýrt fyrir þingi 
og þjóð.

Framsögum. (Slgurður Stefánsson): 
Hv. 5. kgk. (B. Þ.) benti á, að heldur hefði átt 
að reyna að auka kensluna i forntungun- 
um við Mentaskólann heldnr en að reisa 
þenna fyrirhugaða kennarastól. Mjer hef- 
ir nú einmitt komið hið sama til hugar, 
og ef stjórnarráðinu verður falið að rann- 
saka málið, þá vildi jeg óska, að þetta 
atriði kæmi einnig til ihugunar. Jeg vil 
einnig bepda á, að nefndin hefir lagt til, 
að 3. grein ^frumvarpsins fjelli burt, því 
að hún áleit ekki nauðsynlegt, að forn- 
tungnakenslan við Háskólann byrjaði þeg- 
ar i haust. — Enn fremur tók háttv. 5. 
kgk. (B. Þ.) það fram, að þeir stúdentar, 
sem vildu leggja stund á klassisk fræði, 
gætu farið til Háskólans i Kaupmanna- 
höfn. En þá sömu mótbáru mætti nota 
gegn hverri annari viðbót við Háskólann. 
Jeg fyrir mitt leyti var nú aldrei neitt 
sjerstaklega ákafur um stofnun Háskólans, 
en úr þvi hann nú á annað borð er kom- 
inn á laggirnar, þá þætti mjer satt að 
segja skemtilegast, að hann gæti nokkurn- 
veginn verðskufdað að heita háskóli. Það 
væri og ekkert tap, þó að þeir stúdentar
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yrðu ekki eins margir hjer eftir eins og 
hingað til, sem leita tii háskólans í Höfn.

Ekki get jeg sjeð það, að margir ágæt- 
ir prjedikarar hafi ekki kunnað grísku, 
sje sönnun fyrir þvi, að griskunám sje 
guðfræðisnemendum óþarft. Grískukunn- 
átta er þó að líkindum ekki til ógagns, og 
síður er Nýja Testamentið þeim lokuð 
bók, sem einhverrar tilsagnar hafa notið 
i grisku, heldur en hinum, sem aldrei 
hafa sjeð griska bók. Og háskólanem- 
endur mundu geta lært meira í málinu 
á stuttum tima heldur en unglingarnir í 
Mentaskólanum. Jeg býst * við. að þeir 
mundu geta lært meira á 2—3 árum á 
Háskólanum heldur en í 5 ár i lærða- 
skólanum. — Ur því verður reynslan að 
skera, hvernig stúdentar mundu nota þessa 
kenslu. Það yrðu vist seint stofnuð kenn- 
araembætti við Háskólann, ef heimtaðar 
væru óhrekjandi sannanir fyrir þvi, að 
kenslan yrði vel notnð.

En eins og jeg áður hefi tekið fram, 
álit jeg það gott og gagnlegt að stjórnin 
rannsaki þetta mál vandlega og undirbúi 
það undir næsta þing.

Steingrímur Jónsson: Jeg talaði fá- 
ein orð við 1. umr. þessa máls, og tók 
það þá fram, að jeg liti svo á, sem þetta 
frumvarp væri fram komið til þess að 
reyna að girða fyrir það, að forntungurn- 
ar yrðu gjörðar rækar hjeðan úr landi. 
Það er einmitt af þeirri ástæðu, að jeg er 
frumvarpinu vinveittur. Jeg veit að sumir 
líta svo á, að helst ættu latína og gríska 
að fá sömu yfirráð í Mentaskólanum eins 
og fyrir mannsaldri siðan. Það hygg jeg 
að sje óhugsandi að verði. En hins veg- 
ar er langt stig á milli þess, að hafa ein- 
hverja kenslu í forntungunum innanlands, 
eða gjöra þær Iandrækar með öllu. Og 
mjer heyrist, að margir menn óttist, að 
latínan verði bráðum rekin sömu leiðina 
úr Mentaskólanum sem grískan, ef ekki 
verði tekið i taumana. En þetta frum- 
varp táknar einmitt mótstöðu gegn slíkri

stefnu, og þess vegna þykir mjer vel far- 
ið, að það hefir komið fram. Og enn er 
það fleira, sem fyrir mjer vakir í þessu 
máli. Sumir kunna að virða mjer þafr 
til hjegómaskapar, en jeg vil þó leyfa mjer 
að bera þá spurningu upp, hvort Háskól- 
inn megi heita háskóli, ef klassisk fræði 
eru ekki kend þar. Það má ef til vilt 
segja, að kenslan í þessum fræðum verði 
svo veigalitil, að þetta sje ekki nema glis- 
girni ein, en jeg hygg þó, að með þessu 
frumvarpi sje stigið spor í rjetta átt. Jeg; 
á þvi bágt með að vera á móti þvi. Jeg 
gæti ef til vill unað því, að afkomendur 
minir vissu ekkert í grísku og latínu, en 
hitt væri mjer í meira lagi ógeðfelt, ef 
þeir gaztu ekki, þó að þeir vildu, fengið' 
neina fræðslu hjer á landi um gríska og 
rómverska menningu. Jeg vil í því sam- 
bandi leyfa mjer að benda á, að frum- 
varp þetta er um kennarastól í klassisk- 
um fræðum. Á gildandi fjárlögum er 
veitt ofurlitil þóknun fyrir frönskukensl- 
una við Háskólann. Jeg hygg, að aðal- 
markmið þeirrar kenslu sje ekki svo mjög 
að kenna eitthvað i frönsku, heldur mun 
hitt vera aðalatriðið, að veita fræðslu um 
frakkneskar bókmentir. Eins vona jeg að 
kenslunni verði hagað i klassiskum fræð- 
um, að aðaláherslan verði lögð á bók- 
menta og listasögu fornþjóðanna, en mál- 
fræðin heldur látin setja á hakanum.

Jeg gæti að sumu leyti greitt atkvæðí 
með hinni rökstuddu dagskrá háttv. 6, 
kgk. (G. B.), þvi að meðan^ Garðstyrk- 
urinn helst, getur hver íslenskur stúdent 
sem vill numið forntungurnar við háskól- 
ann í Höfn. En dagskráin beinist ekki 
sjerstaklega að forntungunum, þvert á 
móti. Og þar að auki álít jeg nauðsyn- 
legt, að háttv. Nd. fái þetta mál til með- 
ferðar. Jeg mun þvi greiða atkvæði á: 
móti dagskránni, en með því að frumvarp- 
ið gangi til 3. umræðu.

Karl Einarsson: Það er nú þegar 
búið að svara flestu í ræðu háttv. 5. kgk.
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(B. Þ.). En jeg vil þó taka það fram, að 
það er fullkominn misskilningur hans, að 
próf. Björn M. ólsen hafi verið frumvarp- 
inu mótfallinn. A háskólaráðsfundinum 
greiddi hann ekki atkvæði af þeirri einni 
ástæðu, að hann taldi sig ekki hafa at- 
kvæðisrjett, þar sem hann mætti þar fyr- 
ir hönd annars manns. En sjálfur er hann 
frv. eindregið meðmæltur.

Jeg álít, að það geti verið hættulegt, að 
málið dragist, ef til viil heilan manns- 
aldur. Hvar höfum við, ef svo færi, þá 
menn, sem kunna latlnu og grísku? Jeg 
skal ekkert segja um, hve nær stjórnin 
hefir lokið þessum rannsóknum, sem dag- 
skrá háttv. 6. kgk. (G. B.) ætlar henni, 
en slíkt tekur langan tíma, og jeg held að 
árangurinn verði litill. Það er alt öðru 
máii að gegna um þessi fræði en um lif- 
andi málin og önnur þau fræði, er nefnd 
hafa veríð. Það er „praktiskt“ að lesa 
þau, en það verður ekki sem stendur sagt 
um latínu og grísku. Og það verður að 
muna eftir, að þær tungnr eru hjálpar- 
gögn til að læra önnur fræði.

Jeg vona, að háttv. deild felli dagskrána, 
en samþykki frumvarpið.

ATKVGR.:
Forseti las upp rökstudda dagskrá, er 

6. kgk. hafði borið fram, og bar hana 
síðan undir atkvæði. Var hún feld með 
6 : 6 atkvæðum að viðhöfðu nafnakalli, 
og sögðu:

;a:
Bjðm Þorláksson, 
Eiríkur Briem, 
Guðm. Björnsson, 
Guðm. ólafsson,

nen\
Steingrímur Jónsson, 
Jósef Björnsson, 
Júlíus Havsteen,
Karl Einarsson,

Krístinn Daníelsson, Karl Finnbogason, 
Sigurður Stefánsson, Magnús Pjetursson.

Hákon Kristófferss. greiddi ekki atkvæði 
og kvað forseti (og G. B.) slikt ekki leyfilegt, 
nema um leið væri færð ástæða fyrir að 
það værí ekki gjört.

Hákon Kristófersson kvað það ekki til

þessa hata tíðkast að setja ofan í við 
þingmenn þótt þeir greiddu eigi atkvæði.

Forseti kvað umræður þá halda áfram.
Karl Finnhogason: Jeg ætla að gjöra 

grein fyrir atkvæði mínu, fyrst umræður 
mega halda áfram, og segja um leið örfá 
orð til stuðnings hv. þm. Barð. (H. Kr.), 
úr því að verið er að jagast út af því að 
hann greiddi ekki atkvæði. Jeg greiddi 
atkvæði móti dagskránni, af því að jeg 
er samdóma einum háttv. fim. (S. St.) i 
því, að málið þurfi að skýra sem best. 
En það ætti ekki að skýrast sfður við það, 
að það kæmi til 3. umr. hjer í deildinni 
og siðan til neðri deildar og væri þar 
rætt og athugað. Hefði dagskráin veríð sam- 
þykt, var komið í veg fýrir að þingið fengi 
að athuga málið og skýra, svo vel sem 
það gat. Hún verkar þvi að þessu leyti 
á móti þvi, sem háttv. flutningsm. vildi 
að hún gjörði. Vegna þessarar mótsagn- 
ar í dagskránni sjálfrí greiddi jeg atkvæði 
á móti henni. Og jeg álít, að háttv. þm. 
Barð. (H. Kr.) hafi getað gjört slíkt hið sama. 
með góðri samvisku.

ATKVGR.:
1. gr. samþykt með 9 : 4 atkv. að við- 

höfðu nafnakalli og sögðu:
nez:

Björn Þorláksson, 
Eiríkur Briem. 
Guðm. Björnsson, 
Guðm. Ólafsson.

;a;
Steingr. Jónsson,
Jósef Björnsson,
Júlíus Havsteen,
Karl Einarsson,
Karl Finnbogason,
Krístinn Daníelsson,
Magnús Pjetursson.
Sigurður Stefánsson.

Hákon Kristófersson greiddi ekki atkv. 
og taldist til meiri hlutans.

2. gr. samþ. með 7 atkv. samhlj.
Brtt. 205, um að 3. gr. fjelli burt, samþ. 

með 11 atkv. samhlj.
Fyrirsögn frv. samþ. án atkvgr.
Frv. visað til 3. umr. með 10:2 atkv.
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3. umr. á 30. fundi, mánudaginn 3. 
ágúst (A. 262, 267).

Eftir ósk framsögumanns nefndarinnar 
í málinu tók forseti frv. út af dagskrá.
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Frh. 3. umr. á 32. fundi, mánudag- 
inn 5. ágúst (A. 262, 267).

Björn Þorláksson: Við 2. umræðu 
lýsti jeg með örfáum orðum afstöðu minni 
til þessa máls. Jeg leyfði mjer þá að 
benda á, að ef það væri tilgangurinn með 
frumvarpi þessu, að endurreisa forntungna- 
nám hjer á landi, þá væri hjer byrjað á 
öfugum enda. Og jeg vil enn þá taka það 
fram, að þó að þetta frv. verði samþykt, þá 
er jeg sannfærður um, að afleiðingin verð- 
ur ekki sú, að forntungnaþekkingin auk- 
ist til nokkurra muna hjer á landi. Jeg 
vil nú reyna að skýra þetta nokkru betur. 
Ef mönnum er það áhugamál, að endur- 
reisa forntungurnar, þá verða menn að snúa 
sjerað Mentaskólanum, en ekki Háskólanum. 
Menn verða þá að byrja að neðan,en ekki að 
ofan. Jeg hygg, að þá yrði heppilegasta fyrir- 
komulagið, að breyta lærdómsdeild Menta- 
skólans þannig,að latínunám væri aukið þar 
og grískan tekin upp aftur. Ef þetta væri 
gjört yrði afleiðingiu sú, að allir stúdent- 
ar fengju talsverða undirstöðu í klassisk- 
um fræðum, svo að þeir gætu haldið því 
námi áfram við Háskólann, ef þeim sýnd- 
ist og ef þess þyrfti. En þenna kennara- 
stól við Háskólann ætti ekki að stofnafyr 
en slíkt fyrirkomulag væri komið á Menta- 
skólann fyrir nokkru eða ekki fyrr en 
stúdentar kæmu frá Mentaskólanum, er 
mentast hefðu undir nýa fyrirkomulaginu.

Þá hygg jeg að hinn nýji kennarastóll 
geti náð tilgangi sinum, og þá — en ekki 
fyr gæti Háskólanum orðið, sæmdarauki 
og heiður að honum. Ganga mætti að 
þvi visu, að þá mundu ýmsir latinu og 
griskulærðir stúdentar halda námi sinu 
áfram í öðru hvoru faginu, og þá mætti, 
ef þurfa þætti, gjöra guðfræðisnemendum 
við Háskólann að skyldu, að halda eitthvað

áfram grískunámi vegna Nýja Testament- 
isins. Ekki mega menn skilja orð mín 
svo, að jeg sje hjer að koma með tillögu 
um að breyta fyrirkomulagi á lærdóms- 
deild Mentaskólans, eins og jeg hefi minst 
á að því mætti breyta. Jeg á ekki tillög- 
una um kennarastólinn, en þeir, sem hafa 
komið fram með hana og barist fyrir því 
máli, ættu að koma með tillögu þess efn- 
is, svo að þetta mál geti komist í rjett og 
eðlilegt horf.

Jeg verð hjer að gjöra ráð fyrir mót- 
mælum, sem hafin kynnu að verða gegn 
því, að lærdómsdeildarfyrirkomulaginu yrði 
breytt, eins og jeg hefi drepið á að gjöra 
mætti. Mótmælin eru þau, að með þvi 
yrði nemendunum gjört námið erfiðara og 
þyngra, og það væri ekki rjett, einkanlega 
er á það er litið, hversu mikil aðsókn er 
að Mentaskólanum. Um þetta vil jeg fara 
nokkrum orðum. Menn vita það, að að- 
sóknin að Mentaskólanum fer stöðugt vax- 
andi, svo að mörgum þykir nú keyra úr 
hófi. Ekki álít jeg þó að þetta eigi við 
um gagnfræðadeild Mentaskólans, því að 
þeir menn eru aldrei ofmargir sem afla 
sjer gagnfræðamentunar. En gegn um 
lærdómsdeildina ganga miklu fleiri menn 
en þarf til þess, að fullnægja embættis- 
mannaþörf landsins. Nú er hjer orðið 
fult af kandídötum, sem. ekkert embætti 
hafa og ekkert hafa að gjöra. Þetta held 
jeg stafi af því, að ofmargir haldi áfram 
námi í lærdómsdeildinni. Dregur það um 
of menn frá verklegum störfum, þeim 
störfum, sem auka framleiðsluna og um 
leið verklegar framkvæmdir í landinu. Það 
mundi því vera kominn tími til að athuga, 
hvort ekki mætti gjöra eitthvað til þess að 
stemma stigu fyrir aðsókninni að lærdóms- 
deild Mentaskólans. Þetta mætti gjöra á 
tvennan hátt. Með skólagjaldi og með 
því að þyngja námið og gjöra það full- 
komnara ogerfiðara. Nú yrði námið þyngra 
ef grisku yrði bætt við. Jeg get ekki sjeð 
neitt því til fyrirstöðu, þó að námið sje
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gjört þyngra fyrir þá, sem ætla að verða 
embættismenn. Seinna námið, háskóla- 
námið, mundi gjöra þetta nauðsynlegt og 
gagnlegt frá sjónarmiði þeirra, sem vilja 
stofna kennarastól í klassiskum fræðum. 
Jeg segi frá sjónarmiði þeirra. Hjer er 
um stórkostlega breytingu á skólafyrir- 
komulaginu að ræða, sem þyrfti að ganga 
á undan framkvæmd þessa máls, sem hjer 
hefir verið fitjað upp á.

Jeg vona að mjer leyfist að gjöra svo- 
lítinn útúrdúr, og það því fremur sem 
það er alltítt um ýmsa þingmenn, að þeir 
láta sjer í ræðum sínum litt markaðan bás.

Jeg vildi að fyrirkomulag Mentaskólans 
væri athugað, því að þá mundi fleira vera 
athugað en það eitt, hvort auka beri forn- 
tungnanám i skólanum. Þá mundi einnig 
verða athugað, hvort ekki mætti koma á 
betra samræmi á míllí gagnfræðadeildar- 
innar á Akureyri og gagnfræðadeildarinn- 
ar hjer i Mentaskólanum. I báðum þess- 
um skólum er kent hið sama og skóla- 
árin eru jafnmörg. En í öðrum skólan- 
um, Mentaskólanum, er skólatiminn 9 
mánuðir árlega, en i hinum 8.

I Reykjavíkurskólanum verða piltar þvi 
að eyða fje og tíma í einn mánuð á með- 
an námssveinar Akureyrarskólans geta 
unnið sjer inn hátt kaup. Skólatíminn 
ætti að vera sá sami á báðum stöðunum, 
þar sem piltar frá Akureyrarskóla standa 
jafnfætis piltum úr gagnfræðadeildinni 
til inngöngu í lærdómsdeild Mentaskól- 
ans. Ef nemendurnir á Akureyri læra 
jafn mikið á 8 mánuðum og hinir á 9, 
væri þá ekki sjálfsagt að stytta skólatim- 
ann í Reykjavík? Og væri ekki ástæða 
til að athuga, hvort ekki mætti víðar við 
skóla fremur stytta en lengja hinn árlega 
skólatima? Við hvaða verk sem er, við 
andlega vinnu sem við likamlega, skiftir 
mestu, að unnið sje af kappi á meðan unn- 
ið er. Arangurinn af vinnunni fer ekki 
eftir lengd vinnutímans, heldur eftir því, 
hversu vel og kappsamlega er unnið. Að
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vinna með hangandi hendi gefur lítinn arð, 
þótt Iengi sje unnið. Af löngum vinnu- 
tima leiðir, að menn venjast á að fara 
sjer hægt, verða snerpulausir og kapplaus- 
ir, verða að slóðum. Og þetta á sjer að 
öllu leyti jafnt stað um bóknám, sem um 
likamlega vinnu.

Jeg vil biðja afsökunar á þessum útúr- 
dúr minum. En það, sem fyrir mjer vak- 
ir, er að jeg vil leggja það til, að skóla- 
mál vor sjeu tekin til rækilegrar athug- 
unar. Þetta ætti stjórnin að annast, og 
fela það starf hæfum mönnum. Einu sinni, 
fyrir nokkrum árum, var skorað á stjórn- 
ina að gjöra ráðstafanir til þess að koma 
á samræmi á milli gagnfræðadeildarinnar 
á Akureyri og gagnfræðadeildarinnar hjer, 
en úr því varð ekkert. Jeg vil nú nota 
tækifærið til þess að ítreka þessa áskorun 
til stjórnarinnar, og gjöri það um leið og 
jeg kem fram með rökstudda dagskrá er 
hljóðar þannig:

„I því trausti að stjórnin taki þetta 
mál i sambandi við skólamál vor til 
rækilegrar íhugunar og sjerstaklega láti 
rannsaka hvort og hvernig breyta megi 
fyrirkomulagi lærdómsdeildar Mentaskól- 
ans, svo að stúdentar þaðan eignist hald- 
góða undirstöðu í klassiskum fræðum, 
tekur deildin fyrir næsta mál á dagskrá“. 
Þegar jeg hefi lokið máli minu, skal 

jeg afhenda hana forseta. Jeg vil bæta 
því við, að þeir, sem berjast fyrir því, að 
stofnaður verði kennarastóll í klassiskum 
fræðúm við Háskólann, mættu vel una við> 
þau úrslit, sem hjer er farið fram á, að 
stjórnin taki það mál til rækilegrar íhug- 
unar og ljeti rannsaka skólamál vor, sjer- 
staklega hvort mentaskólafyrirkomulaginu 
mætti ekki breyta þannig, að gagn og 
sæmd verði að stofnun þessa embættis, 
sem hjer er um að ræða, þegar það hleyp-
ur af stokkunum.

Jeg álít farsælla að afgreiða málið á 
þennan hátt heldur en að hleypa þvi lengra. 
Ef við hleypum þvi Iengra, er óvist uni
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ðrlög þess. Því getur orðið lokið á þrenn- 
an hátt. í fyrsta lagi að það dagi uppi 
i neðri deild, eða verði felt þar. Það álít 
jeg skaða fyrir málið, ekki einungis frá 
sjónarmiði þeirra, sem hafa flutt þetta 
mál inn á þingið, heldur einnig frá mínu 
sjónarmiði, því að þá fengi stjórnin enga 
bendingu um að rannsaka skólafyrirkomu- 
lagið. I öðru lagi getur verið að neðri 
deild samþykki frumvarpið og stofni þann- 
ig nýtt embætti, og álít jeg það óheppi- 
legt, af því að það gæli ekki náð tilgangi 
sínum og yrði því gagnslaust. Enn frem- 
ur er hagur landsins nú svo, að ekki er 
viðeigandi að stofna nýtt embætti á með- 
an svo er ástatt.

I þriðja Iagi gæti farið svo, að neðri 
deild afgreiddi málið með rökstuddri dag- 
skrá, eins og hjer er til ætlast af mjer. 
En er þá ekki rjettara að við gjörum það 
hjer i deildinni nú strax? Skal jeg svo 
leyfa mjer að afhenda hæstv. forseta hina 
rökstuddu dagskrá.

Ilákon Kristófersson: Án þess að 
jeg ætli mjer að lengja mikið umræðurn- 
ar um þetta mál, þykir mjer hlýða að 
gjöra grein fyrir afstöðu minni til málsins 
með nokkrum orðum.

Mjer var það 1 jóst, þegar jeg var kos- 
inn í þá nefnd, sem átti að fjalla um 
þetta mál, að til þess var jeg allra manna 
ófærastur. Afstaða mín til málsins varð 
því að byggjast mikið á því, hvort jeg 
áliti ástæður þeirra, sem fylgdu málinu 
fast fram, svo veigamiklar, að jeg gæti 
veitt þvi fylgi mitt. I fyrstu leit jeg svo 
á, að þörf sú, er væri fyrir stofnun þessa 
kennarastóls, væri tæplega svo mikil sem 
stæði, að stofna bæri nýtt embætti í þvi 
skyni. En er jeg athugaði ástæður þær, 
sem hv. meðnefndarmenn mínir færðu 
fyrir því, að þörf væri á stofnun þessa 
kennarastóls, þá virtust mjer rök þau, 
sem fram voru borin málinu til stuðnings, 
§vo veigamikil, að jeg yrði að hugsa mig 
vandlega um, áður en jeg gjörði nokkuð

til að hindra að málið gengi fram, þó jeg 
á hinn bóginn verði að játa, að jeg er 
mjög andvígur fjölgun embætta.

Það var því með tilliti til þessa, er jeg 
þegar hefi tekið fram, að jeg skrifaöi und- 
ir nefndarálitið án fyrirvara, og gjörði jeg 
það með það fyrir augum, að jeg mundi 
ekki breyta skoðun minni frá því, sem 
hún var þá, heldur fylgja málinu fram- 
vegis.

En eins og hinni háttv. deild er kunn- 
ugt, þá eru nokkuð aðrir tímar nú en 
þegar málið 'var fyrst til umræðu hjer i 
deildinni og nefndin hafði það til með- 
ferðar, þó skamt sje síðan. Það er því 
ekki þvi að leyna, að margskonar útlit 
hinna síðustu daga hafa gjört það að verk- 
um, að jeg hefi ráðfært mig enn betur við 
sjálfan mig og samvisku mína og komist 
að þeirri niðurstöðu, að jeg með engu 
móti gæti fylgt neinu þvi máli, er hefði 
útgjöld fyrir landssjóð í för með sjer, 
nema brýn þörf væri til slíkra framkvæmda.

Þar sem jeg verð að álíta, að þessu 
máli sje ekki þanr.ig varið, að það með 
engu móti geti þolað bið, þá verð jeg að 
lýsa þvi yfir, að jeg mun greiða atkvæði 
með þeirri rökstuddu dagskrá, sem nú er 
fram komin hjer i deildinni og læt mjer á 
sama standa, þó að einhverjir segi að jeg 
hafi horfið frá fyrri skoðun minni í þessu 
máli, þar sem jeg get ekki með góðri 
samvisku gjört annað eins og nú standa 
sakir. Hversu háttv. meðnefndarmenn 
minir líta á þetta mál nú, veit jeg 
ekki, en ljúft væri mjer að heyra, að af- 
staða þeirra til málsins væri nú orðin lik 
þeirri, sem jeg nú hefi tekið. Það er 
laust við að jeg sje þessu máli andvigur 
í sjálfu sjer; jeg álit að kensla í þessum 
málum verði innan skamms að komast á við 
Háskólann, en breyttir timar gjöra það að 
verkum, að jeg get ekki fylgt þessu máli 
nú, eins og jeg hatði ætlað mjer í fyrstu. 
Það kæmi í bera mótsögn hvað við ann- 
að, ef við færum að leggja landssjóði út-
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gjöld á herðar, sem vel mega bíða, á 
sömu tímum og við gjörum ráðstafanir 
til þess að verja landið hættu, sem því 
stafar af ófriði þeim, er nú geysar. Jeg 
vil enda þessi orð mín með því að taka 
það fram, að jeg er ekki að öllu leyti and- 
vígur þessu frumvarpi, en eins og nú 
standa sakir, get jeg ekki fylgt því fram.

Þess hefir verið getið til, að það mundi 
vera af hræðslu við kjósendur mina, áð 
jeg vildi ekki veita máli þessu, jafnsjálf- 
sagt og rjettlátt og það væri, fylgi mitt. 
Þeim til skilningsauka, er þessari skoðun 
halda fram, vil jeg geta þess, að jeg hefi 
enga ástæðu til að vera hræddur við mína 
lijósendur, og þó svo væri, að jeg gjörði 
eitthvað, er væri gagnstætt vilja þeirra, 
3>á hefði það aldrei verri afleiðingar fyrir 
mig en það, að þeir kysu mig ekki aftur 
-á þing, en þó svo færi, þá tel jeg það 
ekki með skaða mínum, því með allri 
virðingu fyrir þingmenskunni, verð jeg þó 
að álíta það, að fyrir hana sje ekki svo mikið 
gefandi, að menn láti af sannfæringu sinni.

Framsðgum. (Sigurður Stefánsson): 
Jeg get í rauninni skrifað undir alt, sem 
tekið hefir verið fram af fyrri ræðumönn- 
um. Að jeg lít nú öðruvísi á málið en 
þegar það kom fyrst fram, kemur af þeim 
ástæðum, sem hv. þingm. Barð. (H. K.) 
eg háttv. 5. kgk. (B. Þ.) hafa tekið fram. Jeg 
flutti málið hjer inn á þingið, af þvi að 
jeg áleit, að þessi kennarastóll ætti að 
komast á, en þrátt fyrir það, var það ekki 
álit mitt, að hann þyldi enga bið. Jeg 
skal játa það, að jeg hugsaði ekki út í 
það, þegar jeg flutti málið inn á þingið, 
hvort ekki væri rjettara að byrja á þessu 
i Mentaskólanum, en jeg sannfærist ávalt 
betur og betur um, að það er rjett að at- 
huga það mál sem best, þvi að fyrir mjer 
vakir það, að þassi kennarastóll geti orð- 
ið að tilætluðum notum.

Jeg mun greiða atkvæði með hinni rök- 
studdu dagskrá, af því að jeg játa, að 
kringumstæðurnar eru nú breyttar frá því,
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sem þær voru þegar málið var hjer áður fyr- 
ir deildinni. Þingið hefir nú gjört ráðstaf- 
anir til þess að hefta lögmætar greiðslur 
úr landssjóði, og það er óviðurkvæmilegt 
að þingið á sama tíma stofni ný embætti, 
sem hafa útgjöld í för með sjer fyrir 
landssjóðinn.

Karl Einarsson: Jeg ætla ekki að 
vera langorður. En jeg verð að lýsa því 
yfir, að mig furðar stórlega á meðnefnd- 
armönnum mínum. Þetta er nú í annað 
sinn, sem rökstudd dagskrá kemur fram í 
þessu máli, sama efnis. Hvort orðalag 
hennar er svo samhljóða hinni fyrri, að 
þess vegna sje rjett að vísa henni frá, læt 
jeg ósagt; jeg ætla forseta að úrskurða 
um það. Jeg skal játa það, að jeg get 
fallist á margt af því, sem háttv. 5. kgk. (B. Þ.) 
sagði um skólamálin. En við getum ekki 
á þessu augnabliki kipt þeim í það horf, 
sem við helst vildum. Reglugjörð Menta. 
skólans er gjörð eftir því, sem mentamenn 
hjer álita heppilegast, ogjeg býst ekki við 
að þeir hafi breytt skoðun sinni á þessu 
máli. Gangurinn er alstaðar sá, að i öll- 
um hinum lægri mentastofnunum er lögð 
meiri og meiri áhersla á hin praktisku 
fræði og við getum þvi ekki búist við að 
farið verði að gjöra Mentaskólann okkar 
aftur að latínuskóla. Meining okkar með 
frumvarpinu er sú, að sjá um að latína 
og gríska deyi ekki algjörlega út á þessu 
landi.

Jeg sje ekki minstu ástæðu til að setja 
þetta mál í samband við Evrópustríð; það 
er auðvitað, að ef harðnar í búi og þröng 
verður um fje í landssjóði, þá má treysta 
landsstjórninni til þess, að hún setji ekki 
þetta embætti á stofn fyr en um hægist 
aftur; það er ekki heldur neitt ákvæði um 
það í lögunum, svo að hún getur þess 
vegna dregið það.

Jeg tel mig með þessu hafa sýnt hve 
ástæðulaust það er fyrir hv. þm. Barðstr. 
(H. Kr.) að hafa breytt skoðun sinni og 
snúast 'nú móti frv. af styrjaldarhræðslu.
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Hjer er ekki farið fram á nein fjárútlát 
úr landssjóði i bráð eða meðan áð þrengir.

Jeg vona að hv. d. gjöri ekki þessu 
máli þá vansæmd og sjálfri sjer þann 
vansa, að samþykkja rökstudda dagskrá, 
þrátt fyrir það þótt hún rjett nýlega hafi felt 
aðra alveg samskonar dagskrá. Jeg býst 
ekki við að málið komist gegnum þingið 
að þessu sinni, en finst það þó sæma bet- 
ur þessari deild, að lofa þvi að koma til 
kasta hv. Nd. og lofa henni að láta uppi 
áiit sitt á þvi. Hitt væri deildinni til 
skammar, að samþykkja dagskrána eftir 
það, sem á undan er gengið.

Kristinn Daníelsson: Jeg játa það, 
að það hefir frá upphafi verið hjá mjer 
barátta milli hoidsins og andans i þessu 
máli.

Jeg hefi fyrir alilöngu kastað trúnni á 
latínu og grisku, að þær eigi að skipa 
öndvegissess i æðri skólum og sitja í fyr- 
irrúmi fyrir öðrum námsgreinum. Veittu 
þessar námsgreinar mjer þó mesta ánægju 
á námsárum mínum, og jeg lagði sjer- 
staka rækt við þær. Þrátt fyrir þetta vil 
jeg þó ekki stuðla að þvi, að forntungu- 
kensia sje aukin að nokkrum mun í Menta- 
skóianum. Jeg vil ekki taka verulega 
aukinn tima frá 140—150 nemendum til 
þessa náms, vegna fáeinna manna, sem 
gjöra má ráð fyrir að hafi veruleg not af 
því. En hinsvegar finst mjer það vera 
stórvafasamt, hvort það hæfi, að svifta þá 
menn tækifæri tii að nema þessar tungur, 
sem löngun hafa til þess. Vegna þessa 
átti jeg í talsverðri baráttu við mig um 
það, hvernig jeg skyldi greiða atkvæði um 
hina rökstuddu dagskrá, sem borin var 
fram við 2. umr. Niðurstaðan hjá mjer 
varð þó sú, að jeg greiddi atkvæði með 
henni, þvi að mjer fanst ekki miklu spiit, 
þótt stofnun þessa embættis drægist tii 
næsta þings. En fyrst dagskráin fjell þá, 
finst mjer hálf óviðkunnanlegt, að fara nú 
að samþykkja aðra dagskrá sama efnis, 
og jeg get ekki neitað þvi, að mjer þykir

það ærið fast sótt, að stytta frv. aldur, 
að dagskráin skyldi vera vakin upp af 
nýju hjer í deiidinni eftir afdrif hennar 
síðast. Jeg held, eftir þvi sem komið er, 
að rjettast sje að iofa hv. Nd. að fá mál- 
ið til meðferðar. Mjer finst alveg óþarfi 
að bendla mál þetta við ófrið þann, sem- 
nú geysar; það getur varla komið til mála, 
að láta hann hafa áhrif á úrslit þess. 
Hítt er satt, að margt þarf enn að athugæ 
um fyrirkomulag æðri mentamála vorra; 
en á því stend jeg fast, að eigi sje til- 
tækilegt að auka forntungnanámið að- 
nokkrum mun í Mentaskólanum, hvorki 
með því að taka upp griskukenslu af nýju, 
nje með þvi að auka iatínukensiu svo 
nokkru nemi.

Frainsögum. (Sigurður Stefánsson): 
Jeg get ekki tekið undir með hv. þm.. 
Vestm. (K. E.), að það sje þinginu til 
skammar, að afgreiða mál þetta að þessu 
sinni með rökstuddri dagskrá. Þvert & 
móti mun jeg hiklaust greiða atkvæði með 
henni, eigi siður en jeg gjörði það við 2.. 
umr. Það er engin hætta, þótt málið bíði 
næsta þings og eins og nú er komið, tel 
jeg það langhyggilegast og sæmilegast 
fyrir þingið. Það verður að taka tillit til 
þess, hvernig horfurnar eru. Það værr 
fremur undarlegt afspurnar, ef hægt yrðk 
að segja um þingið 1914, að því hefði 
sýnst horfurnar svo ískyggilegar, að það 
hefði stöðvað iögheimilaðar vegabætur og 
önnur nauðsynleg landsfyrirtæki, og þá. 
um leið svift marga menn atvinnu, sem 
ráðnir höfðu verið í landsins þjónustu til 
að inna þessi störf af hendi; en að hið 
sama þing stofnaði svo samtímis nýtt em- 
bætti, sem flestir munu játa, að ógn veí 
megi biða með, þangað til þeirrí blikui 
ljettir, sem nú hefir dregið yfir. Slík 
ósamræmi og ákafi er lítt skiljaniegh Jeg 
er viss um að þingiuu verður ekki lagt 
það iila út af almenningi, þótt stofnun 
embættisins sje frestað í þetta sinn; hitt 
er jeg ekki jafnviss um, að það auki vin-
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sældir þingsins og traust, að það sje nú 
Jamið I gegn.

Það getur að vísu rætst svo vel úr öllu, 
að ekki þurfi að gjöra allar þær ráðstaf- 
anir landinu til bjargar, sem ráðgjörðar 
■hafa verið. En það er ekki holt að gjöra 
sjer tómar glæsivonir á tvísýnum tímum; 
thitt ekki úr vegi að vera varkár og enda 
dálítið tortrygginn, og því vil jeg segja, 
að fyrir geti komið, að til fleiri örþrifa 
■ráða verði að grípa en nefnd hafa verið; 
það getur meira að segja rekið svo langt, 
_að ekki verði hægt að greiða embættis- 
mönnum, þeim, sem nú eru lögmælt laun 
\þeirra; dæmi eru til slíks, og finst mjer 
það meira en lítið andkannalegt af þinginu, 
að fara að stofna ný embætti á slikri tið.

Karl Finnbogason: Af því verið er 
ÆÖ brúka styrjöldina fyrir grýlu í þessu 
málú þá vil jeg benda á það, að í frv. 
■er ekkert á það minst, hve nær embættið 
skuli sett á stofn. Það má geta því nærri, 
að stjórnin muni ekki fara að stofna þetta 
nýja embætti meðan svo svarfar að, að 
-ekki sje hægt að borga embættismönnum, 
þeim sem fyrir eru, laun þeirra. Þetta 
tal um styrjöldina i þessu sambandi, sem 
það er notað hjer nú, er því vindhögg, 
sem auðsjáanlega er slegið i þeim til- 
gangi að drepa frv.

Guðinundur Björnsson: Jeg spyr hv. 
formælendur frv. á hverju þeir byggi það, 
að þetta embætti verði ekki stofnað undir 
«ins og lögin eru gengin í gildi. Þó að 
ekkert standi í frv. um það, hve nær 
það skuli stofnað, getur stjórnin ekki frest- 
að að veita það. Lögin ganga í gildi 12 
vikum eftir að staðfesting þeirra er birt í 
B-deild Stjórnartíðindanna; þá skál stofna 
þetta embætti, — lögin segja skal, og 
eftir þeim verður ráðherra að fara, en 
ekki eftir því, sem feður þeirra Iáta nú í 
veðri vaka, i vandræðum sínum.

Framsögum. (Sigurðnr Stefánsson): 
Meining min var sú, að lög þessi kæmu 
til framkvæmdar samkvæmt gildandi regl-

um. Hitt hefði verið barnaskapur, að búa 
þau til upp á það, að stjórninni væri i 
sjálfsvald sett, hve nær hún ljeti þau 
koma til framkvæmdar, eða hvort hún yf- 
ir höfuð framfylgdi þeim nokkurn tima. 
Slíkan leikaraskap má ekki ætla þinginu, 
að það sje að semja Iög, sem ekki þurfi 
að ganga i gildi fyr en 1900 og súrkál; 
þá mætti með sanni segja, að það þing 
hefði ekki haft mikið þarft að vinna, ef 
það færi að stytta sjer stundir með öðru 
eins og því.

Karl Einarsson: Jeg skal ekki verða 
langorður, þvi að mjer finst umræðurn- 
ar þegar orðnar helst til langar og ekki 
laust við að þær sjeu að verða hlægi- 
legar.

Það er auðvitað, að lögin öðlast gildi 
12 vikum eftir að þau hafa verið birt í 
Stjórnartíðindunum; en þar fyrir þarf stjórn- 
in ekki strax að skipa mann í embættið 
og ekki fyr en fje hefir verið veitt til 
þess.

Karl Finnbogason: Mjer finst það und- 
arleg röksemdafærsla gegn frv. þessu, að 
hefta beri framgang þess, af því svo geti far- 
ið, að ekki verði hægt að borga embættis- 
mönnum, þeim sem nú eru, laun þeirra, 
og þá sje harla óviðkunnanlegt, að fara að 
stofna nú nýtt embætti, meðan horfurnar 
sjeu svona. Það má geta nærri, að engri 
stjórn mundi detta í hug að gjöra það, 
ef slíkt útlit væri, og sýnir það ekki lít- 
inn skort á góðum og gildum röksemd- 
um, að bera fram annað eins og þetta. 
Enda varla von að flutningsmanni verði 
auðfundin rök móti sínu eigin máli.

ATKVGR.:
Rökstudda dagskráin, sem 5. kgk. (B. Þ.) 

bar fram, var feld með 7 : 5 atkv. að 
viðhöfðu nafnakalli og sögðu

já: nei:
Björn Þorláksson, Steingrímur Jónsson,
Guðm. Björnsson, Jósef Björnsson,
Guðm. Ólafsson, Júlíus Havsteen,
Hákon Kristófersson, Karl Einarsson,
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Sigurður Stefánsson. Karl Finnbogason, 
Magnús Pjetursson.

Kristinn Daníelsson greiddi ekki atkv., 
og var talinn til meiri hlutans.

Viðaukatill. 267 samþ. með 9 atkv. 
samhlj.

Frumvarpið svo breytt samþ. með 7: 5 
atkv. að viðhöfðu nafnakalli og sögðu

já: nei:
Steingrímur Jónsson, Björn Þorláksson,
Jósef Björnsson, Guðm. Björnsson,
Július Havsteen, Guðm. Ólafsson,
Karl Einarsson, Hákon Kristófersson,
Karl Finnbogason, Sigurður Stefánsson.
Kristinn Danielsson,
Magnús Pjetursson.

Frv. þar með afgreitt til Nd.
(Sjá A. 380).

33. Loggilding verslunarstaðar.
Á 11. fundi í Ed., föstudaginn 17. júlí, 

var útbýtt
frv. til laga um löggilding verslunar- 

staðar að Stóra-Fjarðarhorni VÍ6 Kolla- 
fjörð í Strandasýslu.

A 13. fundi, mánudaginn 20. júlí, var 
frv. tekið til 1. u m r. (A. 125).

Flutningsm. (Magnús Pjeturss.): Jeg 
vil fyrst og fremst biðja háttvirta deild að 
taka ekki hart á þvi, þó að frumvarp þetta 
komi svo seint fram, þvi að til þess liggja 
sjerstakar ástæður, eins og jeg mun koma 
seinna að.

Svo er mál með vexti, að í dal nokkr- 
um upp frá Kollafirði er bleikjuholt. Þessi 
bleykja hefir reynst að vera ágætur postu- 
línsleir. Fyrir nokkrum árum var því holt 
þetta selt sjerstaklega, en nú i vor var 
fyrst gjörð veruleg gangskör að því að 
rannsaka námu þessa. Komu fjórir Eng- 
lendingar í því skyni og mældu út járn- 
brautarstæði og þvi um likt. Að visu 
komu þeir svo snemma, að þeir gátu ekki

með vissu sagt, hvort náman væri nógu 
stór lil þess að það borgaði sig að vinna 
hana, en það verður rannsakað til fulls i 

sumar.
Nú er þó málinu komið svo langt, að- 

nokkrír Skotar og Englendingar og einn 
eða fleiri íslendingar eru í aðsigi með að 
stofna hlutafjelag, til þess að vinna þessa 
postulínsnámu. En nú með síðustu skip- 
um bárust brjef hingað þess efnis, að 
ekkert yrði úr stofnun hlutatjelagsins, nema 
löggiltur yrði verslunarstaður þar sem leirn- 
um yrði komið á skip. Þegar jeg frjetti 
að þelta gæti orðið þröskuldur i vegi þess, 
að náman yrði unnin, að minsta kosti 
fyrst um sinn og jafnvel fyrir fult og alt, 
þá kom jeg fram með frumvarp þetta, þó 
það væri orðið of seint, í þvi trausti að' 
háttv. deild tæki þessar ástæður til greina 
og leyfði frv. fram að ganga.

Vona jeg að háttv. deildarmenn verði 
mjer samdóma um að greiða fyrir því, að' 
þess háttar atvinnurekstur geti komist á, 
en tefji ekki fyrir því eða spilli á nokk- 
urn hátt.

ATKVGR.:
Frv. visað til 2. umr. í e. hlj.

2. u m r. á 15. fundi, miðvikudaginn 22. 
júli (A. 125).

Enginn tók til máls.
ATKVGR.:
1. gr. samþ. með öllum atkv.
2. — — — — —
Fyrirsögn frv. samþykt án atkvæðagr. 
Frv. vísað til 3. umr. með öllumj atkv.

3. umr. á 17. fundi, föstudaginn 24. 
júli (A. 125).

Enginn tók til máls.
ATKVGR.:
Frumvarpið samþykt með öllum atkvæð- 

um og afgreitt til Nd.
(Sjá A. 214).
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B.
Frumvörp feld eða vísað til stjórnarinnar. 

I.
Stjórnarfrumvörp.

1. Varnarþing í einkamáluin.
A 1. fundi i Ed., miðvikudaginn 1. júli, 

var útbýtt
frv. til laga um varnarþing í einka- 

málum.
Á 2. fundi deildarinnar, föstudaginn 3. 

júlí, var frumvarpið tekið till. umr. (A. 
bls. 77—79).

Björn Þorláksson: Þá er þetta frv. 
er lesið og ástoeður stjórnarinnar fyrir þvi, 
er auðsætt, að i þvi felst allmikilvæg breyt- 
ing á núgildandi ákvæðum um þetta efni. 
Það er tekið fram í ástæðum stjórnarinn- 
ar, að tilgangurinn sje að gjöra mönnum 
hægra fyrir að neyta rjettar síns, en það 
er vafamál, hvort. það hefir hins vegar 
ekki þær afleiðingar, að aðrir missi rjett- 
ar síns og málaferli vaxi í landinu. Jeg 
vil þvi leggja til, að þriggja manna nefnd 
sje kosin til að íhuga málið að lokinni 
umræðu.

ATKVGR.:
Frv. vísað til 2. umr. í e. hlj.
Nefnd samþykt og i hana kosnir lista- 

kosningu:
Björn Þorláksson,
Jósef Björnsson,
Steingr. Jónsson.

2. u m r. á 8. fundi, þriðjudaginn 14. 
júli (A. bls. 77—79, n. 83).

Ráðherra (Hannes Hafsteín): Jeg 
leyfi mjer að óska þess, að frumvarpið 
sje tekið út af dagskrá, vegna þess að svo 
margir þingmenn eru fjarverandi.

Franisöguni. (Steingríniur Jónsson): 
Jeg get ekki svarað þessari málaleitan

fyrir hönd nefndarinnar, en jeg fyrir mitt 
leyti hefi ekkert á móti því, að málið sje 
tekið út af dagskrá.

Frv. var tekið út af dagskrá.

Frh. 2. umr. á 10. fúndi, fimtudaginn 
16. júlí (A. bls. 77—79, n. 83).

Framsögnm. (Steingrímnr Jónssonl: 
Eins og sjá má á nefndarálitinu á þgskj. 
83, höfum við nefndarmenn orðið ásáttir 
um að ráða háttv. deild frá þvi að sam- 
þykkja frumvarp þetta. Er það þó ekki 
af því, að við sjeum ekki samþykkir aðal- 
stefnu frumvarpsins og þeirri breytingu. 
sem þar er farið fram á, heldur af því, að 
oss finst farið alt of stutt, fyrst á annað 
borð er farið að breyta hinu forna skipu- 
lagi. Oss finst, eins og að orði er kom- 
ist í athugasemdum stjórnarinnar við frum- 
varpið, að hjer sje verið að setja nýja bót 
á gamalt fat.

Málið þyrfti að taka fyrir í heild og 
athuga í hve margar dómþingbár hverju 
lögsagnarumdæmi skyldi skifta og hvern- 
ig skiftingunni skyldi haga. Nú sem stend- 
ur eru margar dómþinghár í hverju lög- 
sagnarumdæmi, nema í kaupstöðunum og 
Vestmannaeyjum, þar sem hún er að eins 
ein i hvoru um sig. Þetta fyrirkomulag 
er sjálfsagt bygt á því, hve erfiðar sam- 
göngur voru, þegar það komst á, og við- 
skifti öll óbrotnari. Það mun hafa verið 
gjört ráð fyrir, að málin yrðu að jafnaði 
útkljáð á manntalsþingum, og þá mætti 
segja að það væri hagkvæmt skipulag, að 
hafa dómþing viðlíka mörg og sveitafjelög. 
Nú er komin töluverð breyting á. Sam-
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göngur orðnar stórum auðveldari, en við- 
skifti og málaferli hins vegar aukist að 
miklum mun, svo að ekki er viðlit, að 
öll mál verði nú leidd til lykta á mann- 
talsþingum.

Nefndin vill því að skipulagi því, sem nú 
er, sje gjörbreytt; og er liklegt að nægi, 
að ákveða eina dómþinghá í öllum minni 
lögsagnarumdæmunum, en tvær eða þrjár 
í hinum stærri. I öðru lagi virtist nefnd- 
inni nauðsyn bera til að lögákveða, hvar 
dómþingin slcyldu háð og skipa fyrir um 
föst sýslumannasetur, til þess að tryggja 
dómþingunum stað þar sem haganlegast 
þykir; að öðrum kosti væri það komið 
undir þvi, hvar sýslumaður sæti í það og 
það skifti, hvar málin skyldi reka.

Nefndin var og hrædd um, að eigi 
mundi eins mikið gagn að breytingu þess- 
ari eins og til er ætlast. Engum er eftir 
frumvarpinu gjört að skyldu að höfða mál 
í dómþinghá þeirri, þar sem sýslumaður- 
inn býr, en að eins gefinn rjettur til þess. 
Afleiðingin mundi verða sú, að í flóknum 
og vafasömum málum mundu menn lítt 
nota þennan rjett. Oss virðist ekki rjett 
að gefa að eins heimild þá, sem frumvarp- 
ið vill gefa, heldur, ef breyta á, þá sje 
það gjört að skyldu, sem hjer er heimilað. 
En til þess þarf málið meiri undirbúning 
en kostur er á hjer. Það þarf að rann- 
saka, hvernig heppilegast sje að skifta land- 
inu í dóniþinghár. Þá mundi það og 
koma til skoðunar, að leggja niður mann- 
talsþingin, því að ekki er mikið með þau 
að gjöra, þegar þau hætta að vera dóm- 
þing. Það er þegar búið að skerða verk- 
svið þeirra með lögum nr. 59, 10. nóv. 
1905 um varnarþing í skuldamálum, og 
óhætt mun að segja, að þeirra sje nú 
miklu minni þörf en áður fyr.

Nefndin álítur að rjett sje að sinni, að 
láta sitja við það, sem nú er, en undirbúa 
miklu gagngjörðari breytingu en hjer er 
ætlast til að verði.

Að endingu vona jeg að háttvirt deild

samþykki það, að málið sje ekki látið 
ganga fram að þessu sinni; en þvi sje 
hins vegar beint að stjórninni að undir- 
búa málið undir næsta þing á þann hátt, 
sem jeg hefi bent á og um er talað i áliti 
nefndarinnar.

Ráðherra (Hannes Hafstein): Háttv. 
frsm. (Stgr. J.) sagði, að það væri tekið 
fram í athugasemdum stjórnarinnarvið frv., 
að það væri að eins bót á gamalt fat. 
En hjer er ekki fullkomlega rjett með far- 
ið. Þar er sagt, að „sumum kunni að 
virðast, að það sje að ýmsu leyti að eins 
sem bót á gamalt fat“. En stjórninni virð- 
ist það vera meira en bót á gamalt fat. 
Það getur og oft komið fyrir, að menn 
sjeu neyddir til að bæta gömul föt. Menn 
hafa ekki alt af ástæður lil að fá sjer ný, 
en kunna hins vegar ekki við að láta 
olnbogann standa út úr ermunum eða 
hnjákollana úr buxnaskálmunum, og kjósa 
þvi að bæta fötin.

Nefndin tjáir sig samþykka stefnu frv., 
en þykir það fara of stutt. En hví vill 
hún þá fella það? Hví stingur hún þá 
ekki upp á breytingum á því? Að minsta 
kosti finst mjer hart að skjóta loku fyrir, 
að neðri deild fái að ræða málið, úr því 
háttv. nefnd er samþykk stefnu þess i að- 
alefninu. Mjer er kunnugt, að ýmsir þing- 
menn þar í deild vilja gjarna fá málið til 
umræðu og athugunar, og álíta, að frum- 
varpið geti komið að góðum notum í bráð, 
eða að minsta kosti að það megi laga 
frumvarpið með litlum breytingum, svo að 
það komi að miklu gagni. Hvers vegna 
skyldi háttv. efri deild eigi leyfa það? Hið 
allra versta, sem af því gæti leitt, að frum- 
varpið yrði ekki felt hjer í deildinni, er 
það, að frumvarpið yrði að lögum. En 
úr því að háttv. nefnd er samþykk stefnu 
frumvarpsins, finnur þvi að eins það til 
foráttu, að það fari of skamt, þá virðist 
ekki hættulegt þótt það yrði að lögum. 
Jeg veit með vissu, að mðrgum manni úti um 
land hefði þótt oflangt farið, ef stór, gagn-
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gjör breyting hefði verið gjörð á þessu 
gamla fyrirkomulagi, sem hjer ræðir um, 
og hinar fornu þinghár afnumdar með 
öllu undirbúningslaust. Það hefði mörg- 
um þótt ofstórt stökk. Jeg hygg að þetta, 
sem hjer er farið fram á, geti verið góð- 
ur undirbúningur og vanið menn á að 
sækja málin þar, sem sýlsumaður á heima.

Jeg ætla ekki orðlengja um þetta mál. 
Það er ekki svo vandasamt, að það þurfi 
langrar útlistunar við. En jeg vil skjóta 
því til háttv. deildar, hvort hún vilji ekki 
í öllu falli sýna það frjálslyndi, að lota því 
að ganga til 3. umræðu, og verði það 
samþykt, tel jeg víst, að menn geti kom- 
ið sjer saman um þær breytingar, sem 
nauðsynlegar mættu þykja, til þess að það 
fengi að ganga til neðri deildar, svo að 
henni gefist einnig kostur á að láta í ljós 
álit sitt á þvi.

Framsögum. (Steingrímur Jónsson): 
Það er rjett, að stjórnin hefir ekki haldið 
þvi fram, að frumvarpið væri að eins bót 
á gamalt fat, heldur sagt, að mörgum 
myndi virðast svo sem frumvarpið væri 
að eins bót á gamalt tat, og jeg ætlaðist 
til, að orð mín yrðu skilin þannig, að við 
nefndarmennirnir sjeum meðal þessara 
mðrgu, því við lítum svo á, sem frum- 
varpið væri að eins bót á gamalt fat. 
Um þetta er ekki að fást, ef fatið er þess 
vert, að það sje bætt, og sá sem íatið á, 
á ekki annara kosta völ en bæta það, þótt 
ræfill sje. En var stjórnin þannig stödd? 
Þvi verður ekki haldið fram, þar sem það 
stendur í athugasemdunum, að hún eigi 
annað frumvarp í skúffunni, sem er eins 
og hún óskar. Frá nefndarinnar sjónar- 
miði gat það því eigi verið nein mótspyrna 
gegn stjórninni, þótt Iagl væri til, að málið 
væri felt, og það þvi fremur, sem frv. þetta 
er ekki komið frá stjórninni i fyrstu, held- 
ur frá einum sýslumanni landsins, og það 
sýslumanni í einni sýslunni, þar sem mik- 
ill vafi leikur á, hvernig skifting dómþing- 
hánna eigi að vera.

Þá spurði hæstv. ráðherra, hví nefndin 
hefði eigi stungið upp á breytingum. En 
málið er svo umfangsmikið, að á sliku ern 
engin tök á aukaþingi. Auk þessálítjeg, 
að slíkar till. eigi ekki koma að frá nefnd í 
annari deild þingins, heldur frá stjórninni.

Hvorki mjer nje nefndinni getur verið 
það nokkurt kappsmál, hvort frumvarpið 
gengur gegn um deildina eða ekki. Jeg 
tel engan verulegan skaða orðinn, þótt 
það verði samþykt. En það er engin þörf 
á slíku. Ef þetta gamla fat fær nú ein- 
hverja bót, getur það orðið til þess, að 
það verður látið drasla oflengi. En slíkt 
tel jeg óheppilegt.

Ráðherra (Ilannes Hafstein): Jeg 
skal geta þess út af athugasemdum háttv.
3. kgk. (Stgr. J.) um frumvarp um þetta 
efni, sem sje eins og stjórnin óskar, er 
stjórnin eigi í skúffunni, að það stendur 
að vísu í athugasemdum stjórnarinnar við 
frumvarpið, að það hafi oft „komið til tals. 
i stjórnarráðinu að gjöra breytingar á 
varnarþingsreglum þessum og svo langt 
rekið, að frumvarp hafi verið saniið í 
þessu efni“. Rjettara hefðiverið: uppkast 
að frumvarpi. Því stjórnin hefir einmitt 
aldrei afráðið að koma með frumvarp fyr 
en nú. Ef nefndina hefði fyst að sjá. 
þetta uppkast, þá hefði henni væntanlega. 
gefist kostur á því, þvi að jeg býst við, 
að það muni enu geymt. Það er jafnvel 
timi til þess enn. Ef málinu væri leyft 
að fara til neðri deildar, gæti nefnd sú, 
er þar yrði væntanlega skipuð i málið, 
fengið ljeð eldri skjöl til undirbúnings þvú

Jeg get annars hughreyst háttv. deild 
með því, að það eru litlar líkur til, að 
frumvarpið verði samþykt óbreytt í neðrí 
deild, svo að þessi deild fær það þá aftur 
til meðferðar og getur þá gjört við það 
hvað sem hún vill. Þannig virðist ekkí 
mikill voði á ferðum, þó að frumvarpið 
fái að fara áfram.

Jósef Bjðrnsson: Að eins örstutfc 
athugasemd.
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Hæstv. ráðherra sagði, að nefndinni þyki 
frumvarpið að öllu leyti gott, en það fari 
að eins of skamt. Þetta er ekki fyllilega 
rjett. Það er tekið fram í áliti nefndar- 
inuar, að hún óttist, að aukin málaferli 
geti leitt af frumvarpinu, ef það verður að 
lögum, og að færri mál en ella verði út- 
kljáð eða jöfnuð án þess að þau komi 
fyrir dómstólana. Sennilegt er og að menn 
þykist tílneyddir að nota málfærslumenn 
meira en með því ástandi óbreyttu, sem 
nú er. Þetta telur nefndin galla, en bæt- 
urnar hins vegar lítilvægar.

Jeg vildi benda á þetta, af því að háttv. 
framsm. (Stgr. J.) hefir láðs að gjora það.

Framsögum. (Steingrímur Jónsson): 
Jeg skal geta þess út af ummælum hæstv. 
ráðherra um að nefndin hefði getað beðið 
um frumvarp það, sem um þetta efni ligg- 
ur i stjórnarráðinu, að hún hugði að breyt- 
ingar þær, sem þar er farið fram á, væru 
svo stórstígar, að ekki væri til neins að 
íaka þær til athugunar á aukaþingi.

ATKVGR.:
1. gr. samþykt með 8 : 5 atkvæðum að 

viðhöfðu nafnakalli, og sögðu:
já: nei:

Eiríkur Briem, Björn Þorláksson,
Guðm. Björnsson, Steingrímur Jónsson,
Júlíus Havsteen, 
Karl Finnbogason,

Guðm. Ólafsson, 
Jósef Björnsson,

Magnús Pjetursson, Karl Einarsson. 
Sigurður Stefánsson.

Hákon Kristófersson og Kristinn Daniels- 
son greiddu ekki atkvæði og töldust til 
meiri hlutans.

2. gr. samþ. með 8 : 5 atkv. að við- 
höfðu nafnakalli, og sögðu

já: nei:
Eiríkur Briem, Björn Þorláksson,
Guðm. Björnsson, Steingr. Jónsson,
Júlíus Havsteen, 
Karl Finnbogason,

Guðm. Ölafsson, 
Jósef Björnsson,

Magnús Pjetursson, Karl Einarsson.
Sig. Stefánsson.

Hákon Kristófersson og Kristinn Daníels-

son greiddu ekki atkvæði og töldust til 
meiri hlutans.

Fyrirsöng frumvarpsins samþykt án at- 
kvæðagreiðslu.

Fruinvarpinu vísað til 3. umræðu með 
8 : 4 atkvæðum.

3. u m r. á 13. fundi, mánudaginn 20. 
júlí (A. bls. 77—79).

Framsögum. (Steingrímur Jónsson): 
Jeg hefi litlu við það að bæta, sem segir 
í nefndarálitinu og jeg hef þegar tekið 
fram við 2. umræðu. Síðan málið var 
síðast til umræðu hjer í deildinni, hefijeg 
snúið mjer til stjórnarráðsins til þess að 
grenslast eftir um frumvarp það, sem get- 
ið er um í athugasemdunum við stjórn- 
arfrumvarpið. En í stjórnarráðinu vissu. 
menn ekkert um frumvarp þetta og er 
líklegast, að það sje privateign landritara. 
En hann er nú ekki i bænum, svo að 
mjer hepnaðist ekki að komast yfir frum- 
varpið. Nefndinni sýnist þó eigi nein ástæða 
til þess að skjóta málinu á frest fyrir það.

Jeg vil við þetta tækifæri að eins minn- 
ast á tvö atriði, sem jeg tel óheppileg í 
stjórnarfrumvarpinu. Fyrst er það, að 
þessi lagabreyting er ekkert annað en kák- 
breyting, nær altof skamt og er að sumu 
leyti ósanngjörn. Það er ekki sanngjarnt 
að leggja það á vald stefnanda, að hann 
megi nema burt þann rjett, sem allir hafa 
nú til þess að mál sje höfðað í þeirri 
þinghá, sem þeir eiga heima í. Þetta get- 
ur komið hart niður. Ef stefnandinn er 
illviljaður getur hann einmitt valið dóm- 
þinghá þá, sem sýslumaðurinn er búsett- 
ur i, ef hann heldur að hinum stefnda sje 
það kostnaðarsamara, en hins vegar stefnt 
honum i hans eigin þinghá, ef hann telur 
stefnda það óhagkvæmara. Þetta er óeðli- 
legt og óheppilegt, því að löggjöfin á eigi 
síður að gæta rjettar hins stefnda en stefn- 
andans. Hitt atriðið er það, að það virð- 
ist dálítið óheppilegt að ákveða, að varn- 
arþingið megi jafnan vera í dómþinghá



Stjórnarfrumvörp feld eða visað til stjórnarínnar.
Varnarþing í einkamálum.

322321

■dómarans, þar sem það er hvergi ákveðið 
í lögum, hvar dómarínn skuli sitja. Enda 
er það kunnugl, að það kemur oft fyrir, 
nð sýslumenn flytja búferlum innan um- 
•dæmis síns, en sumir sitja ytst út við tak- 
mörk þess. Það er óheppilegt að látatil- 
viljan eina ráða i slíkum efnum, og vill 
})vi nefndin ráða háttv. deild frá að sam- 
þykkja frumvarpið.

Kristinn Daníelsson: Jeg Ijet þetta 
mál afskiftalaust við 2. umr., því að jeg 
hafði þá ekki athugað frv. svo rækilega 
sem skyldi. Fanst það i fljótu bragði 
■ekki skifta miklu máli, þar sem á undan 
«ru gengin lögin 10. nóv. 1905 um varnar- 
þing i skuldamálum. Þau mál eru vitan- 
iega flest, og helst gat verið ástæða 
að losa um varnarþingsrjettinn í þeim, ef 
það mætti stuðla að þvi, að auka skilvísi. 
Þegar jeg sá nefndarálitið, bjóst jeg við að 
málið yrði felt frá 3. umr., en ráðherra 
mælti þá svo röggsamlega með stj.frv., að 
mjer fanst rjettara að athuga það betur og 
greiddi atkvæði jmeð að málið gengi til 
3. umr. Síðan hef jeg Ieitast við að íhuga 
það nánar, og hefí jeg komist við það til 
þeirrar niðurstöðu, að rjettara sje, að fella 
frv. Annars vegar tel jeg það geta verið var- 
hugavert og hins vega'r ekki mikla rjett- 
arbót. Til þess, að það sjeu varhugavert, 
tel jeg fyrst það, að margir eru hræddir 
um að málaferli mundu aukast, ef frv. 
yrði að lögum, enda er það vitanlega til- 
gangur frv., að gjöra mönnum hægra fyrir 
að höfða mál. En þá mundi líka óþörfum 
málshöfðunum fjölga, og er þá vandsjeð, 
hvort meira á að vega hægðaraukinn að 
höfða nauðsynleg mál, eða hitt, að leggja höfl 
á óþörf hjegómamál. Þetta síðara dregur 
að minsta kosti úr mjer að vilja sam- 
þykkja frv.

Annað, sem mjer þykir varhugavert, er 
sambandið við lögin 10/n 1905, þar sem 
frv. opnar fyrir skuldheimtumenn 3. leið- 
ina til að slefna fyrir skuldir. Ef frv.

yrði að lögum, mundi verða þrenskonar 
stefnuaðferð i skuldamálum. Það mætti 
ýmist stefna þar sem skuldin er stofnuð, 
eða að heimili sýslumanns eða loks sam- 
kvæmt fyrirmælum hinna gömlu laga. 
Stefnandinngetur því farið meðhinn stefnda, 
efsvo mætti segja, hvert á land sem hann vill.

Hið þriðja varhugaverða er það, að 
vitnamál eru undanskilin, en í öllum fjölda 
mála þarf vitni að leiða, og þótt jeg játi, 
að kostnaður geti sparast báðum máls- 
aðiljum ef sýslumaður þarf ekki að ferðast, 
þá kemur kostnaðuqnn þó af ferð hans 
til vitnaprófs. Og afleiðingin af frv. þessu 
gæti orðið sú, að menu færu að snúa sjer 
til manna, sem byggju í nágrenni við 
sýslumann, til þess að fá þá til þess að 
taka mál að sjer til flutnings. Ef þeir 
menn svo færu að taka borgun fyrir starf 
sitt, þá gæti það haft aukin málaferli í för 
með sjer og þessir menn ýtt undir menn 
til málsýfinga, og mundi það ekki verða 
vinsælt.

Og þetta tel jeg hið tjórða, að lögin 
mundu verða óþokkasæl. En ef til vill 
ætti eigi að setja það fyrir sig, ef lögin 
á annað borð væru rjettarbót. En þar 
kem jeg að hinu öðru aðalatriði, að auk 
þess sein þau eru varhugaverð, tel jeg 
þau ekki mikla rjettarbót. Fyrir skulda- 
málum er áður sjeð, og þau eru flest, en 
um önnur mál vafasamt, hvort meira skal 
meta að greiða fyrir þörfum eða fyrir- 
byggja óþörf. Og úr þvi að hjer er ekki 
um rnikla rjettarbót að ræða, finst mjer 
rjettara að fresta að samþykkja frumvarp- 
ið, svo að þjóðin viti, að það stendur til að 
breyta afgamalli venju, einkum þar sem 
þau að mörgu leyti eru varhugaverð. Það 
getur verið, að engin sú mótbára, er jeg 
hefi flutt gegn frumvarpinu, sje ein ærin 
til að fella það, en allar eru þær til sam- 
ans svo þungar, að mjer virðist rjett að 
samþykkja frumvarpið eigi að þessu sinni, 
rjettara að bíða með þá rjettarbót, sem í

21
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þessu á að felast þangað til ný skipun 
yrði gjörð á um hæfdega stórar dómþing- 
hár.

Karl Einarsson: Jeg greiddi atkvæði 
á móti frumvarpinu við siðustu umr., af 
því jeg taldi enga rjettarbót að því. Flest 
þeirra mála, sem frumvarp þetta mundi ná 
til, ef það yrði að lögum, eru mjög vafa- 
söm, og þvi verða vitnaleiðslur að fara 
fram, og þá koma þessi lög ekki að neinu 
haldi. Dómarinn verður þá eftir sem áð- 
ur að takast ferð á hendur til að yfír- 
heyra vitnin. Jeg álit, að stjórnin eigi 
hægast með að laga frumvarpið og treysti 
henni best til þess. Hvorki þessi deild 
nje neðri deild fær lagfært það, svo að við 
megi una, allra síst á aukaþingi.

Káðherra (Hannes Hafstein): Jeg 
gat ekki verið hjer í deildinni í fund- 
arbyrjun, þá er málið kom til umræðu, en 
kom inn i lok ræðu háttv. 2. þm. G.-K. (Kr. 
D.). Jeg hugði, að málinu væri borgið, 
því að jeg gjörði ráð fyrir, að þeir sem 
einu sinni hefðu verið með málinu, mundu 
styðja það áfram.

Það var eitt atriði, sem jeg tók eftir i 
ræðu háttv. frsm. (Stgr. J.) og hann taldi 
mótmæli gegn frumvarpinu, en sem jeg tel 
fremur meðmæli með því. Hann sagði, 
að i návist sýslumanna væru ýmsir menn 
færir til að flytja mál, sem myndi leiða til 
meirí málaferla en er titt með núverandi 
fyrirkomulagi. Jeg tel þetta einn mesta kost 
frumvarpsins. Mönnum veitir þá hægra 
að reka rjettar sins en nú. Menn treyst- 
ast ekki til að fíytja málin sjálfir, og verða 
þvi að fá misjafnlega hæfa menn langar 
leiðir að heim í hrepp sinn til að flytja 
málið og við það vex kostnaðurinn mjög.

Háttv. sami þingmaður sagði, að þetta 
væri að eins rjettarbót fyrir sækjanda, en 
ekki verjanda. Þetta er misskilningur. 
Þar sem menn nú eru að mestu hættir 
sjálfír að flytja mál, þarf verjandinn að 
jafnaði einnig að fá sjer málfærslu- 
mann, til þess að koma vörnum fyrir sig,

og er þá hægðarauki fyrir hann ef málinu- 
er stefnt til þess staðar, þar sem unt er 
að fá færa menn til málaflutnings, án- 
þess að þeir þurfi að takast ferðalög á- 
hendur.

Það er getgáta ein, að frumvarpið auki 
málaferli, ef það verður að lögum. Og 
ef svo væri, þá mætti af því leiða þá á- 
lyktun, að margur verði nú að liggja undir 
órjetti án þess að geta notið aðstoðar dóm- 
slólanna, af því að svo miklir erfiðleikar 
eru á nú því að ná rjetti sinum. En til þess- 
hygg jeg að dómarar sjeu kostaðir í land- 
inu, að þeir verði notaðir, og það er ekki 
jafnrjetti fyrir Iögum, að þeir, sem ekki 
eru nógu fátækir til þess að fá gjafsókn,- 
en hins vegar ekki hafa efni á að borga 
dýrum og langt að fengnum málfærslu- 
manni auk ferðakostnaðar dómara, verðr 
að fara á mis við rjettarverndina, og gjöra 
sjer alt að góðu.

Jeg sje ekki annað en bót sje að þessu- 
frumvarpi, — þótt það sje ekki fullkomia 
bót, og jeg efast ekki um, að bæta megi 
það hjer í deildinni, enda má bæta við 
það, sem nú er gjört, á næstu þingumr 
Jeg treysti því fastlega, að þeir sem studdu 
málið við seinustu umræðu, styðji það- 
einnig nú.

KarlEinarsson: Jeggetekkiverið hæstv, 
ráðherra sammála um að það sje til bótar 
að ýmsir í námunda við sýslumenn gjör- 
ist til þess að flytja mál, nema það væru 
lögfræðingar. Jeg veit fáa staði, þar sem- 
þeir geta lifað af sliku, nema þar sem þeir 
geta það nú þegar. En nú vill svo tilr 
að þau mál, sem frumvarpið nær til, eru 
þannig vaxin, að vitnaleiðslur verða að 
fara fram í þeim og þá koma þau ekkr 
að haldi. Jeg álít því rjettast, að stjórn- 
in fái málið aftur til meðferðar, og fjöl- 
yrði jeg ekki meira um það.

Kristinn Daníelsson: Mjer þykir leitt,- 
að hæstv. ráðherra var ekki inni, er jeg 
talaði, því að jeg gjörði grein fyrir, hví 
jeg greiddi ekki atkvæði um málið við
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síðustu umræðu, og það var af því, að 
æinmitt orð hæstv. ráðherra gáfu tilefni til 
_að jeg vildi íhuga málið betur. Það má 
Jita á málið á tvo vegu. Það getur knúð 
sienn til að gjöra málaflutning að atvinnu. 
Það getur verið til bóta fr.á sjónarmiði 
■ráðherra. En það getur lika orðið tilþess, 
-að menn verði æstir til óþarfra málaferla. 
Það hefir heyrst, að málaferli hafa sum- 
staðar aukist, er menn, sem fengust við 
flutning mála, komu þangað. Þeir hafa 
þannig gjört meira en að bæta úr því, að 
jnenn lægju undir rjetti sínum. Jeg veit 
sem sáttasemjari, að það hafa verið miklu 
fleiri mál af þeim, sem jeg hefi fjallað um, 
sem mjer hefir þótt ástæða til að færu 
Jengra en til sáttaneíndar. Það var ekki 
rjett hjá hæstvirtum ráðherra, aðjeghefði 
ialað um að frumvarpið væri að eins til 
fcóta fyrir sækjanda. Um það talaði jeg ekk- 
■ert. Það er auðsjeð, að kostnaðarsparn- 
Æiður við málsreksturinn getur orðið hag- 
ur fyrir báða málsaðilja.

Jeg tók það fram, að yfirleitt þykir mjer 
svo margt athugavert við þetta frumvarp, 
að fyrir það alt samanlagt finst mjer rjett, 
að landsmenn tái að vita, hvað til stend- 
ur í þessu efni, áður en hrapað er að 
breytingum. Það er ekki öll nótt úti enn, 
þótt frumvarpið nái eigi fram að ganga á 
þessu þingi.

Káftherra (Ilaniies Hafstein): Háttv. 
þm. Vestm. (K. E.) gekk svo langt, að 
hann fullyrti, að engin bót væri að þessu 
frumvarpi, því að þau mál, sem kæmu fyr- 
ir, væru nálega ætíð vitnaleiðslumál, en 
vitnaleiðsla yrði að fara fram, þar sem vitnin 
ættu heima. Jeg veit vel, að þetta er mik- 
ill agnúi, þótt fjarri fari því, að vitnaleiðsla 
sje í hverju máli; en sami agnúi mundi koma 
fram, þótt lengra væri gengið, og lögsagnar- 
umdæmin skilyrðislaust gjörð að einni dóm- 
þinghá eða skift í stórar dómþinghár, svo 
að mótbáran á ekki stjerstaklega viðþetta 
frumvarp. Það er sem sje auðsætt, að 
það er ódýrara að gjalda einum dómara

i

i

í

ferðakostnað en fjölda vitna fyrir sömu 
vegalengd. (Karl Einarsson: Þau fá 
enga borgun). Veit jeg vel. Þau fá enga 
borgun, af því það þykir forsvaranlegt að 
láta þetta vera borgarakvöð, þegarvitnun- 
um er ekki stefnt út fyrir hrepp sinn. En 
ef lögunum væri breytt þannig, að lög- 
sagnarumdæmin væru, einnig að því er 
vitnaleiðslu snertir, gjörð að einni dóm- 
þinghá, með þingstað á heimili dómara, 
þá gæti þetta ekki gengið; þá yrði að á- 
kveða vitnum, sem þurfa að takast ferð 
á hendur, bæði ferðakostnað og dagpen- 
inga, eins og í öðrum löndum.

Hjer yrði því um það að velja, að bæta 
við þeim nýja málskostnaði, borgun til 
vitna, eða að gjöra undantekningu um 
vitnamálin, annaðhvort eins og hjer er 
gjört í þessu frv., að láta vitnaleiðslur 
fara fram við hreppsþing eða heimaþing 
vitnis, eða þá gefa vitnastefnda kost á að 
velja um, hvort hann vill gjöra svo, eða 
borga vitnunum ferðakostnað og töf. Þessi 
mótbára háttv. þingmanns skýtur þannig 
yfir markið, og á alls ekki sjerstaklega við 
þetta litla frumvarp, heldur alla stækkun 
dómþingháa.

Jeg vissi ekki, að háttv. 2. þm. G.-K. (K. 
D.) hefði breytt skoðun sinni síðan sein- 
asta nmræða fór fram. Sú ástæða, að 
menn leiðist fremur til málaferla en áð- 
ur, ef frumvarpið verður að lögum, verð- 
ur alls ekki notuð. Ef ætti að synda 
fyrir öll málaferli, væri best að hafa enga 
dómara. Þá væri girt fyrir að málum 
yrði skotið til dómstólanna.

ATKVGR.:
Frv. felt með 7 : 6 atkv.

2. Hlutafjeiagsbanki.
Á 1. fundi í Ed. miðvikudaginn 1. júlí, 

var útbýtt
frv. til laga um breyting álögumnr. 

66, 10. nóv. 1905, um heimild til ab 
stofna htutafíelagsbanka á íslandi.
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Á 3. fundi, laugardaginn 4. júlí, var 
frv. tekið til 1. umr. (A. bls. 60—61).

Ráðherra (Hannes Hafstein): Frum- 
varp þetta, sem fer fram á að rýmka 
seðlaútgáfurjett Islandsbanka, þannig, að 
honum verði heimilt að gefa út alt að 5 
milj. króna i seðlum, i stað 2x/2 miljónar, er 
komið fram samkvæmt óskum bankastjórn- 
arinnar, sem hefir sýnt fram á, að við- 
skiftaþörfín er orðin svo mikil, að seðla- 
útgáfurjetturinn, sem nú er, er orðinn ófull- 
nægjandi. Að vísu sjest ekki af reikning- 
um bankans fyrir 1913, að þá hafi verið 
í umferð meira en hæst nál. 2,200 þús. 
kr. í seðlum, en sú tala er miðuð við 
mánaðarlok, og bankastjórnin hefír upplýst, 
að um miðjan október síðastliðinn hafi upp- 
hæðin verið komin upp undir 2^/g milj., sem 
er hámarkið, og skall þá hurð nærrihælum.

Eiginlega virðist ekki ástæða til að setja 
aðrar takmarkanir fyrir seðlaútgáfu inn- 
leysanlegra seðla en þær, að eigi megi 
gefa út meir af seðlum en svo, að gull- 
forði sje jafnan nægur fýrir hendi til 
tryggingar lögum samkvæmt. En þegar 
Islandsbanki var stofnaður, var seðlaútgáfu- 
rjettur hans takmarkaður, eins og gjört var, 
aðallega vegna þess, að brytt hafði á þeirri 
mótbáru i Danmörku, að væri gefið út 
meira af seðlum hjer en viðskiftaþörf inn- 
anlands næmi, þá mundu islenskir seðlar 
ganga í Danmörku, og þar með væri brot- 
ið bág við, einkarjett og hagsmuni Þjóð- 
bankans danska.

Þjóðbankinn mælti með því, að upp- 
hæð seðlaútgáfunnar væri sett eftir því, 
sem hæst mætti áætla innlenda viðskifta- 
þörf í náinni framtið, og við það var 
seðlaútgáfutakmarkið svo miðað; en af 
þeirri röksemdaleiðslu, sem þá var fylgt, 
leiðir, að þegar viðskiftaþörfin vex, svo að 
seðlafúlgan nægir ekki, verður að rýmka 
útgáfurjettinn, enda tók Þjóðbankastjórninn 
það fram, að undir eins og komið væri ná- 
Jœgt hámarkinu, yrði að flytja það upp á

við í tæka tið. Nú hefir öllu fleygt mjög 
fram i seinni tíð, því er að viðskiftum 
lítur. Verslunin er að verða innlend; út- 
flutt vara hefir síðan 1904 stigið úr Smilj- 
ónum upp í 16 miljónir króna; útfluttur 
fiskur úr 13 miljónum kg. upp í 60 milj. 
kg., og með vaxandi botnvörpuútveg og 
aukinni innlendri verslun vex peningavelt- 
an i landinu stórlega.

Afleiðingarnar af því, ef bankanum væri 
neitað um rýmkun á seðlaútgáfurjetti hans 
hlytu að verða þær, að bankinn neyddist 
til að neita viðskiftum eða að taka til 
hjálpar útlenda seðla eða útlent gull til að 
fullnægja þörfinni. En að fá lán í útlönd- 
um, sem nemur allri þeirri upphæð, sem 
bankinn þarf umfram seðlamagn sitt, er 
auðsjáanlega kostnaðarsamara en að fá 
að eins þá upphæð, sem þarf til gullforða 
til tryggingar seðlum þeim, sem á þarf að- 
halda. Stundum, þegar einhver krisis er 
á ferðum, gæti miklu munað, ef þá útlent 
fje á annað borð er fáanlegt í svip. Af 
þessu mundi leiða vaxtahækkun þegar pen- 
ingaþörfin er mest, sem jafnan er á haust- 
in, og gæti það komið hart niður á al- 
menningi, og gjört nauðsynleg viðskifti ó- 
nauðsynlega erfið. Að neita um nægileg- 
an seðlaútgáfurjett er ekki einungis til> 
kostnaðar fyrir viðskiftamenn Islandsbanka 
heldur einnig fyrir Landsbankann og hans 
viðskiftamenn, því Landsbankinn notar Is- 
landsbankaseðla án sjerstaks kostnaðar, eða. 
í öllu falli með minna kostnaði en útlenda 
seðla. Jafnvel þótt um lán væri að ræða 
með sömu vöxtum, er þó auðsætt vaxta- 
tapið á útlendu seðlaláni við sendingu seðl- 
anna landa milli fram og attur. Jeg vona 
því að háttv. deild taki frumvarpi þessu 
með velvild og að þetta mál gangi far- 
sællega gegn um þingið.

Eiríkur Brlem: Jeg vil leyfa mjer a& 
stinga upp á því, að skipuð verði 5 manna 
nefnd til að athuga málið að þessari umr, 
lokinni.
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ATKVGR.:
Frv. vísað til 2. umr. i einu hljóði. 
Samþ. i einu hljóði að skipa 5 manna

nefnd í málið og i hana kosnir:
Eirikur Briem,
Björn Þorláksson,
Steingr. Jónsson,
Július Havsteen,
Kristinn Danielsson.

2. umr.á 14. fundi, þriðjudaginn 21. 
júlí (A. bls. 60—61, n. 117).

Framsm. (Kristinn Daníelsson): Jeg 
vil leyfa mjer að skjóta því til hæstvirts 
forseta, hvort ekki mundi rjett að taka 
þetta frv., sem er stjórnarfrumvarp og 
mjðg mikilvægt mál, út af dagskrá, þar 
sem enginn er mættur fyrir hönd stjórnar- 
innar á þessurn fundi.

Júlíus Havsteen: Hæstvirtur ráðherra 
er búinn að gjöra ítarlega grein fyrir 
ástæðura stjórnarinnar fyrir þessu máli við 
fyrstu umræðu þess, svo að mjer sýnist 
ekki ástæða til að fresta því fyrir þá sök 
að hann sje ekki við nú. Enn fremur er 
búið að rannsaka málið á fleiri fundum, 
svo að þessi umræða sýnist vel mega fara 
fram, þótt ráðherra mæti ekki á þessum 
fundi.

Forsetí: Jeg get ekki sjeð að það sje 
áslæða til að taka málið út af dagskrá.

Framsðgum. (Kristinn Daníelsson): 
Málið liggur þá fyrir til umræðu. Jeg verð að 
byrja framsögu mína á því að geta þess, 
að þótt nefnd sú, sem skipuð var í þetta 
mál, hafi ekki klofnað og hafi unnið í 
sameiningu að því verki, sem kemurfram 
i nefndarálitinu, þá hefir þó verið allmikill 
skoðanamunur innan nefndarinnar. Jeg 
vil taka þetta fram til afsökunar þvi, að 
jeg býst við að framsaga mín i þessu máli 
verði einhliða, en jeg veit að meðnefndar- 
menn mínir munu bæta við því, sem van- 
talað verður af minni hálfu.

Þetta mál, sem hjer liggur fyrir, er sann- 
kallað stórmál; það er stórt fjárhagsspurs-

mál fýrir þjóðina í heild sinni. Það er að- 
allega tvent, sem gjörir þetta mál að stór- 
máli. I fyrsta lagi, að þegar um seðla- 
útgáfurjett er að ræða, þá er hann svo 
mikils virði, að um leið og landið afsalar 
sjer honum, þá afsalar það sjer jafnframt 
þeim hag, er það gæti haft af þessum 
ijetti, en sá hagur gæti numið mjög mikilli 
upphæð. I öðru lagi, að landið tekur hjer 
mikla ábyrgð á herðar sjer, því að það 
hlýtur að hafa ábyrgð á hverjum ógull- 
trygðum seðli, sem bankinn gefur út. Hjer 
er þvi um mjög mikilsvert fjárhagsmál 
að ræða, og jeg lit svo á, að þetta mál 
hefði að rjettu lagi átt að bera upp í neðri 
deild, samkvæmt anda 25. gr. stjórnar- 
skrárinnar, sem að vísu ákveður ekki bein- 
línis annað en að fjárlög og fjáraukalög 
skuli borin upp í neðri deild. En þetta. 
mál mundi geta tekið mjðg til fjárlaga ef 
svo bæri undir, og því hefði verið eðlilegt 
að það hefði fyrst verið borið upp i neðri 
deild. Segi jeg þetta meðfram því til af- 
sökunar, að ummæli min að öðru leyti 
kynnu að þykja koma nokkuð í bága við 
þessa niðurstöðu, sem við tveir höfum 
komist að, að rjett sje að leyfa máli þessu 
að ganga hjer fram og komast til neðri 
deildar, svo að það fái þar sköpuð örlög 
sin. Þá voru og ýms atriði, sem við gát- 
um samsint með meðnefndarmönnum okk- 
ar, og vildnm sist hafa álit þeirra aö engu, 
ekki sist þar sem þeir líklega eru, eða að 
minsta kosti einn þeirra, er bankafróðari 
maður en við.

Nefndarmenn eru allir sammála um þaðr 
að þinginu sje skylt að hafa opin augu 
fyrir viðskiftaþörf landsmanna og að stuðla 
að eflingu atvinnuvega landsins, og fyrstr 
þegar til þess útheimtist aukin seðlaútgáfar 
er korninn timi til þess að athuga með 
hvaða skilmálum beri að láta hana at 
hendi. Allir nefndarmenn eru einnig sam- 
mála um það, að viðskiftaveltan i landinu 
hefir aukist stórum siðan 1901, þegar á- 
kveðið var, hve mikið Islandsbanki mætti
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gefa út af seðlum, enda var þá litið svo á, 
að sú upphæð, sem bankanum var leyft 
að gefa út af seðlum, mundi endast, þótt 
viðskiftaþörfin í landinu ykist allmikið. 
Þjóðbankinn danski gaf þá allítarlegt álit 
um málið, sem var talið mjög gott og í 
mörgu farið eftir, og áætlaði hann að nóg 
mundi vera að byrja með 2 milj. (Jm 
hitt erum við nefndarmennirnir aftur ekki 
eins sammála, hvort nauðsýn sje að auka 
seðlaútgáfurjettinn nú þegar. Við tveir, 
sem erum í minni hluta í nefndinni, er- 
um ekki fyllilega sannfærðir um að tími 
sje kominn til þess að auka hann þegar 
i stað. En sje svo að okkur missýnist og 
að lími sje nú kominn til þess að auka 
þegar seðlaútgáfurjett Islandsbanka, svo að 
annars mætti búast við að færi að kreppa 
að atvinnuvegum landsmanna, þá erum 
við nefndarmennirnir allir sammála um, 
að þá sje þó eigi rjett að auka seðlaút- 
gáfurjettinn upp í 5 miljónir, eins og 
farið var fram á af stjórn bankans og af 
landsstjórninni, heldur að rjett sje að miða 
hana við, hvað viðskiftaveltan gæti borið 
mikið af seðlum. En nefndin eða meiri 
hluti hennar leit svo á, að meira en 2 
milj. af seðlum mætli eigi vera ómálm- 
trygt.

Þessi tillaga nefndarinnar fer því i þá átt, 
að láta seðlaútgáfuaukann óákveðinn og 
miðast við það annars vegar, hvað við- 
skiftaþörfin krefur, og hins vegar, að hæfi- 
leg trygging sje sett fyrir aukningunni. 
Eins og sjest af nefndarálitinu, hefir oss 
þótt hæfilegt að ákveða, að seðlaupphæð 
sú, sem úti er í hvert skifti, fari ekki meira 
en 2 milj. króna fram úr verði málmforð- 
ans, sem bankinn hefir. Með sömu málm- 
forðatrygging og bankinn hefir nú, gæti 
hann þá gefið út 700,000 kr. meira í seði- 
um en nú. En ef honum væri leyft að 
gefa út 5 milj., þá væru 3,125,000 kr. um- 
fram málm. Ef honum leyfðist að gefa 
út 2% milj. fram yfir málmforðann, þá 
gæti hann gefið út 4 milj. i seðlum og væri

þá seðlaútgáfan akuin um IV2 ^r. fram 
yfir það, sem nú er. En ef gefnar væru 
út 3 milj. fram yfir málmforða, þá yrði 
seðlaútgáfan 4 milj. og 800 þús. kr.

Nefndinni virtist ógjörningur að auka 
seðlaútgáfurjett bankans meira en þetta. 
Og jafnvel þessi aukning þótti henni mjög 
varhugaverð og betur að hjá henni yrði 
komist. Landið ætti að hafa meira upp 
úr seðlaútgáfurjetti sínum en það hefir. 
Að vísu hefir Islandsbanki einkarjett til 
seðlaútgáfu hjer á landi, svo að lands- 
sjóður getur ekki sjálfur gefið út seðla, 
nema samkomulag yrði við bankann. En 
þó er sá rjettur bankans takmarkaður, og 
þegar að því er komið að auka rjettinn 
út yfir þau takm^k, þá er tilefni komið 
til að taka til vandlegrar íhugunar, hvern- 
ig það eigi að gjöra, svo að landinu sje 
mestur hagur að. Hitt er þó enn þá var- 
hugaverðara, að með aukinni seðlaútgáfu 
gengur landssjóður í aukna ábyrgð, því 
að hann hlýtur, eins og eg hefi áður sagt, 
að ábyrgjast hvern ógulltrygðan seðil. 
Þótt hann væri ekki lagalega skyldur til 
þess, þá gæti hann ekki staðið sig við 
annað; honum yrðu það hin mestu trausts- 
spjöll, ef hann reyndi að skjótast undan 
þeirri siðferðisskyldu. En hann mun 
einnig að lögum vera skyldur til þess, 
þvi að seðlarnar eru með lögum gjörðir 
að gangeyri, gjaldgengir sem gull væri, 
og því mun svo álitið af flestum, að lands- 
sjóði bæri skylda til þess að levsa þá inn, 
ef á þyrfti að halda. Slík ábyrgð er i 
mesta lagi varhugaverð og ætti að hvetja 
menn til þess að búa svo rækilega og 
tryggilega um þetta mál, sem frekast er 
unt. En þess sýnist ekki hafa verið gætt 
sem skyldi, eða eins og til var ætlast i 
upphafi. Sumt í álitsskjali Þjóðbankans 
danska, sem sjálfsagt þótti og stofnendur 
Islandsbanka póttusl geta felt sig við, 
hefir ekki verið haldið. Jeg get t. d. mint 
á, að samkvæmt álitsskjalinu átti málm- 
forðinn ekki að vera minni en 50%. I
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brjefi dags. 29. jan. 1901 fjellust stofn- 
endur Islandsbanka á þetta, en þó varð 
hitt ofan á, að málmforðinn var ekki á- 
kveðinn hærri en ®/8. Þá var og í álits- 
skjalinu varað við þvi, að bankinn tæki á 
móti sparisjóðsfje, með því að það yki 
ábyrgð bankans og þá um leið lands- 
sjóðs. Var það tekið tram, að hættast 
væri við aðsúg að sparisjóðsinnlögum og 
gæti það hæglega komið bankanum í klípu. 
Stofnendur Islandsbanka voru líka sömu 
skoðunar. En nú liggur alt að því 2J/4 
milj. í sparisjóðslje í bankanum. Trygg- 
ing fyrir því er talið aktíufje bankans, 3 
miljónir, eins og það væri trygging fyrir 
sparisjóðsfjenu einu, en það á þó að 
sjálfsögðu þar að auki að tryggja aðrar 
skuldbindingar bankans. Það getur vel 
verið, að engin hætta stafi af þessu, meðan 
sú stjórn er við bankann, sem nú er. Það 
get jeg ekki dæmt um, en hjer er ekki 
farið eftir þeim varúðarreglum, sem mönn- 
um þóttu sjálfsagðar í upphafi. Það virð- 
ist mjer að menn eigi að taka til athug- 
unar við slíkt tækifæri sem þetta. — Eftir- 
iitið með bankanum af landsstjórnarinnar 
hálfu hefir og orðið fremur lítið i reynd- 
inni. Bankaráðið, sem mun hafa verið 
hugsað að ætti að tryggja innlend yfirráð 
yfir bankanum, hefir mjög Iítil afskifti af 
honum. — Eitt af ráðum Þjóðbankans var 
þetta: „at der af Hensyn til Sedlernes 
Sikkerhed drages ret snævre Grænser for 
Bankens Deltagelse i Forretningsforetag- 
ender“. Þessa ráðs hefir sýnilega ekki 
verið gætt. Þvert á inóti hefir bankinn orð- 
ið fyrir tjóni fyrir hluttöku í verslunar- 
fyrirtækjum, og nægir í því efni að minna 
á miljónafjelagið. Endurskoðendur bank- 
ans gjörðu þá athugasemd við síðasta árs- 
reikning hans, að það tjón, sem hann hafi 
beðið, hafi ekki hnekt áliti hans; en það 
eitt, að endurskoðendurnir þóttust þurfa 
að gjöra þessa athugasemd, bendir þó í 
þá átt, að álitið á bankanum hafi ekki

verið sem best hjá sumum. Enda er víst 
einhver orsök til verðfallsins á hlutabrjef- 
unum. Þetta snertir bæði beinlínis og 
óbeinlínis ábyrgðarhluta landssjóðs, og þarf 
þvi að takast til athugunar.

Nefndin þorir ekkert um það að full- 
yrða, hvað mikil eða hvað lítil nauðsyn sje 
til þess að auka seðlaútgáfuna. Minni 
hlutinn er ekki fullkomlega sannfærður 
um þá nauðsyn, en vill þó ekki neita, að 
nokkur brögð kunni að vera að henni, og 
þvi höfum við dregist á að auka seðlaút- 
gáfuna í þessari takniörkuðu mynd, og vil 
jeg leyfa mjer að skirskota um það til 
nefndaráiitsins. — Seðlaumferðin hefir ver- 
ið hæst i siðastliðnum október; þá voru 
úti 2,105,285 kr. í seðlum. En i mars 
var ekki meira úti en 1,201,910 kr. Ef 
bankinn þyrfti í svip á seðlum að halda, 
þá gæti hann gripið til þess úrræðis að 
útvega sjer útlenda seðla, eins og Lands- 
bankinn stundum hefir orðið að gjðra. 
Auðvitað hefir það meiri kostnað og minni 
hag í för með sjer heldur en ef ekki þarf 
annað en að undirskrifa nýja seðla, en 
ábyrgðarhluti landssjóðs verður minni.

En svo er ennþá eftir eitt úrræði. Bank- 
inn gæti aukið hlutafje sitt, enda hefir 
houum verið heimilað það með lögum frá 
22. nóv. 1907. Bankinn hefir ekki notað 
sjer þessa heimild. Sje það vegna þess 
að hlutabrjef hans eru i svo lágu verði, 
þá sýnist það varhugavert fýrir landssjóð, 
að seðlaútgáfan sje aukin. Það virðist, 
ef satt skal segja, eðlilegast, að hlutafjeð 
væri fyrst aukið, en lágt verð hlutabijef- 
anna ekki gylt með aukinni seðlaútgáfu 
eða því óhaggaða trausti þingsins, sem i 
henni felst.

En sje seðlaútgáfuaukningin nauðsynleg 
frá þessari hlið skoðað, til þess að bjarga 
eða halda við öryggi bankans, þá verður 
að athuga alt, sem þar að lýtur, nákvæm- 
legar, því að öryggi bankans er sama serrv 
öryggi landssjóðs, þar sem landssjóður ber
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ábyrgðina. En með þetta fyrir augum 
höfuni við ekki viljað fella frv. með harð- 
neskju

Jeg skal svo ekki að sinni fara fleirum 
orðum um þetta mál. Jeg get endurtek- 
jð, að jeg er ekki bankafróður maður, og 
því ekki að vænta að jeg geti rætt þetta 
svo röksamlega sem skyldi, en vona þó, 
að jeg hafi bent á ýms atriði, sem vert er 
að athuga.

Steingr. Jónsson: Nefndin hefir öll 
orðið sammála um aðalalriði þessa máls, 
og því er ekki ástæða fyrir mig til þess 
að fara mörgum orðum um það, enda 
hefir háttv. framsm. (Kr.D.) gjört glögga grein 
fyrir afstöðu nefndarinnar. Jeg vil þó leyfa 
mjer að minnast á ýms atriði, sem nefndar- 
menn hafa ekki getað orðið sammála um. 
— Það er sagt í nefndarálitinu, að til- 
gangur nefndarinnar hafi aðallega verið 
sá, að gefa háttv. Nd. tækifæri til þess að 
fjalla um málið, og lítur svo út, sem þetta 
sje sagt fyrir hönd allrar nefndarinnar. 
Þetta er ekki rjett um oss þrjá, sem sam- 
ferða urðum í netndinni; okkar vilji var 
sá einn, að málið næði fram að ganga. 
En það er ekki bankans vegna, að við 
óskum þess, heldur vegna landsins. Það 
er skoðun okkar, að viðskiftaþörf landsins 
krefji aukinn seðlaútgáfurjett, og að það 
yrði viðskiftalífi voru og öllu landinu í 
heild sinni til tjóns, ef látið væri sitja við 
það ástand, sem nú er. Það virðist mjög 
óheppilegt, að bankinn færi að útvega sjer 
seðla frá útlöndum, þar sem það hefir tals- 
verðan kostnað í för með sjer. Hitt sýn- 
ist tiltækilegra, að nota seðlaútgáfurjett 
landsins, en þar með er ekki sagt, að 
treysta eigi á fremsta hlunn með útgáfu 
seðlanna.

Af skýrslum bankans má sjá, að eftir- 
spurnin eftir seðlum eykst stórkostlega. 
Frá 31. mars til 31. okt. síðasta ár hækk- 
aði seðlaupphæðin, sem i umferð var, úr 
900 þús. kr., upp i 2100 þús. kr. Þessar 
tölur sýna þó ekki hækkunina alla, því

að i miðjum okt. var 185 þús. kr. meira 
í umferð en ' við mánaðarlokin. Þá átti 
bankinn ekki eftir meira en 200 þús. kr. 
í seðlum, og var þvi nærri að þrotum 
kominn. Menn kunna nú að segja, að 
staðið hafi sjerstaklega á í fyrra, því að þá 
var mesta árgæska bæði til sjávar og sveita, 
eins og allir þeir munu hafa orðið varir 
við, sem eitthvað fást við gjaldheimtu. 
En það er ekkert útlit fyrir, að ekki fari 
eins i ár.

Samkvæmt skýrslum, sem jeg hefi i 
höndum, voru í umferð 30/6 1913 af seðl- 
um Islandsbanka rúmlega 1312 þús. kr., 
en um miðjan október s. á. 2285 þús. kr. 
Hækkunin var þá 973 þús. kr. I júnílok 
1914 voru i umferð fullar 1484 þús. kr. 
Með .sömu hækkun má því búast við að 
verði i umferð af þessum seðlum um miðj- 
an október i haust 2457 þús. kr. Að lik- 
indum má þó búast við, að enn þá hærri 
upphæð verði i umferð, þvi 15. þ. m. voru 
í umferð 1661 þús., og að auki þeir seðl- 
ar, sem útibúin hafa sett i umferð 1.—15. 
þ. m. Enn fremur hefi jeg heyrt, að Lands- 
bankinn hafi fengið nýlega allstóra upp- 
hæð af dönskum seðlum. Bendir þetta alt 
á að 2^/a miljón sje of lítið.

Þessar ástæður gjörðu það að verkum, 
að jeg áleit skyldu þingsins að rýmka 
rjettinn. En er til þess kom að ráðafram 
úr, með hverju móti þetta skyldi fram- 
kvæmt, var það skoðun okkar nefndar- 
mannanna, að sjálfsagt væri, að seðlaút- 
gáfurjetturinn væri ekki bundinn við neina 
ákveðna upphæð, heldur færi eftir því 
sem viðskiftaþörfin heimtaði, en láta trygg- 
inguna hins vegar vera sem öruggasta. 
Á þingi 1905 var litið svo á, að 
væri nægilegur gullforði, og hefir þar víst 
verið farið eftir danskri fýrirmynd. Þjóð- 
bankinn danski var ekki skyldur að hafa 
meiri gullforða en þetta. Það var fyrst, 
er ný lög voru samin um þetta, að breyt- 
ing var gjörð, gullforðinn aukinn upp í 5O°/o, 
enda var útgáfurjetturinn þa gefinn frjáls.
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Við litum svo á, að engin hætta væri við 
að hafa seðlaútgáfurjettinn ótakmarkaðann 
o: eftir þvi sem viðskiftalífið útheimti. A 
hinn bóginn var talið rjett, ef seðlaútgáfu- 
rjetturinn væri aukinn, að heimta meiri 
tryggingu í málmforða, þannig að 37%% 
skuli vera lágmarkið, alt hvað upphæð út- 
gefinna seðla fer ekki fram úr 3200 þús. 
kr., en úr því fari tryggingin hækkandi. 
Þetta núverandi lágmark, má með
ððruni orðum ekki haldast lengur en upp 
í 3200 þús. kr. Það er ekki takmarkað, 
hve mikið megi gefa út af seðlum, en 
hver seðill, sem gefinn er út fram yfir 
3200 þús. kr., verður að vera algjörlega 
gulli trygður. Við töldum enga hættu á 
ferðum, þótt leyft væri að hafa 2 milj. kr. 
úti umfram verð málmforðans.

Jeg skal taka það fram út af ræðu háttv. 
íramsm. (K.D.), að form. nefndarinnar (J.H.) 
kom með tillögu um að hafa takmarkið 
rýmra, taldi 4 milj. kr., eða 2x/2 miljón um- 
fram gullforðann, hættulaust, og jeg hallaðist 
nokkuð að því, en jeg vildi ekki gjöra það 
að kappsmáli, með því að jeg tel bankan- 
um nægja þetta um alllangan tima.

Það var eifct atriði i ræðu háttv. framsm., 
sem jeg vildi gjöra nokkra athugasemd við. 
Hann tók það fram, að þetta mál hefði 
fyrst átt að koma til meðferðar í neðri 
<Ieild, þar sem um svo stórt fjármál væri 
að ræða. Jeg held að þetta sje eigi rjett 
athugað hjá háttv. framsm., því að hjer 
er ekki farið fram á að ^afsala neinum 
seðlaútgáfuijetti. Það hefir áður verið 
gjört með lögum 7. júní 1902. Með þeim 
var seðlaútgáfuijettinum afsalað um 30 ár. 
Við getum ekki afsalað þvi, sem eitt sinn 
hefir verið afsalað. En þessu afsali fylgdu 
svo takmarkanir og skilyrði, sem sett voru 
í tryggingarskyni. Sumir ætla raunar, 
að þau hafi ekki verið sett til tryggingar, 
heldur af eftirlátssemi við Þjóðbankann 
danska. Tilgangur þessa frv. er að eins 
að breyta litilsháttar einu af þessum skil- 
yrðum.

Mjer fanst kenna misskilnings á öðru 
efni i ræðu háttv. framsögum. Hann taldi 
athugavert að auka útgáfurjettinn, því að 
á þann hátt afhentum vjer verðmæti, sem 
vjer gætum haft meira upp úr á annan 
hátt. Hjer er nú ekki verið að afhenda 
neitt, eins og jeg hefi tekið fram. Hjer 
er ekki heldur neinu verðmæti spilt, held- 
ur einmitt hið gagnstæða. Því meira sem 
gefið er út af seðlum, þvi meira hefir land- 
ið upp úr þvi, því dýrmætari er seðlaút- 
gáfurjetturinn. Nú hefir ekki annar banki 
seðláútgáfurjett en Islandsbanki. Ef hann 
gefur út 2% milj. kr., þá er útgáfurjettur- 
inn 2^/a milj. kr. virði. Ef hann gefur út 
5 milj. kr., þá er hann miklu meira virði. 
Þegar vjer eftir 20 ár tökum útgáfurjettinn 
í vorar hendur, eða seljum hann öðrum í 
hendur, þá getum vjer afhent hann fyrir 
hærra árlegt gjald. 1908 mátti Þjóðbank- 
inn danski greiða álitlega upphæð fyrir 
þennan rjett.

Hitt er rjett, að nauðsyn er að setja i 
lögin örugg tryggingarákvæði, og hjer var 
öll nefndin sammála um að láta trygging- 
una fara eftir upphæð seðla i umferð. 
Þegar 5 rnilj. kr. eru gefnar út, verður 
málmtryggingin 6O°/o, en þegar það eru 6 
milj. kr., 66%.

Háttv. framsm. gat þess, að landssjóður 
bæri ábyrgð á seðlum bankans. Þetta er 
að því leyti rjett, að ef bankinn gæti eigi inn- 
leyst seðlana, þá mundi það lenda á lands- 
sjóði. Liklega stendur það samt hvergi í 
lögum, og til þess kemur ekki fyr en alt 
hlutafje er uppetið. Hjer er því um tvö- 
falda tryggingu að ræða, í fyrsta lagi gull- 
forðann og í öðru lagi hlutafjelagsfjeð. 
En þetta stendur reyndar ekki í sambandi 
við seðlaútgáfurjettinn. Ef til þess kæmi, 
að annarhvor bankinn yrði gjaldþrota, yrði 
landssjóður að taka i taumana, ekki af 
lagaskyldu, heldur af þvi, að svo mikið 
væri i húfi, að landssjóður yrði að hlaupa 
þar undir bagga, til að bjarga velferð lands- 
ins. Jeg held því að hv. framsm. hafi mál-
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að ofsvörtum litum, þar sem hann óttað- 
ist, að landssjóði gæti stafað hætta af út- 
gáfuleyfinu. Jeg vil leggja áherslu á þetta, 
að bankinn má ekki gefa út, og hefir enga 
hvöt til að gefa út, ineira en brýn nauð- 
syn krefur.

Jeg lýk máli mínu með þeirri ósk, að 
frv. fái að ganga gegnum deildina.

Júlíus Havsteen: Jeg gat vel geng- 
ið að þvi i nefndinni, að miða seðlaútgáfu- 
rjettinn við viðskiftaþörfina, en binda hann 
ekki við tiltekna upphæð. Aftur óskaði 
jeg, að bankinn mætti gefa út 3 milj. kr. 
í seðlum umfram málmforða, eða að minsta 
kosti 2^/g milj. kr. Jeg get sannarlega 
ekki sjeð, hvað getur verið þvi til fyrir- 
stöðu að veita þenna rjett. Alt af heyrist 
hrópið um meira fje, um meira veltufje, 
um meira gull í landið. En hvað verður 
svo, þá er kostur er á meira veltufje? 
Þá er reynt að hindra það. Jeg kann 
illa slíku ósamræmí milli orða og athafna. 
Landsbankinn hefir líka gagn af frv., ef 
það verður að lögum. Ef hann vantar 
seðla, verður hann að fá þá frá útlöndum. 
En það er dýrt að fá þá þaðan. Af því 
leiðir hækkun á diskonto, svo að pen- 
jngar verða mönnum hjer dýrari en ann- 
arsstaðar.

Jeg get fullvissað háttv. deildarmenn um, 
að íslandsbanki hefir gjört mikið gagn. 
Honum eigum við þakka, að botnvörpu- 
veiðar vorar nú eru komnar í það horf, 
sem nú eru þær. Það er satt, að hann 
hefir skaðast á hlutafjelaginu P. J. Thor- 
steinsson & Co., en slíkt stendur til bóta 
og getur hent hvern banka sem er. Minna 
má og á, að margir Islendingar hafa mik- 
ið gagn haft af því tje, sem farið hefir 
forgörðum við þau viðskifti.

Þá kem jeg að því, að háttv. framsm. 
(K. D.) talaði um, að landssjóður bæri 
ábyrgð á seðlunum. Hvar stendur það? 
Vill háttv. frainsm. sýna mjer það? Það 
stendur hvergi. Jeg skil ekki hvernig stend- 
ur á, að hann segir þetta. Jeg verð að

biðja háttv. deildarmenn að leggja ekkí 
trúnað á þessi ummæli. Þau eru ekki á 
neinum rökum bygð.

Þar sem háttv. framsm. mintist á, að 
eftirlit myndi ekki vera gott með bank- 
anum, þá þakka jeg fyrir „compliment- 
in“, að svo miklu leyti sem það nær tií 
mín, er verið hefi annar endurskoðandi í 
10 ár. Reikningsfærsla hefir þar alt af 
verið mjög góð, og háttv. 2. kgk. (E. 
B.) sagði í nefndinni, að hún væri fulk 
komnari þar en i Landsbankanum. Verð' 
á hlutabrjefum hefir að visu verið lágt, en 
það stafar sjer i lagi af því, að rógur hefir 
verið borinn út í Kaupmannahöfn um 
bankann út af slysi því, sem vildi til með' 
P. J. Thorsteinsson & Co.

Jeg get ekki sjeð annað en að það sje- 
til gagns, að seðlaútgáfurjetturinn sje auk- 
inn um 2% milj. kr. að minsta kosti. Nú 
standa hjer til ýms framfarafyrirtæki, hafn- 
argjörð við Reykjavík o. fl., svo að þörf 
er á miklu veltufje i landið.

Ef til vill ber jeg upp brtt. við frv. við
3. umr.

Karl Einarsson: Jeg sje á nefndar- 
álitinu, að nefndin er sammála um að 
auka verði seðlaútgáfuna, og er það víst 
rjett. Hún hefir vafalaust fundið heppi- 
lega leið til þess, en það, sem hún að öðru 
leyti segir, er ekki i samræmi við þau 
tryggingarskilyrði, er hún setur.

Því verður ekki neitað, að landssjóður 
tekur á sig ábyrgð með seðlaútgáfurjettin- 
um, er hann er veittur, því að þótt laga- 
stafir sjeu eigi fyrir því, verður landssjóð- 
ur að taka bankann að sjer, ef hann get- 
ur eigi innleyst seðlana, og það af þeirri 
ástæðu, að það mundi hnekkja lánstrausti 
landsins út á við og valda miklu tjóni ein- 
staklinga í landinu, ef hann gjörði það eigi.

En hjer er blandað saman seðlafúlgu 
og veltufje. Seðlar eru til að hafa pen- 
inga á reiðum höndum, en ekki til hafn- 
argjörða og þess háttar. Þó einhver seðla- 
fúlga sje lánuð út, kemur hún brátt inn í
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bankann aftur. Það er alveg takmarkað, 
hvað úti getur verið af seðlum milli manna, 
•og fer að eins að nokkru eftir því, hversu 
mikið veltufje er i landinu. Hlutafje, það 
■er veltufje, sem, ef það er lánað út, stend- 
ur í þeim fyrirtækjum, sem framkvæmd 
voru fyrir lánið. Fyrir slíkt fje gjöra menn 
hafnir, byggja brýr, vegi, hús o. s. frv. 
En hjer er ekki neitt talað um aukning á 
veltufje, heldur á fúlgu seðlanna, sem lík- 
lega er þá nóg í svip, eða fyrst um sinn, 
•ef veltufjeð er ekki aukið. Jeg hefði þvi 
kunnað betur við að setja bankanum þau 
skilyrði fyrir auknum seðlaútgáfurjetti, að 
hlutafje hans væri aukið. Þá hefði jeg 
óhræddur greitt atkv. með frv. Hluthafar 
hafa nóg fje að leggja fram, ef þeir vilja 
og álíta það nógu vel trygt í bankanum. 
Jeg áh't því rjettara að veita ekki þetta 
leyfi, er hjer ræðir um, nema með þvi 
skilyrði, að hlutafje hans sje aukið. Skýrsla 
bankans sýnir líka, að seðlarnir tolla eigi 
úti að nokkrum mun, nema nokkra daga 
á haustin.

Frainsin. (Kristinn Daníelsson): Jeg 
ætla ekki að bæta miklu við það, sem jeg 
sagði um málið í framsöguræðu minni, þvi 
að eftir ræður þær, sem haldnar hafa verið, 
standa öll þau meginatriði, sem jeg tók 
fram, óhögguð. Hv. 3. kgk. (Stgr. J.) sneri 
sjer mest að þeirri hlið málsins, hve hrýn 
þörf væri á því, að vinda bráðan bug að 
þvi, að auka seðlaútgáfurjett bankans. Jeg 
neita því ekki, að þessi þörf kunni að vera 
nokkur; enda var það einasta ástæðan til 
þess, að jeg gat fylgt nefndinni að málum 
um þá niðurstöðu, sem hún komst að. 
Hafi hv. þm. (Stgr. J.) fundist jeg gjöra heldur 
itið úr þörfinni á aukinni seðlaútgáfu 
fyrir Islandsbanka, þá er jeg aftur á móti 
hræddur um, að hann hafi gjört helst til 
mikið úr henni og þýðingu hennar; hefir 
hv. þm .Vestm. (K. E.) stutt þar mitt mál.

H. 3. kgk. (Stgr. J.) þótti það ekki rjett 
athugað hjá mjer, að mál þetta hefði átt 
nð vera tekið fyrst fyrir í hv. Nd. Jeg taldi

það aldrei beinlinis skyldu, en langeðlilegast 
finst mjer að svo hefði verið og samkvæm- 
ast anda stjórnarskrárinnar. Hv. þm. (Stgr. 
J.) bar það fram máli sínu til stuðnings, 
að hjer væri ekki um nein nýmæli að 
ræða, því að þegar hefði Islandsbanka með 
lögum verið veittur seðlaútgáfurjettur. Þetta 
er að vísu rjett, en rjettur þessi var tak- 
markaður og bundinn við vissa upphæð, 
sem ekki má fara fram úr, nema nýtt 
leyfi komi til. Nú er svo komið, að 
bankinn óskar eftir að mega fara út fyrir 
þessi takmörk, og á undir högg að sækja, 
hvort þingið vill veita heimildina eða ekki. 
Bankinn og landið korna hjer fram sem 
tveir aðiljar til að semja um aukinn seðla- 
útgáfurjett bankans, og með hvaða kjörum 
leyfið skuli veita, ef til kemur. Hjer er þvi 
óneitanlega um fjárhagnaðarmál fyrir lands- 
sjóð að ræða, og af því finst mjer eðlilegast 
að það hefði fyrst verið lagt fyrir hv. Nd.

I sambandi við þetta mál sýnist mjer 
þörf á að renna einnig augum til landsins 
eigin banka. Fyrst það varð úr, að hann 
fjekk að halda lífi, þegar Islandsbanki var 
stofnaður, þá finst mjer það skylda þings 
og þjóðar að hlynna sem best að þessu 
barni sínu; og nú, er veita á Islandsbanka 
ný hlunnindi með því að auka seðlaútgáfu- 
rjett hans, þá er vert að athuga það vel, 
hvort eigi sje hægt og gjörlegt að láta 
Landsbankann verða aðnjótandi einhverra 
beinna eða óbeinna hagsmuna af þessu. 
Hv. 3. kgk. (Stgr. J.) vildi bera dálitlar 
brigður á það, sem jeg sagði, að landssjóður 
tæki upp á sig ábyrgð við það að aukinn 
væri seðlaútgáfurjettur Islandsbanka. Þó 
taldi hann, að það mundi af annari hálfu 
hollast fyrir landið og Iánstraust þess út á 
við, að það ljeti aldrei til þess koma, að 
seðlar bankans mistu verðgildi sitt. Verður 
þvi niðurstaðan hjer lík hjá okkur báðum. 
Það getur verið, að mjer skjátlist í því, að 
landssjóður beri lagalega ábyrgð á seðlum 
Islandsbanka, en þó veit jeg að sumir laga- 
menn líta þannig á 8. gr. bankalaganna, þar
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sem stendur, að seðlar Landsbankans og 
seðlar Islandsbanka skuli vera hinir einu 
seðlar, er gilt geti manna á milli og sem 
tekið skuli við i opinber gjöld, sem gull 
væri, að með þessu sje landssjóði lögð 
sú skylda á herðar, að ábyrgjast öllum 
handhöfum seðlanna þá sem gull væri. 
Það var alls eigi meining mín, að jeg 
vildi gjöra litið úr endurskoðun hv. 1. 
kgk. (J. H.) í Islandsbanka; jeg efast ekki 
um að hann framkvæmi hana með sinni 
alkunnu embættisskyldurækt og samvisku- 
semi. Jeg átti ekki heldur við það, heldur 
hitt, að endurskoðendurnir, og jafnvel hinir 
þingkosnu bankaráðsmenn lika, muni litlu 
geta ráðið um stjórn bankans, og að 
þaðan sje þess vegna að því leyti um litla 
tryggingu að ræða.

Steingrímur Jónsson: Háttv. þingm, 
Vestm. (K. E.) benti rjettilega á það, að 
bankaseðlarnir gætu í raun rjettri eigi 
skoðast sem veltufje bankans, og að aukn- 
ing seðlaútgáfuijettarins hefði því ekki í 
för með sjer aukning rekstursfjár hans. 
Þó er þess að gæta, að eigi þarf bank- 
inn að liggja með nema 37°/0 af gullforða 
móts við seðla þá, sem í umferð eru. En 
seðlarnir eru sem reiðupeningar bankans, 
og til þess að eigi verði skortur á þess- 
um reiðupeningum, þarf jafnan að vera 
til svo mikið af þeim, sem viðskiftaþörfin 
krefur. Nú er það sannað, að svo er 
komið, að seðlafúlga bankans er i þann 
veginn að verða ónóg til að fullnægja við- 
skiftaþörfinni, og þá sýnist það sjálfsagt, 
að þingið stuðli til þess, að svo fari eigi, 
fyrst það á kost á því. Það má sjálf- 
sagt gjöra ráð fyrir því, að bankinn muni 
auka hlutafje sitt um þær 2 miljónir króna, 
sem hann hefir heimild til að auka það 
um, jafnskjótt og hann sjer færi á og tel- 
ur sjer það hagkvæmt, og má vænta að 
slíks verði ekki langt að bíða, þótt óheppi- 
leg atvik hafi hindrað það hingað til. En 
það tel jeg óhyggilegt, að setja aukning 
hlutafjárins sem skilyrði fyrir aukning

seðlaútgáfurjettarins. Það gæti orðið bank- 
anum beinn óhagur og viðskiftamönnura 
hans að minsta kosti óbeint tjón.

ATKVGR.:
Brtt. 117, 1. við 1. gr. samþ. með 12 

atkv. samhlj.
— 117, 2. við 1. gr. samþ. með 12 

atkv. samhlj.
1. gr. svo breytt samþ. með 12 atkv. 

samhlj.
2. og 3. gr., hvor um sig, samþ. með 

12 atkv. samhlj.
Fyrirsögn frv. samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 11 atkv.

samhlj.

3. umr. á 16. fundi, fimtudaginn 23. 
júlí (A. 173, 177).

Framsðgum. (Krlstinn Daníelsson): 
Jeg hefi engu að bæta við þær athuga- 
semdir, sem jeg gjörði þegar málið var hjer 
síðast til umræðu. Að vísu hefir nú kom- 
ið fram breytingartillaga frá háttv. þingm. 
Vestm. (K. E.) og mun hann sjálfurgjöragreii* 
fyrir henni. Við nefndarmenn höfum ekkr 
ráðgast okkar í milli um þessa brtt., en 
jeg get lýst yfir því fýrir hönd okkar 
tveggja, sem mest vorum á sama máli í 
nefndinni, að við munum aðhyllast hanar 
enda er það i samræmi við þær skoðanirr 
er við höfum látið í ljós í nefndarálitinur 
og við það, sem jeg tók fram við 2. umr. 
málsins, að það yrði að ganga út frá þvir 
að eigendurnir ykju hlutafjeð. Sú var 
þá þegar skoðun okkar, þó við kæmum 
ekki fram með brtt. þess efnis. Það hefir 
og verið ásetningur bankans að auka 
hlutafje sitt upp í 5 milj. kr., og jeg lít 
svo á, að sú aukning hefði átt að fara 
fram, áður en þess var farið á leit, að fá- 
aukinn seðlaútgáfurjettinn. Þegar nú 
bankinn hefir snúið sjer til þingsins i því 
skyni, að fá aukinn seðlaútgáfurjett sinnr 
virðist aukning hlutafjárins allra hluta 
vegna sjálfsögð. Það sýnist svo sem eig- 
endurnir geti varla faríð fram á að fá
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aukinn seðlaútgáfurjettinn, nema þeir sjálf- 
ir hafí þá trú á starfsemi bankans til efí- 
ingar framfara og fyrirtækja í landinu og 
um leið til hagsmuna bankans sjálfs, að 
þeir vilji leggja fram fje til að auka veltu- 
fje hans, sem ásamt auknum framkvæmd- 
um og framfarafyrirtækjum er skilyrði fyr- 
ir þvi, að þörf verði á meiri seðlum, og 
því meira sem á þann hátt verður nauðsyn 
fyrir af seðlum til umferðar, því meiri verður 
gróði bankans. En sjálfír geta seðlarnir 
ekki án aukins veltufjár skapað eða auk- 
ið arðsöm fyrírtæki í landinu, eins og 
háttv. þingm. Vestm. tók fram, ogeins og 
vakti fyrir stofnendum bankans í upphafi. 
Þeir vildu að vísu fá ótakmarkaðan seðla- 
útgáfurjett i upphafi. Lýsa þeir því svo 
i brjefi 29. jan. 1901, að þeir vilji „faa 
aabnet Muligheden for successive Udvi- 
delser af Aktiekapitalen og en i Forhold 
dertil staaende Seddeludgivelse." Það er 
að segja, þeir gjöra fyrst ráð fyrir hluta- 
fjáraukningu og svo seðlaútgáfu i hlutfalli 
við hlutafjáraukninguna. Vil jeg að lok- 
um láta þá ósk mina i Ijós, að breytingar- 
tillaga sú, sem hjer er um að ræða, verði 
samþykt.

Karl Finarsson: Jeg á hjer svolitla 
breytingartillögu og hafði jeg þegar málið 
var hjer til 2. umr. gjört ráð fyrir að 
koma fram með hana. Jeg hefí í tillög- 
unni farið eins skamt eins og jeg áleit 
rjett að fara skemst, þ. e. a. s. gjört það 
að skilyrði fyrir auknum seðlaútgáfurjetti, 
að bankinn auki hlutafje sitt i sama hlut- 
falli. Ef tillagan verður samþykt, þá verð- 
ur hlutfallið á milli seðlaútgáfuaukningar- 
innar og hlutafjáraukningarinnar nærri hið 
sama, þó það reikningslega verði ekki al- 
veg hið sama. Ef frumv. þetta verður að 
lögum, þá hefír þingið sýnt bankanum 
mikið traust, enda býst jeg við, að bank- 
inn standi vel að vígi, því að þó hann 
hafi beðið tjón á einstökum viðskiftum, þá 
hefír hann ekki tapað á viðskiftum sinum 
yfirleitt. Það tap, sem bankinn hefir beð-
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ið, stafar af þvi, að hann hefir lánað fje- 
lagi, sem „spekulerar“ með fisk, en fisk- 
markaður er jafnan nokkuð valtur. En 
þegar svona vill til, þá byrjar sá orðróm- 
ur, að eitthvað muni vera athugavert við 
bankann yfirleitt, en það þarf ekki að 
vera. Væntanlega verður bahkastjórnin 
varkárari með að lána framvegis en hún 
var í skiftum sínum við þetta fjelag.

Að þingið fyrirvaralaust og ástæðulaust 
fari að auka seðlaútgáfurjett bankans, án 
þess að nokkuð komi i staðinn, álit jeg 
ekki ijett. En jeg vil ekki fella frumv. 
þegar það er komið fram, vegna þess að 
það gæti skaðað álit bankans. En þó það 
skilyrði sje sett i lögin, að bankinn auki 
hlutafje, þ. e. a. s. veltufje sitt, þá getur 
það ekki skaðað álit hans. Ef stærstu hlut- 
hafar bankans, Centralbankinn í Kristjaníu 
og Privatbankinn i Höfn, vilja styrkja hann 
og álíta að hann standi föstum fótum, þá 
geta þeir vel aukið hlutafje hans. Ef nú 
þessir bankar gjörðu það og þingið sam- 
þykkir þessi lög, þá hefir Islandsbanka 
verið sýnt það traust, að allar hviksögur 
um hann ættu að hverfa; hlutabrjef hans 
ættu að stiga í verði og þá ætti að vera 
hægt að auka hlutafje hans enn meir en 
hjer er gjört ráð fyrir. Jeg ætla svo ekki 
að fjölyrða frekar um þetta mál, en vit 
aðeins taka það fram, að atkvæði mitt 
með þessu frv. er bundið þvi skilyrði, að 
brtt. verði samþ.

Stelngrímur Jónsson: Það er brtt. 
á þgskj. 177 frá háttv. þingm. Vestm. (K.E.} 
sem kemur mjer til að standa upp, þvi 
hún kom mjer mjög á óvart. Jeg skyldi 
háttv. þingm. svo síðast, að hann mundi 
samþ. frumv. vegna þess að nauðsyn 
bæri til að auka seðlaútgáfuijett Islands- 
banka, ekki vegna bankans sjálfs, heldur 
vegna þess að landið þyrfli meira af seðl- 
um en nú er heimilt að gefa út. Jeg 
gat því ekki vænst þess, að þannig löguð 
brtt. kæmi fram, enda þótt hann tæki 
það fram, að hann vildi hafa atkvæði sitt
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óbundið til þessarar umræðu. Enn fremur 
komu mjer undirtektir háttvirts framsögu- 
manns (K.D.) undir tillögunaá óvart, því mjer 
kemur þessi brtt. svo fvrir sjónir, að með 
henni sje frumv. drepið, það er að segja, 
að sá tilgangur frumvarpsins, að bankinn 
geti gefiðnit meiri seðla á næsta hausti, 
sje eyðilagður. Það er ekki niikill vandi 
að sjá það. Menn hafa sjeð, hvað hátt 
hlutabrjef Islandsbanka hafa staðið nú 
upp á siðkastið; þau hafa ekki verið mik- 
ið yfir 84%. Nú er venjan sú, að hluta- 
brjef stofnana falla í verði þegar ný hluta- 
brjef eru gefin út, og mjer er sagt, að nú 
sje ekki einu sinni hægt að selja 1 milj. 
i hlutabrjefum Islandsbanka fyrir nokkurt 
verð. Jeg veit ekki hvort þetta er satt, 
en mjer þykir það mjög sennilegt, í fyrsta 
lagi af því að öll slík hlutabrjef standa 
nú óvanalega lágt, i öðru lagi af því að 
einmitt hlutabrjef Islandsbanka hafa verið 
fallandi og standa lágt, og í þriðja lagi 
af því ad tap það, sem bankinn hefirbeð- 
ið nú nýlega, hefir rýrt álit hans ytra hjá 
þeim, sem eru þeir eiginlegu hluthafar, en 
það eru ekki Centralbankinn i Kristjaníu 
og Privatbankinn í Höfn, heldur þeir sem 
kaupa hlutabrjefin af þessum bönkum. Af 
þessu sjest, að það besta, sem bankinn gæti 
gjört, væri að selja þessa milj. kr. i hluta- 
brjefum fyrir 84%, en með því móti kæmist 
hann ískuld við hluthafa sína, sem næmi 1 
milj. kr., en fengi að eins 840 kr. þús. í 
staðinn, svo að hann tapaði 160 þús. kr. 
Þetta væri að kaupa seðlaútgáfurjettinn 
svo háu verði, að það getur ekki komið 
til mála, að bankinn gangi að því, svo 
að þetta er sama og að drepa frumvarp- 
ið. Þar að auki er óliklegt, að hægt 
verði að selja brjefin fyrir þetta verð. En 
þegar bankinn getur selt brjef sín fyrir 
nafnverð, þá gjörir hann það áreiðanlega. 
Það var gjörður samningur árið 1907, um 
kaup á brjefum bankans, en það var 
gengið frá þeim samningi vegna peninga- 
vandræða þeirra, sem þá voru i Danmörku.

Af því, sem jeg nú hefi sagt, er það 
augljóst, að engin ástæða er til þess að 
koma fram með þessa tillögu; það er eng- 
in sanngirni i henni og hún er óeðlileg i 
alla staði. Það er ekki tilgangurinn með 
þvi að gefa bankanum leyfi til að auka 
seðlaútgáfu sína, að auka veltufje hans, 
heldur er tilgangurinn sá, að tryggja land- 
inu meira af handbærum peningum. Veltu- 
fje bankans vex og litið við það, þó hann 
gefi út meira af seðlum, því að fyrir hverj- 
ar 100 kr., sem bankinn gefur út, verður 
hann að leggja fyrir 37% kr. í gulli í 
kjallara sínum, og hann verður að vera 
við því búinn að leysa alla seðlaupp- 
hæðina inn með gulli þegar í stað, þegar 
komið er yfir víst lágmark, sem alt af er 
í umferð hjá Iandsmönnum. Það er og 
hægt að sýna fram á, að það er aldrei 
venja að setja þaf samband á milli hluta- 
fjárupphæðar og seðlaútgáfu, sem hjer á 
að gjöra; það litur helst út fyrir að mein- 
ingin með tillögunni sje sú, að hlutafjár- 
upphæðin eigi að vera hærri en upphæð 
útgefinna seðla. En aðaltryggingin fyrir 
seðlunum er ekki hlutafjeð, heldur er það 
í fyrsta lagi gullforðinn og i öðru lagi 
það, að sett sjeu takmörk fyrir seðlaút- 
gáfunni, svo að bankinn gefi ekki út seðla 
i vitleysu, og i þriðja lagi að haft sje eft- 
irlit með því, að trygging bankans fyrir 
seðlunum sje í lagi. Hitt er auðvitað, að 
bankinn verður að hafa nokkurt veltuQe 
til þess að geta komið seðlunum út.

Jeg hefi aflað mjer upplýsinga um hlut- 
fallið á milli seðlaútgáfu og hlutafjár hjá 
þeim seðlabönkum, sem eru næstir okkur. 
Þjóðbankinn danski hefir rjett til þess að 
gefa út eins mikið af seðlum og hann 
getur komið út, að eins ef hann hefir 50% 
gullforða fyrirliggjandi. Að jafnaði eru í 
umferð 120—140 milj. kr. af seðlum hans. 
Stofnfje bankans er 27 milj. kr., en auðvitað 
á bankinn stóran varasjóð, jeg veit ekki 
hve mikinn. Það sjest á þessu, að þess 
hefir ekki verið krafist af þinginu danska
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árið 1908, þegar seðlaútgáfuheimild bank- 
ans var rýmkuð, að hlutafje hankans 
væri aukið. Noregsbanki hefði árið 1913 
gefíð út 118 milj. kr. í seðlum, en hlutafje 
bankans var 25 milj. kr. Svipað er að 
segja um Svíþjóð. 3% 1899 höfðu bank- 
ar þar úti 148 milj. kr. í seðlum en stofnfje 
rikisbankans var 50 milj. kr.; en auðvitað 
var þar annar banki, sem gaf út nokkuð 
af seðlum.

Jeg get því ekki sjeð, að það sje ástæða 
til að koma fram með þá brtt., sem hjer 
liggur fyrir, og jeg álit ekkert unnið með 
henni. Vitanlega selur bankinn hlutabrjef 
sín, þegar hann getur, en þó við þröngv- 
uðum honum til þess að gjöra það nú 
þegar, þá er tvísýnn hagurinn af þvi. En 
engin trygging sett gegn þvi að bankinn 
byrjaði á djörfum „spekulationum", sem 
hætta stafaði af.

Háttv. þingm. Vestm. (K. E.) sagði, að það 
væri innanhandar fyrir Privatbankann , 
Khöfn og Centralbankann í Kristíaníu, að 
auka hlutafje bankans, ef þeir að eins hefðu 
vilja til þess. En vitanlega ráðast þeir 
bankar ekki í neitt fyrirtæki, nema þeir 
álíti það arðvænlegt og skynsamlegt. Þar 
að auki er það ekki rjett, að þessir bank- 
ar sjeu hluthafar í íslandsbanka, þeir hafa 
að eins tekið hlutabrjef hans til sölu. — 
Jeg verð enn þá að taka það fram, að 
það mundi verða málinu til hins mesta 
tjóns, ef brtt. yrði samþykt, og þar að 
auki felst í henni vantraustsyfirlýsing á 
hendur íslandsbanka. Jeg er sannfærð- 
ur um, að erlendir bankamenn mundu 
lita sem svo á þetta mál: Hvaða vit er í 
því að vera að gefa út ný hlutabrjef, þar 
sem hin gömlu hlutabrjef eru fallin svo 
mjög í verði ? Annað hvort er það mein- 
ingin að reyna að „spekulera“ þau upp aft- 
ur, eða að þetta er gjört til þess að halda 
bankanum á floti!

Jeg mun nú ekki fjölyrða frekar um 
þetta mál. Jeg mun greiða atkvæði á 
móti brtt; en þó að hún verði samþykt,

mun jeg engu síður greiða atkvæði með 
frv. Og gjöri jeg það þá í þeirri 
von, — og að eins í þeirri von, — að 
háttv. Nd. muni bæta úr skák. Því að 
frv., þannig breytt, yrði aldrei annað eo 
gagnslaus og hlægileg ómynd.

Júlíus Havsteen: Það er eins með 
mig og háttv. 3. kgk. (Stgr. J.), að þessi 
breytingartillaga kom flatt upp á mig. Jeg 
hafði alls ekki búist við henni. Hún set- 
ur bankanum alveg óhæfileg skilyrði, því 
að hvernig á bankinn að auka hlutabrjefa- 
upphæð sína, þegar gömlu hlutabrjefin eru 
fallin niður í 82%? Engin skynsöm banka- 
stjórn getur tekið sjer slíkt fyrir hendur. 
Jeg get ekki heldur sj^ð, að Alþiugi hafi 
hinn minsta rjett til að setja bankanum 
slikt skilyrði. Með lögunum frá 1902 eru 
bankanum sett skilyrði fyrir seðlaútgáfu- 
rjettinum, sem er fullnægt, og er hluta- 
bijefaupphæðin þar hvergi gjörð að skil- 
yrði fyrir þvi, hvað mikið megi gefa út af 
seðlum. — Ef brtt. verður samþykt, verð- 
ur afleiðingin sú, að frumvarpið kemur að 
engum notum, og má þá telja það sama 
sem fallið. Jeg held nú raunar, að bank- 
anum geti staðið á sama um það, eit 
landslýðnum getur ekki staðið á sama. 
Þetta getur meðal annars orðið til þess, að 
diskontoin hækki okkur til stórtjóns. Menn 
eru alt af að hrópa um, að peninga vanti 
i landið, en gjöra svo alt, sem i þeirra 
valdi stendur, til þess að varna því, að 
hægt sje að ná í þá. — Jeg hlýt þess- 
vegna að lýsa því yfir, að jeg mun greiða 
atkvæði á móti brtt. Það er þegar búið 
að breyta stjórnarfrumvarpinu nægilega tií 
hins verra, þó að þetta bætist ekki ofan á.

Karl Elnarsson: Háttv. 3. kgk. (Stgr.
J.) hefir haldið alllanga ræðu um þetta 
mál, en ekki hefir hann lyft Islandsbanka 
hátt eða aukið álit hans með henni. Hann 
heldur því fram, að frumvarpið muni ekki 
verða að neinu liði, ef brtt. verður sam- 
þykt. Hann fullyrðir enn fremur, að ó- 
mögulegt muni að selja hlutabrjefin jafn-
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reí fyrir alls ekki neitt. Jeg vona nú, 
að þetta sje ekki annað en staðhæfing út 
í loftið. Þá fullyrti hann og, að stórhlufr 
hafarnir, Privatbankinn og Centralbankinn, 
mundu nú ekki liggja með nein hluta- 
brjef; þeirra meining hefði að eins verið 
sú, að komu þeim á markaðinn. Mjer er 
nú spurnin, hvort þetta er satt. Jeg 
hygg hitt sannara, að Islandsbanki sje 
ekkert annað en deild úr þessum bönk- 
um, og er það opinbert leyndarmál. — 
Hinn háttv. þingmaður sagði enn fremur, 
að það væri gullforðinn, en ekki hluta- 
fjeð, sem ætti að tryggja seðlana. Jeg 
sagði það líka við seinustu umræðu, að 
gullforðinn væri aðaltryggingin, og er auð- 
vitað heppilegast, að hann fari hlutfalls- 
lega vaxandi eftir því sem seðlaútgáfan 
eykst.

Það kom fram í ræðu hins háttv. þing- 
manns, að hann var hræddur um, að 
bankinn kynni að fara að „spekluera", ef 
hann fengi mikið fje til umráða. Jeg hefi 
nú triiklu betri trú á bankastjórninni en 
svo, að mjer detti í hug að gruna hana 
um slikt. Hjer bíða mörg þörf og góð 
fyrirtæki eftir engu öðru en fje, fyrirtæki, 
sem geta sett nægilega tryggingu fyrir 
þeim peningum, sem þau þurfa á að halda. 
Bankanum væri því alveg óþarft þeirra 
hluta vegna að fara ab steypa sjer út i 
óvissar „spekulatiónir“. —Það gleður mig, 
að háttv. þingmaður heldur þvi ekki leng- 
ur fram, að það sje sama sem að auka 
veltufjeð, að auka seðlaútgáfuna. Það 
sýnir aukinn skilning hans á málinu, að' 
hann hefir gengið úr skugga um, að seð- 
illinn er ekkert annað en ávísun. — Til- 
vitnun hans til Þjóðbankans danska sann- 
ar ekkert. Sá banki er að öllu leyti betur 
trygður en Islandsbanki; hefir nú starfað 
yfir 100 ár og nýtur alstaðar hins mesta 
trausts. — Ut af ummælum hans um 
sambandið milli hlutafjárins og seðlaút- 
gáfunnar, vil jeg leyfa mjer að benda á, 
að stofnendur Islandsbanka voru þeirrar

skoðunar að seðlaútgáfan ætti að standa 
í vissu hlutfalli við hlutafjeð.

Steingrímur Jónsson: Jeg ætla að 
eins að segja fáein orð. Hinn háttv. þm. 
Vestm. (K. E.) sagði, að jeg heíði ekki 
lyft Islandsbanka eða aukið álit hans með 
þeim orðum, sem jeg talaði áðan. Það 
var ekki tilgangur minn, enda væri jeg 
ekki maður til þess. Hitt var mín mein- 
ing, að reyna að bæta úr því óhagræði, 
að bankann vantaði seðla i haust. Og 
það var almenningshagur en ekki bank- 
ans hagur, sem jeg var að hugsa um.

Jeg vil gripa tækifærið til þess að leið- 
rjetta það mishermi hins háttv. þm. Vestm. 
(K. E.). að jeg hafi sagt að seðlar væru 
sama sem veltufje. Það hefi jeg aldrei 
talað, en hitt hefi jeg sagt, að þeir gætu 
gjört rýmra um veltufje. — Það gleður 
mig að háttv. þm. Vestm. (K. E.) hefir 
svo gott traust á bankanum, að hann ótt- 
ist ekki að hann hleypi sjer út í varhuga- 
verð fyrirtæki, þó að hann verði neyddur 
til þess að auka hlutafje sitt. Hjer er þó 
engin trygging sett gegn því, að hann geti 
ekki „spekulerað“. Hv. þm. Vestm. (K. E.) 
hefði átt að sýna bankanum traust sitt á 
einhvern annan hátt en með þessari brtt., 
sem ónýtir kjarna frumvarpsins. — Háttv. 
þm. Vestm. (K. E.) talar jafnan um Pri- 
vatbankann og Centralbankann eins og eig- 
endur Islandsbanka, og nefnir þá stórhlut- 
hafa í bankanum. Jeg hefi ekki heyrt 
þetta íyr en nú, af vörum háttv. þm. Vestm. 
(K. E.)« Mjer er að vísu kunnugt, að 
þessir bankar áttu öðrum fremur þátt i 
stofnun Islandsbanka. En þeir munu fyrir 
löngu hafa selt hlutabrjef sín, að minsta 
kosti er mjer kunnugt um einn af stofn- 
endum bankans, að hann hafði selt öll 
sín hlutabrjef l1/^ ári eftir að bankinn 
tók til starfa. Eða hvaðan ættu þau hluta- 
brjef að hafa komið, sem keypt hafa vérið 
hjer á landi síðan bankinn var stofnaður. 
En nú munu um 700,000 kr. í blutabrjef- 
um vera i höndum íslenskra manna. Þá



Stjórnarfrumvðrp feld eða vísað til stjórnarinnar.
Hlutafjelagsbanki.

353 354

mætti og benda á það, hvað fá atkvæði 
eru greidd á aðalfundum bankans hjer i 
Reykjavik. Það kemur til af þvi, hvað 
bankarnir eiga lítið af hlutahrjefum, því 
að þeir munu vissulega gæta þess, að nota 
sín atkvæði. Jeg hygg að ástæðulaust sje 
-að fjölyrða frekar um þetta atriði.

Frainsögum. (Kristinn Daníelsson): 
Háttv. þm. Vestm. (K. E.) hefir að mestu 
ieyti svarað háttv. 3. kgk. (Stgr. J). Hon- 
um þótti það undarlegt, hvernig jeg hefi 
tekið undir þessa brtt. Jeg skil ekki þá 
undrun hans, því að jeg talaði einmitt i 
þá átt við 2. umr., að honum hefði ekki 
átt að koma það á óvart. Hann segir að 
þessar breytingartillaga sje til þess að ó- 
oýta frumvarpið. En jeg vil leyfa mjer 
að minna enn þá einu sinni á, að það 
var samkvæmt beiðni bankans sjálfs, að 
honum var heimilað að auka blutafje sitt, 
■og er því ekki fundið upp á neinu nýju í 
breytingartillögunni. Þó að verðið á hluta- 
brjefum sje nú lágt, þá geta aðstandendur 
bankans vel lagt fram fje, ef þeir vilja. 
Þó að þeir geti ekki selt hlutabrjefin þeg- 
íir i stað, þá er þeim hættulaust að geyma 
þau, ef þeir sjálfir hafa trú á fyrirtækinu. 
Þá fann háttv. 3. kgk. (Stgr. J.) frum- 
varpinu það til foráttu, að engin trygging 
væri fyrir því, að bankinn notaði þetta 
vel. Það er að vísu satt, en það liggur 
ekki hjer fyrir að bæta úr því.

Það sýnist eðlilegast, að þeir, sem standa 
að bankanum, sýni honum traust um leið 
og þeir ætlast til, að landið sýni honum 
traust.

Júlíus Havsteen; Háttv. framsögum. 
(K. D.) heldur því fram, að það sje skylda 
bankans að auka hlutafje sitt. En það 
stendur hvergi. Hann byggir það vist á 
auglýsingu frá 30. jan. 1909. En i lög- 
um, sem þessi auglýsing styðst við, frá 
29. nóv. 1907 um breyting á lögum nr. 
66, frá 10. nóv. 1905, er að eins talað 
um heimild til að auka hlutafjeð. En þá 
á hlutafjelagsfundi, er haldinn var 1908,

var samþykt að hækka hlutafjeð um eina 
miljón. En þá stóð öðru visi á en seinna. 
Það hefðu verið vitlausir menn, sem þá 
hefðu farið að auka hlutafjárupphæðiua, 
því að þá voru peningahorfur hinar verstu. 
Það kom þá „krok“, eins og menn muna. 
Ef það er skylda að auka hlutafjeð, hvern- 
ig vill framsögumaður fá bankastjórnina 
þá til þess? Það þætti mjer gaman að 
vita. Ætlar hann að höfða mál gegn þeim? 
Jeg vil því biðja háttv. deildarmenn að 
halda þessari spurningu um aukning hluta- 
fjárhæðinnar fyrir utan spurninguna um 
aukning seðlafúlgunnar. Hlutabrjefatúlg- 
an kemur alls eigi þessu máli, sem hjer 
liggur fyrir, neitt við.

Framsögum. (Kristinn Daníelsson): 
Það getur verið, að jeg hafi í „prívat“- 
samtali lagt ofmikla áherslu á þetta atriði, 
er háttv. 1. kgk. (J. H.) minist á, en jeg 
skýt því til háttv. deildarmanna, að jeg 
hefi ekki gjört það á neinum fundi. Ann- 
ars skal jeg geta þess, að tillagan fer ekki 
fram á nema helming þeirrar upphæðar, 
er ráðgjört hefir verið að hækka hluta- 
fjeð um.

Karl Einarsson: Það var að eins 
stutt athugasemd.

Jeg óska að frumvarpið verði tekið út 
af dagskrá, þvi það þarf að laga breyt- 
ingartillögu mína að forminu til. En jeg 
lýsi yfir því, að jeg greiði því að eins at- 
kvæði með frumvarpinu, ef það verður 
ekki tekið út af dagskrá, að tillaga mín 
verði þá samþykt, og býst jeg þá við að 
háttv. neðri deild komi lagi á frumvarpið 
að þessu leyti.

Jeg ætla ekki að svara ræðu háttv. 3. 
kgk. (Stgr. J.), enda heyrði jeg hana ekki 
alla. Jeg heyri sagt, að hann hafi hreytt 
í mig einhverjum ónotum, og lætjegmjer 
slíkt í Ijettu rúmi liggja.

Steingrímur Jónsson; Jeg vil að eins 
mótmæla því, að frv. verði tekið út af 
dagskrá. Þessi brtt. fellur vel við efni frv. 
og því engin ástæða til slíks.

23
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Jeg vil skjóta því til deildarmanna, hvort 
jeg hafi farið með nokkur ónot í garð 
háttv. þm. Vestm. (K. E.). Honum hefir 
ekki verið sagt rjett frá ræðu minni.

Eiríkur Breim: Jeg verð að styðja 
það, að málið sje tekið út af dagskrá. Ef 
breytingartillagan verður samþykt, þá er 
með henni brotið skýlaust einkaleyfi, er 
bankinn hefir fengið með lögunum 10. nóv. 
1905. Það er ómögulegt að samþykkja 
tiliöguna eins og hún liggur fyrir, án þess 
að brjóta skýlausan rjett, sem bankinn 
hefir að lögum.

Framsogum. (Kristinn Daníelsson): 
Jeg óska að málið sje tekið út af dagskrá, 
því að jeg sje, að það er á fullum rökum 
bygt, sem háttv. 2. kgk. (E. B.) sagði.

Forseti: Jeg ætla þá að verða við 
þeim tilmælum, að taka málið út af dag- 
skrá, en vænti þess, að þá verði ekki 
langar umræður um málið á morgun.

Frv. tekið út af dagskrá.

Frh. 3. umr. á 17. fundi. föstudag- 
inn 24. júlí (A. 173, 177, 195, 204).

Karl Einarsson: Jeg vil biðja háttv. 
deild að afsaka að breytingartillaga mín 
við frumvarp þetta varð að forminu til 
þannig af vangá, að henni þurfti að breyta; 
nú hefir þetta verið lagað, svo jeg vona 
að henni verði vel tekið.

Að öðru leyti hefi jeg ekkert við það 
að bæta, sem jeg hefi sagt um málið. Ef 
frumvarpið verður samþykt i þeirri mynd, 
sem það nú er í, get jeg ekki greitt því 
atkvæði. Jeg get ekki sjeð, að neitt það 
hafi komið fram i umræðunum, sem geti 
hnekt þeim skoðunum, sem jeg hefi látið 
í ljós. Að minsta kosti vona jeg, að flest- 
ir hafi áttað sig á, að bankanum væri ekki 
sýnt neitt vantraust, þótt breytingartillaga 
mín yrði samþykt.

Júlíus Havsteen: Jeg vil enn biðja hv. 
deildarmenn að athuga, hvort hjer sje ekki 
brotið á móti þvi einkaleyfi, er bankinn 
begar hefir fengið, ef breytingartiiiaga hv.

þm. Vestm. (K. E.) verður samþykt. Þar 
er sett skilyrði, sem var ekki sett, þegar 
bankiun var stofnaður, skilyrði, sem er 
alls ekki hægt að fullnægja. Hvernig á 
að skylda bankann til að gefa út ný hluta- 
brjef, þegar verst stendur á að því leyti, 
er upphæð hlutahrjefanna snertir. Alþingi 
hefir alt til þessa aldrei brotið þau einka- 
leyfi, seni það hefir gefið, og vona jeg það 
verði ekki í þettta skifti.

Sigurður Stsfáussou: Jeg skal sem 
óbankafróður maður ekki blanda mjer mik- 
ið i þær umræður, er fram hafa farið um 
þetta mál, en fæ ekki varist að geta þess, 
að mjer virðast þær hafa farið fyrir ofan. 
og neðan aðalatriði málsins, sem sje það, 
hvers viðskiftaþörf landsmanna krefjist. 
Deildarmenn segja hver um annan þver- 
an, að þeir beri traust til bankastjórnar- 
innar. Nú segir þessi bankastjórn, að hún 
geti ekki fullnægt viðskiftaþörf landsins- 
með þeirri seðlafúlgu, sem hún nú hafi. 
Mjer finst það æði mikill skortur á traustir 
ef þingdeildarmenn leggja ekki trúnað á 
þessi orð hennar, og að þeir ættu að hugsa 
sig tvisvar um, áður en þeir neita ui» 
rýmkun á seðlaútgáfurjettinum. Síðustu 
tvö árin hafa heyrst almennar kvart- 
anir um, að lán fengjust ekki með við- 
unandi kjörum, meira að segja, að lán 
væru ófáanleg til mestu nauðsynjafyrir- 
tækjá, þótt nægar tryggingar væru í boði. 
Við vitum, að Landsbankinn getur ekki 
veitt lán, nema með afarkostum. Veðdeild- 
arbrjefin eru seld með miklum afföllum, 
94%, og jafnvel ekki unt að koma þeim 
út fyrir það verð. Hvernig geta nú þing- 
menn rjettlætt, að sinna ekki málaleitun 
bankastjórnarinnar, þegar svona er ástattr 
og bæta þannig úr viðskiftaþörfinni? Ef 
menn trúa bankastjórninni eins vel og 
látið er í veðri baka, þá á ekki að setja 
henni þau skilyrði, er hún getur ekki full- 
nægt með neinu móti. Þörf landsmanna 
á fje er sárbrýn. Það kemur niður á 
Iandsmönnum, ef bankinn verður að fá
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sjer fje á annan hátt en hjer erfarið fram 
á. Það hefir áhrif á vexti bankanna, sem 
þá fara hækkandi.

Því var varpað fram af einhverjum hv. 
deildarmanni. að þingið sýndi Landsbank- 
anum minni velvild en Islandsbanka, bæri 
minni umhyggju fyrir honum; en þetla er 
ekki rjett. Á siðasta þingi var samþykt 
að leggja Landsbankanum 100 þús. kr. á 
ári i 20 ár. Þrátt fyrir þetta hefir bank- 
inn ekki getað fullnægt viðskiftaþörf lands- 
ins. Hvi ekki að greiða fyrir þvi, að 
henni geti orðið fullnægt með þvi að 
rýmka um seðlaútgáfuijett Islandsbanka? 
Það er aðalatriðið í málinu. Jeg hefi ekki 
getað sannfærst um, að mikið sje gjörandi 
«r þeim skilyrðum, er háttv. þingdeildar- 
menn vilja setja bankastjórninni. Ef þing- 
inu er nokkur alvara að bæta úr við- 
skiftaþörfinni, þá verður að ráða mestu i 
tnálinu, að henni verði fullnægt.

Karl Einarsson: Það er misskilning- 
háttv. þm. Isfjk. (S. St.), að hjer sje tek- 
inn aftur nokkur einkarjettur, er bank- 
inn hefir fengið, ef breytingartillaga mín 
■verður samþykt. Það gat skilist svo eftir 
breytingartillðgu minni, eins og hún lá fyr- 
ir deildinni i gær, en nú er með breyt- 
ingartillögu við hana búið að girða fyrir, 
að hún verði skilin svo.

Það hefir fengist vitneskja um að þessi 
seðlafúlga, er bankinn hefir heimild til að 
gefa út, er nægileg, hefir verið nægileg, og 
eigi fýrirsjáanlegt annað en hún verði 
nægileg á þessu ári og næstu árum, nema 
ef vera kynni að eins einn mánuð á ár- 
inu. Þá getur hver maður sjeð, hvaða 
áhrif það hefir á „diskontona“, þótt frum- 
varpið verði ekki að lögum. Jeg ætla að 
taka það fram einu sinni enn, að seðlar 
eru ekki veltufje og að seðlar fullnægja 
ekki viðskiftaþörfinni í þeim skilningi, að 
ráðist verði í nein fýrirtæki með þeim. Ef 
bankinn aftur eykur hlutafje sitt, eykst 
veltufje hans. Ef bankinn fer að nota 
seðla sem veltufje, þá er það örþrifaráð.

Þá hefir það verið sagt, að umræður 
um málið hjer í deildinni bentu á van- 
traust á bankanum; þær ástæður, sem 
færðar hafa verið gegn breytingartillögu 
minni, hafa verið bygðar á vantrausti á 
honum, en jeg og fylgismenn tillögunnar 
höfum eigi viljað gjöra það. En það er 
ekki enn þá framkomin nein ástæða til að 
hafa slíka ótrú á honum, sem fram hefir 
komið hjá sumum háttv. ræðumönnum, því 
að þótt bankinn hafi beðið nokkurt tjón, 
er ekki gjörandi ofmikið úr sliku; hann 
getur eigi að síður staðið sig vel; hann á 
öflugan varasjóð og hann hefir væntan- 
lega ýms góð sambönd. Ög það er ekki 
rjett að tala um það opinberlega, hvort 
einhver stofnun standi sig vel eða eigi. 
(Sigurður Stefánsson: Hver er að því?) 
Það er gjört, er talað er um. hve hluta- 
brjefin sjeu í lágu verði, og að ómögu- 
legt sje að selja þau, jafnvel fyrir ekki 
neitt. Það hafa engar sannanir verið 
færðar fyrir því, að þetta sje rjett.

Jeg skal svo ekki fjölyrða meira um 
þetta mál.

Stelngrímur Jónsson: Út af þessum 
síðustu orðum háttv. þm. Vestm. (K. E.) 
áleit jeg rjettast að standa upp til að taka 
það fram einu sinni enn, að samþykt brtt. 
hans er ’sama sem að girða fyrir, að 
bankastjórnin noti frv., meðan hlutabrjef 
bankans standa fyrir neðan „pari“. Ef 
það, að setja slik skilyrði, er ekki að sýna 
bankanum vantraust, þá skil jeg ekki mælt 
mál. Jeg neita þvi, að kent hafi nokk- 
urs vantrausts til bankans i ræðu minni 
og ræðu háttv. þm. ísfjk. (S. St.), eða við 
höfum sagt nokkuð það, er rýrt geti traust 
á hankanum. Það þýðir ekki að neitaþví, 
að þessi breytingartillaga er ekki annað 
en tilraun til morðs á frv.

Framsöguni. (Kristinn Daníelsson): 
Þó að háttv. þm. Isfjk. (S. St.) talaði um, 
að þingdeildarmenn hefðu lýst yfir trausti 
á bankanum, þá man jeg ekki eftir, að 
það hafi verið aðalefnið í ræðum um mál-
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Björn Þorláksson, 
Guðm. Ólafsson,

ið hjer. Það hefir auðvitað ekki orðið 
komist hjá að tala um atvik, er koniið 
hafa fyrir bankann. En það hefir ýmis- 
legt komið fyrir, sem sýnir, að við berum 
eigi vantraust til bankans. Og það geta 
víst allir tekið undir, að sá íslendingur, 
sem er annar aðalbankastjórinn, sje mesti 
sæmdarmaður. Hitt verð jeg aftur að taka 
fram, að það eru of sterk orð, er sagt er, 
að hjer sje settur slagbrandur fýrir það, að 
bankinn geti fullnægt viðskiftaþörf lands- 
ins, ef frumvarpið verður að lögum. Is- 
landsbanki hefir til þessa haft nóga seðla, 
og það eru ekki seðlarnir, heldur veltu- 
fjeö, sem fullnægir viðskiftaþörfinni. Það 
er venjulega ekki úti af seðlunum nema 
ein miljón, svo að alt af er nóg í bankan- 
um til að lána, nema ef til vill í október, 
en það kemur varla til þess, að þá vanti 
næsta haust.

Háttv. 1. kgk. (J. H.) segir, að samþykt 
tillögunnar sje sama sem að fella frv.. 
en slíkt nær ekki nokkurri átt. Vjer sýn- 
um bankanum traust með því að sam- 
þykkja frumvarpið. Sýni nú bankinn að 
hann hafi traust á sjálfum sjer með því 
að auka hlutafje sitt.

Þar sem háttv. þm. ísfjk. (S. St.) bland- 
aði inn í þetta mál lögunum frá seinasta 
þingi um að landssjóður legði til Lands- 
bankanum 100 þús. kr. á ári i 20 ár, þá 
er slíkt þessu frumvarpi algjörlega óvið- 
komandi. Það var gjört til að varna því, 
að bankinn þyrfti að segja upp lánum og 
minka þannig viðskiftafje sitt, en ekki til 
að auka það. Bankanum var 1909 
leyft að fá lán, og ef hann hefði nú orð- 
ið að fara að greiða það, þá hefði hann 
orðið að taka það úr veltunni, en slíkt þótti 
ógjörlegt, eins og þá stóð á.

ATKVGR.:
Brtt. 177, 1. við 1. gr., samþykt með 7: 6 
atkv. að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu 

já: nei:
Steingrímur Jónsson, 
Eiríkur Briem,

Hákon Kristófersson, 
Jósef Björnsson,
Karl Einarsson.
Karl Finnbogason, 
Kristinn Daníelsson. 
Brtt. 177, 2. við 2.

Guðm. Björnsson, 
Júlíus Havsteen, 
Magnús Pjetursson, 
Sigurður Stefánsson. 

gr. samþ. með 7 : 5-
atkv.

— 204 við 3. gr. samþykt með 8 at- 
kvæðum samhljóða.

— 195 við 3. gr. samþykt með 7 atkv, 
samhlj.

Frv. svo orðið samþykt með 8:2atkv, 
og afgreitt til Nd.

(Sjá A. 215).

A 37. fundi, þriðjudaginn 11. ágúst, var 
útbýtt

frv. til laga um viðauka við lög nr. 
66, 10. nóv. 1905, urn heimild til að 
stofn& hlutafjelagsbanka á Islandi, 
eins og það hafði verið samþykt við 3, 
umr. í Nd.

Ein umr. á 38. fundi sama dag. (A, 
472, n. 479).

Forseti leitaði leyfis til afbrigða frá 
þingsköpum, til þess að mega taka frumv, 
þegar í stað til einnar umr. Ráðherra 
veitti leyfið og deildin samþyktu afbrigðin 
í e. hlj.

Framsögum. (Kristínn Daníelsson)r 
Þetta mál má kallast gjörbreytt frá því, sem 
það var, þegar það fór hjeðan til Nd. Þa& 
hafa verið gjörðarsvo verulegar breytingar 
á því, að það má heita annað frumvarp. 
Þá var bankanum heimilt að gefa út 2 
milj. kr. umfram málmforða. Nú er þessu 
breytt þannig, að nú er honum heimilað’ 
að gefa út aðeins 500 þús. kr. í seðlum, 
fram yfir það, sem hann nú má gefa út, 
og að lög þessi gildi ekki lengur en tit 
loka októbermán. 1915. Ura leið er og því 
skilyrði slept, að bankinn auki hlutafje sittr 
en aftur á málmforðatryggingin að vera 
50%.

I þessari mynd er þá málið til vor aft-
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ur komið. Jeg get nú vísað til nefndar- 
álitsins um afstöðu nefndarinnar. Meiri 
hlutinn leggur til, að frv. verði samþykt 
óbreytt, eins og það kemur frá Nd. Ætla 
jeg svo ekki að segja meira fyrir hönd 
meiri hlutans, en gera grein fyrir skoðun 
okkar, er áður vorum minni hluti i mál- 
inu. Að vísu hefir stuttur timi verið til 
samanburðar um málið, svo að jeg tala 
mest frá mínu eigin brjósti.

Jeg og háttv. samnefndarmaður minn, 
sem er með mjer í minni hlutanum, töld- 
um alt af varhugavert, að auka seðlaútgáfu- 
rjett bankans. Siðan málið var hjer i 
deildinni í fyrra sinni hafa fleiri gögn kom- 
ið fram í þvi, skoðun minni til stuðnings. 
Jeg hygg, enn seni fyr, ekki rjett, að auka 
seðlaútgáfurjett bankans, nema fyrirkomu- 
lagi hans sje gjörbreytt um leið, þannig að 
eftirlitið sje stórum aukið. Þetta hefir 
komið í ljós í umr. í Nd. Það hefir verið 
viðurkent, að ekki væri rjett að veita aukn- 
ing á seðlaútgáfurjettinum, nema gjörð væri 
gagngjör breyting á skipulagi bankans. Má 
heita svo, að öll nefndin í Nd. hafi viður- 
kent þetta. Þeir tveir menn, sem hafa 
ekki óskorað skrifað undir nefndarálitið, 
hafa ekki mótmælt þessu, eins og sjá má 
á þgskj. 405. Þeir tjá sig andvíga ýmsu 
í nefndarálitinu, en ekki þessu atriði. Og 
þeir, sem hafa lagt til að auka seðlaút- 
gáfurjettinn, hafa aðeins gert það til bráða- 
birgða og sem neyðarúrræði. Það, sem 
mjer þykir á vanta, er það, að sýnt sje 
fram á, að brýn þörf sje á þessari aukn- 
ingu. Það var sýnt fram á það við fyrri 
umræður málsins, að það væri engin þörf 
á henni á næsta ári. Því mun að vísu 
haldið fram, að stríðið skapi bráða og brýna 
þörf á honum. Jeg held aftur, að þöríin 
á auknum seðlaútgáfurjetti verði þá ein- 
mitt minni, sökum þeirrar deyfðar, er þá 
kemur í alt viðskiftalíf. Það er og hægt 
að grípa til annara gjaldmiðla, ef þörtin 
krefur. Aðalatriðið er að gjörð verði breyt- 
ing á fyrirkomulagi bankans, þannig að

eftirlitið verði aukið áður en seðlaútgáfu- 
rjetturinn er aukinn.

Það er sagt, að þessi rjettur sje að eins 
veittur til bráðabirgða og að hann œtti að 
falla úr sögunni á næsta ári. En jeg þyk- 
ist samt vita, að sú sje ekki tilætlunin. 
Það var farið fram á þessa sjerstöku aukn- 
ingu áður en þessar sjerstöku ástæður, sem 
nú eiga að valda mestri þörfinni á aukn- 
ingu seðlaútgáfurjettarins, komu til. Þetta 
mundi verða fyrsta sporið á þá braut, er æ 
yrði farin lengra og lengra. Það mundi 
lýsa meira vantrausti á bankanum, að taka 
af honum þennan rjett þá, heldur en neita 
honum um hann nú. Eins og oft hefir 
verið tekið fram hjer, eru seðlar ekki veltu- 
fje, heldur gjaldmiðill, er vera á i umferð 
manna á milli. Aukning veltufjár og seðla- 
útgáfurjettar ætti því að fara saman, eins 
og ætlast var til, er frv. fór hjeðan, 
en það hefir verið felt burt i Nd. Jeg 
skal ekki neita því, að það sje ómögulegt 
nú, þótt það væri hægt þá. En ef engin 
tök eru á að auka veltufjeð nú, tel jeg 
best að málið hvíli. Það kann að vera 
rjett, að að þvi komi, að bankinn þurfi 
og verði að fá aukningu á seðlaútgáfu- 
rjettinum, en mjer virðist ekki rjett, að gjöra 
það fyr en eitthvað það kemur á móti, 
sem samsvarar þeirri ábyrgð, er lands- 
sjóður tekur á sig, er hann veitir þessa 
aukning. Jeg skal lúka máli minu með 
þeirri tillögu, að þetta mál nái ekki fram 
að ganga og leyfi mjer að bera upp rök- 
studda dagskrá svo hljóðandi:

í þvi trausti að stjórnin taki til athugun- 
ar hvort ekki sje ástœða til, áður en seðla- 
útgáfurjettur íslandsbanka er aukinn, að 
bregtt verði fyrirkomulagi bankans og eftir- 
liti með starfsenvi hans, sjerstaklega með til- 
liti til þess, sem fram hefir komið við með- 
ferð málsins á Alþingi, tekur deildin fyrir 
nœsta mál á dagskrá.

Steingrímur Jónsson: Eins og menn 
sjá á nefndarálitinu og komið hefir lika 
fram i ræðu háttv. framsm. (K. D.) er á-
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greiningur um málið meðal nefndarinnar. 
3 nefndarmenn vilja samþ. það óbreytt.

Frv. er allmjög breytt frá því sem var, 
er það fór hjeðan. Þá var það áformið 
að búa til varanlegt fyrirkomulag, sem þyrfti 
ekki að breyta í bráð, þótt það ætti varla 
að standa óhaggað, þar til er seðlaútgáfu- 
rjetturinn væri útrunninn. En þá var fyr- 
ir aukningu seðlaútgáfurjettarins sett það 
skilyrði, er gjörðu bankanum ókleift að hag- 
nýta sjer heimildin, að minsta kosti fyrst 
um sinn, meðan verðbrjefin eru í svo lágu 
verði. En nú hefir skilyrðunum verið 
breylt. Nd. hefir viðurkent, að þörfin á 
aukningu seðlaútgáfunnar væri svo brýn, 
að hún hefir ekki sett slik skilyrði, en 
hefir hins vegar ekki viljað neita aukning 
seðlaútgáfurjettar til frambúðar, en talið 
sjálfsagt, vegna brýnnar þarfar, að veita 
hann til bráðabirgða. Rjettur sá, sem 
hjer er veittur, er aðeins veittur til eins 
árs. Ef venjulegar kringumstæður væru 
fyrir hendi, mundi mjer liggja í Ijetttu rúmi, 
hvort frv. væri samþ. eða ekki. Islands- 
banki er svo vel stæður, að hann gæti út- 
vegað sjer útlenda seðla á næsta hausti, 
ef ófriðurinn tálmar því ekki.

En jeg hugsa að enginn geti sagt um 
hvernig ófriðurinn horfir við, þegar komið 
er fram í október og mest er þörf fyrir 
seðla hjer á Iandi. En eitt er víst, að nú 
sem stendur er ómögulegt að fá þessa seðla 
frá útlöndum, þótt bankinn eigi þar inni. 
Spursmálið er þetta, hve mikil þörfin er. 
Miklar líkur til að milj. kr. muni ekki 
nægja, og fyrir mjer er engum vafa und- 
irorpið, að svo er. Jeg hefi fengið að vita 
hjer um bil hve mikið hafi verið farið út 
ur bankanum af seðlum fyrir nokkrum dög- 
um, og munu nú ekki nema rúmar 200 
þúsundir óútfarnar. En jeg skal geta þess, 
að allmikið af þessum seðlum hefir verið 
sent til útibúanna, en þó mun það eigi 
meira en þau þurfa.

Það er svo langt frá að ófriðarhættan

dragi úr seðlaþörfinni, heldur hefir hún 
einmitt aukið hana. Dýrtíðin heftir eðli- 
leg viðskifti og gerir það að verkum, að 
einstaklingarnir þurfa að draga sina skild- 
inga saman og burt úr bönkunum, og 
er þá illa farið, ef gjaldtregða er á. Þörfin 
er augljós nú, og svo mikil, að full nauð- 
syn er á, að auka seðlaútgáfurjett bankans. 
Það er hverjum manni bert. Þarf ekki að 
fara lengra en að vísa til atkvgr. Nd. í 
gær um málið, þar sem það var, þrátt 
fyrir harða mótspyrnu, samþ. með 20 atkv. 
gegn 4. Sýnir þetta augljóslega, að Nd. 
er i engum vafa um að þörfin er fyrir 
hendi og brýn nauðsyn er á aukinni seðla- 
útgáfu, til að afstýra teppu í viðskiftum, 
sem gæti haft alvarlegar afleiðingar, ef 
ekki voða í för með sjer. Svona skil jeg 
ástæður Nd. og fylgdist eg alveg með í 
umræðunum þar.

Eg drap á það áðan, og endurtek það nú, 
að þessi ótti hjá mjer og öðrum stafar af 
stríðshættunni. Þegar truflun kemst á hið 
venjulega líf, verður meiri þörf fyrir gjald- 
eyri en ella. Venjulega reyna menn að 
komast af með sem minst af seðlum, en 
nú verður þörfin meiri, af þvi að viðskift- 
in ganga ekki eins liðlega. Hjer i Reykja- 
vík hafa menn gripið til sparisjóðspeninga, 
og peningar á þann hátt dregist hjer út úr 
bönkunum. Eins mun fara um verslun- 
ina. Ef að vantar reiðupeninga, bætist 
teppa i viðskiftum ofan á. Kaupmenn geta 
ekki keypt hinar framleiddu vörur og kaup- 
endur ekki borgað. Þetta getur leitt af 
því, að seðla vanti í landinu, og er það 
áreiðanlegt, að sú hætta er mjög athuga- 
verð.

Svona vakir þetta fyrir þeim, sem fróð- 
ari eru en við um þetta. I blöðunum má 
sjá, að menn hafa gripið til þess ráðs, að 
losa bankana við að hafa gulltryggingu, 
seðlarnir gjörðir óinnleysanlegir — sum- 
part til þess að gefa út nýja seðla. í 
Danmörku var Nationalbankinn leystur
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undan peirri skyldu, að innleysa seðla sína 
með gulli. Ríkið hefir og gefið út sjer- 
staka seðla sem gjaldeyri.

Spurningin í þessu máli er: Hvar er 
hættan við það að auka seðlaútgáfurjett 
bankans, eins og nú er farið fram á ? Með 
nn’nuni besta vilja sje jeg hana ekki, og 
jeg get ekki sjeð að neinn hafi bent á 
hana. Hvað getur verið á móti því, að 
bankinn fái að gefa út þessa seðla? Hvar 
getur hættan verið, ef bankinn tryggir seðl- 
ana á þanri hátt, sem fullnægjandi þykir? 
Og þegar stríðið er úti, verður sjeð fyrir 
því, að gulltryggingin verði í lagi, og að 
bankinn geti ekki notað þessa heimild 
lengur en meðan þörfin er.

Framsögum. (K. D.) fullyrti, að því hefði 
verið slegið föstu í Nd„ að ekki mætti 
auka seðlaútgáfurjettinn, nema jafnframt 
væri gjörð gagngjörð breyting á fyrirkomu- 
lagi bankans. Þetta er ekki rjett. Þar var 
engu slegið föstu öðru en þvi, að hjer 
væri að eins um bráðabirgðaráðstöfun að 
ræða. Menn hafa ekkert um þetta sagt; 
en það kom berlega fram í umræðunum, 
að þeir álitu að breytingin á fyrirkomu- 
lagi bankans stæði i engu sambandi við 
það, hvort aukinn væri seðlaútgáfurjettur- 
inn eða ekki. Hjer var eingöngu um það 
ræða, hvort þjóðarþörfin heimtaði að út- 
gáfurjetturinn væri aukinn.

En háttv. framsögumaður (K. D.) tók 
það fram, að,ekki væri meiri, heldur minni, 
seðlaþörf vegna stríðsins. Jeg hefi nú ekki 
mikið bankavit, en þetta er að minni mein- 
ingu þveröfugt, eins og jeg þykist hafa 
sýnt fram á. Minni þörf er fyrir seðla, 
þegar viðskiftin ganga sem liðlegast, alt 
gengur sem greiðast, Þegar teppan kem- 
ur, þá kemur þörfin.

Jeg vil fullyrða, að stríðið, meðan það 
ekki hnekkir velmegun okkar í stórum stíl, 
eykur einmitt peningaþörfina. Dæmi ann- 
ara þjóða sýna hið sama.

Þá gat háttv. framsögum. (K. D.) þess, 
að þetta væru ekki bráðabirgðaákvæði,

heldur ættu að gilda áfram. Jeg veit ekki 
hvar háttv. framsögum. (K. D.) hefir aug- 
un. Jeg sje það ekki.

Frumvarpið, sem fór frá þessari deild, 
var ekki bráðabirgðaákvæði, en það, sem 
kemur aftur frá neðri deild er bráðabirgða- 
ákvæði, þar sem segir beinlinis i frum- 
varpinu sjálfu, að lögin gildi ekki lengur 
en til októberloka 1915.

Það má vel vera rjett, að það lýsti ekki 
neitt sjerlega miklu trausti á íslandsbanka, 
ef þingið 1915 ljeti líða um dal og hól og 
ljeti þessi lög ganga úr gildi. En hjer er 
ekki um það að ræða, heldur hitt, hvað 
nauðsynlegt er fyrir þjóðarþörfina og fyrir 
bankann sem þjóðnýta stofnun.

Því er likt farið um mig og um alla 
þá, sem um málið fjölluðu í Nd., að mjer 
finst þörfin svo brýn, að allmikill ábyrgð- 
arhluti væri að synja þessum lögum fram- 
gangs, og jeg vil ekki að það sje á minni 
ábyrgð, eða minna skoðanabræðra. Held- 
ar ekki er það á ábyrgð þeirra 20 í Nd., 
sem greiddu frumvarpinu atkvæði, ef tjón 
skyldi af hljótast, að frv. nái ekki fram 
að ganga.

Jeg vona að deildin lofi frumvarpinu 
fram að ganga. En þar í liggur fýrst og 
fremst að dagskráin verði feld.

Jeg skal að endingu benda á það um 
Islandsbanka, að án samninga við hann 
er ekki hægt að setja honum þessi skil- 
yrði.

Júlíus Havsteen: Hv. ræðum,, sem nú 
settist niður (Stgr. J.), gat þess, að mál þetta 
hefði fengið þá útreið í neðri deild að 20 
greiddu atkvæði með þvi en 4 á móti. 
Og þó að efri deild greiddi atkvæði með 
því, yrðu þeir samt undir þessir fjórir, 
hveijir sem þeir eru.

Aðaltalsmaður þeirra hjer er framsögu- 
maður minni hluta nefndarinnar, háttv. 2. 
þm. G.-K. (K. D.).

Hann byrjaði á því í þessu máli, að 
vera þvi nokkuð fráhverfur. En nefndar- 
álit vort 16. júlí hefir hann þó undirskrif-
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að, eins og nefndin skildi við það, og ekki 
skrifað undir með neinum fyrirvara.

Jeg skil ekki í honum, sem er heið- 
virður maður og þar að auki prestur vor 
i þjóðkirkjunni, að hann skuli ekki vilja 
standa við undirskrift sína.

Hann var þegar við 2. eða 3. umræðu 
með því skilyrði, sem háttv. þm. Vestm. 
(K. E.) kom með, og sem gjörði alveg 
ómögulegt að hagnýta sjer seðlaútgáfu- 
rjettinn, og með því stóð hann þá þegar 
ekki við orð sín. Málið komst fram i 
JNd., en þar var þetta skilyrði felt.

Nú kemur hann með tillögu til dag- 
skrár, til þess að eyðileggja frumvarpið, 
sem, eins og það liggur fyrir frá neðri 
deild, veitir bankanum aukinn seðlaútgáfu- 
rjett, og byggir á nefndaráliti úr Nd. Þetta 
einkennilega nefndarálit virðist beinlínis 
ganga út frá því, að löggjafarvaldið geti 
breytt „koncession" eða heimildarskjali Is- 
landsbanka án samþykkis hans; heimildar- 
eða rjettarskjal þetta er gefið til 30 ára, 
hvar af eru að eins 10 ár liðin. Jeg veit 
nú að vísu eigi, hvort þetta er meining 
háttv. framsögumanns (K. D.), en hvort 
sem er, gengur hann með dagskrártillögu 
sinni ofan i undinskrift sína á nefndar- 
áliti Ed. frá 16. júlí.

Með leyfi hæstv. forseta vildi jeg leyfa 
mjer að lesa hjer upp það sem hann hefir 
skrifað undir:

„Með þessum athugasemdum til íhug- 
unar fyrir háttv. deild, álitum við þó rjett- 
ara, að hindra það eigi, að frumvarpið fái 
að ganga til háttv. neðri deildar, og 
höfum, eins og að framan er getið, orðið 
ásáttir við meðnefndarmenn okkar, að ráða 
til að samþykkja það með eftirfarandi 
breytingum".

Og þarna stendur nafnið. Hjer hefi jeg 
það : Krístinn Danielsson, skrifari og fram- 
sögumaður.

Þar sem það er beint tekið fram í frum- 
varpinu frá Nd., að lögin gildi að eins til 
loka októberm. 1915, finst mjer nokkuð harl

af honum að kalla þetta „humbug“. Jeg 
hygg að neðri deild sje fullveðja um 
það, sem hún gjörir, og engin undirhyggja 
sje í þessu máli frá hennar hálfu. Og 
spádóm framsögum. (K. D.) gef jeg ekki 
túskilding fyrir. Nei.

Jeg veit ekki hvaðan þessi andróður 
kemur móti frumvarpinu. Svei mjer ef 
jeg get skilið það. fSigurður Stefánsson: 
Frá Landsbankastjórunnm ?) Já. Þar höf- 
um við það ef til vill. En jeg vil nú ekki 
tala meira um það; það gæti orðið of 
persónulegt.

Nú stendur svo á, að menn þurfa á 
veltufje að halda, og jeg hefði haldið, að 
á svona timum væri best að eiga eitthvað. 
Jeg hefi aldrei heyrt það fyrri, að undir 
slíkum kringumstæðum væri best ekkert 
að eiga.

Við segjum í öðru orðinu, að við vilj- 
um leiða gullstraurn inn í landið, en þeg- 
ar til kemur, viljum við ekkert gjöra, held- 
ur hindra það. En þetta er sprottið af 
meinsemi, og það er ekkert i veröldinni, 
sem mjer er ver við en meinsemina.

Eins og frumvarpið kemur frá Nd. ætti 
það að fá fram að ganga. Það álít jeg 
sæmilegast og best, bæði fyrir landið og 
Alþingi.

Karl Einarsson: Jeg tók eftir þvi, að 
fyrsta röksemd háttv. 3. kgk. (Stgr. J.) var 
það, að kostnaður við að útvega útlenda 
seðla væri ekki svo tilfinnanlegur, en nú væri 
ekki hægt að fá þá. En jeg man glögt 
eftir þvi, að einmitt þetla, um kostnaðinn, 
var aðalástæðan, sem hann færði fram, 
þegar frumvarpið var hjer til umræðu i 
sumar, og þá var ekkert stríð og enginn 
talaði um stríð. Jeg nefni þetta að eins 
sem dæmi um röksemdarfærsluna.

Sami þingmaður sagði, að mest af seðl- 
um bankans væri úti, svo að ekki væru 
óútgefnar nenia 200 þús. kr. En i einu 
aðalblaði bæjarins segir fyrir skemstu, að 
Islandsbanki ætti inni erlendis 1,400 þús. 
krónur. Ef hann dregur til sín eitthvað
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af þeirri inneign, þá getur hann sparað 
sjer að gefa út svo mikið af seðlum. Það 
ætti að vera öllum ljóst. (Steingrímur 
Jónsson: Hvaða blað var það?) Jeg man 
ekki betur en það stæði í Isafold og einn 
af fjármálamönnum okkar undir því.

Hvar eru þessir seðlar nú? í útibúum 
bankans? Að sumu leyti þarogaðsumu 
leyti koninir i aðrar peningastofnanir.

Hvað því viðvíkur, að þörf sje fyrir 
meiri gjaldmiðil meðan á striðinu stend- 
ur, þá held jeg það sje alveg rangt. Allir 
þeir seðlar, sem hjer eru nú, verða hjer 
kyrrir meðan striðið stendur. Og að menn 
geymi peninga, held jeg að engin áslæða 
sje til að ætla.

Eitt atriði vil jeg benda á. Það var 
ekki rjett hjá hv. 3. kgk. (Stgr. J.), að 
aukning* seðlaútgáfurjettar Islandsbanka 
hefði eigi verið bundin því skilyrði i hv. 
ííd., að skipulagi bankans yrði jafnframt 
jbreytt. Það var einmitt tekið skýrt fram 
þar, að til þess væri ætlast, og fyrir þá 
sök hygg jeg að margir hafi þar greitt 
frv. atkv.

Það er að vísu kveðið svo á í frv., að 
hinn aukni seðlaútgáfurjettur sje að eins 
veittur til eins árs. En þeir, sem greiddu 
frv. atkvæði í hv. Nd., hafa naumast gjört 
sjer nógu Ijósa grein fyrir því, að þessi 
rjettur verður varla á sómasamlegan hátt 
tekinn af bankanum, ef honum á annað 
borð er veitiur hann. Og þeir, sem vilja 
breyta fyrirkomulagi bankans, mega ekki 
láta tækifærið ganga úr greipum sjer, 
heldur binda aukning seðlaútgáfurjettarins 
því skilyrði, að bankanum sje breytt á 
þann veg sem þeir óska; annars er hætt 
við, að torvelt verði að fá komið á nokk- 
urri breytingu, er að verulegu gagni má 
verða.

Ef þörf er á auknum gjaldmiðli hjer i 
landi, þá sýnist rjettast að landsstjórnin 
gefi hann út sjálf, og getur hún svo lát- 
ið bankana fá þennan gjaldmiðil gegn 
nægri tryggingu. Það er miklu rjettari

aðferð en að auka seðlaútgáfurjett ís- 
landsbanka, sem er privafbanki, án þess 
að nokkrar nýjar kvaðir fylgi.

Jeg greiði óhræddur og hiklaust atkvæði 
með hinni rökstuddu dagskrá, sem hjer 
liggur fyrir; því að eins og nú stendur á, 
tel jeg landsstjórnina hafa fulla heimild til 
að gefa út gjaldmiðil, ef þörf krefur, og 
þá er fengið það sama, sem fá átti með 
seðlaaukningunni.

Jeg tek það fram, að jeg kom með brtt. 
mínar til að fá svolítið vit í frv., en ekki 
af því, að jeg fyndi ekki til að breyta 
þyrfti fyrirkomulagi Islandsbanka, þótt jeg 
sæi ekki færi á að koma með tillögur um 
það. Hv. Nd. hefir sýnt það með með- 
ferð sinni á málinu, að hún hefir og fund- 
ið til þessarar þarfar.

Jeg ráðlegg hv. d. að samþykkja hina 
rökstuddu dagskrá. Ef íslandsbanki vill 
fá aukinn seðlaútgáfurjett, þá verður 
hann að ganga að breytingum á stjórn 
sinni og skipulagi. Þess þarf að gæta, 
að láta það tvent verða samferða.

Steingrímur Jónsson: Ræðahv. þm. 
Vestm. (K. E.) sannfærði mig ekki um 
að ekki gæti stafað fjárhagshætta af því, 
að fella frv. þetta. Það var ekki heldur 
von, því hún var samantvinnuð af rang- 
færslum og útúrsnúningum.

Það er alls ekki það ósamræmi milli 
þess, sem jeg sagði í sumar um kostnað- 
inn við að útvega útlenda seðla handa 
bankanum, og þess, sem jeg sagði nú, eins 
og hv. þingm. (K. E.) vill láta sýnast. 
Það má búast við því, að ef seðlaútgáfu- 
rjettur Islandsbanka verður ekki aukinn, 
þá muni með ári hverju aukast þörfin á 
útlendum seðlum, og verður það eins og 
jeg sagði, þegar málið var hjer áður til 
umræðu, kostnaðarsamt fyrir bankann, að 
útvega frá útlöndum alla þá seðla, sem 
þarf til að fullnægja viðskiftaþörfinni. Hins 
vegar er málinu nú svo komið, að ein- 
ungis á að veita bankanum heimild til að 
auka seðlafúlgu sína uin hálfa miljón

24
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króna, og það með því skilorði, að hann 
hafi jafnan fyrirliggjandi tryggingarfje, er 
nemi að minsta kosti 50% af seðlafúlgu 
þeirri, er í hvert skifti er í umferð fram 
yfir 2% miljón króna. Þegar málið var 
hjer fyrir áður, þá var gjört ráð fyrir að 
bankinn fengi heimild til að gefa út 700 
þús. kr. í seðlum, fram yfir það sem nú er, 
og þyrfti ekki að hafa fyrirliggjandi meiri 
málmforða en næmi 37%% af seðla- 
upphæð þeirri, er í hvert skifti væri úti. 
Það sjá allir, að hjer er mikil breyting á 
orðin. Það er jafnvel efamál, hvort það 
borgar sig ekki eins vel fyrir bankann, að 
fá útlenda seðla, þegar seðlaskortur er, 
eins og ganga að frv. eins og það er nú; 
víst er um það, að mikill verður ekki 
kostnaðaraukinn. Þetta vona jeg að hv. 
dm. sjái og skilji, og jafnvel hv. þm. 
Vestm. (K. E.) líka, þegar hann fer að 
átta sig betur.

Þá lagði hv. þm. (K. E.) áherslu á að 
hjá mjer kæmi fram ósamkvæmni og jafn- 
vel ósannsögli, þar sem jeg sagði, að nú ætti 
bankinn ekki heima nema rúmar 200,000 
kr. i seðlum; þótti honum það koma illa 
heim við það, sem jeg hafði áður frá 
skýrt, að um miðjan júlímánuð hefði bank- 
inn átt í umferð rúmlega 1,661,000 kr. 
Þótti honum ótrúlegt, að svo mikið hefði 
farið út af seðlum síðan; enda sagði þm. 
(K. E.), að frá því hefði verið skýrt í blaði 
einu, — hann hjelt í ísafold, — nú fyrir 
skömmu, að bankinn ætti ekki nema um 
1,400,000 kr. í seðlum í umferð. Þetta 
er hreinasti misskilningur eða misminni, 
Hvorki Isafold nje nokkurt annað blað 
hefir skýrt frá þessu, heldur frá hinu, að 
hann ætti hjá útlendum bönkum um 
1,400,000 kr.

Það vill nú svo vel til, að jeg get fært 
hv. d. heim sanninn um, að jeg hefi á 
rjettu máli að standa um það, hvað bank- 
inn eigi úti af seðlum. Jeg hefi þar fyrir 
mjer skýrslu, sem jeg hefi fengið frá stjórn 
Islandsbanka, munnlega að vísu, en jeg

veit, að hún er áreiðanleg. Eftir henni 
á bankinn nú seðla í umferð að upp- 
hæð rúmar 2,000,000 kr., og auk þess 
hafa útibúunum nú nýlega verið sendar 
rúm 200.000 kr. í seðlum til að taka í 
umferð, og mun það eflaust ekki ofmikið 
til þeirra þarfa. Geta nú allir sjeð, að 
það er rjett hjá mjer, að í bankanum 
liggja ekki eftir nema rúmar 200,000 kr. 
í seðlum.

Jeg nenni ekki að rífast við hv. þm. 
Vestm. (K. E.) um það, hvort meiri þörf 
sje á seðlum, þegar ófriðarteppa er eða 
þegar hún er ekki. Þó vil jeg benda á 
það, að sú hræðsla og viðskiftateppa, sem 
ófriði fylgir, er mikil og sú eyðileggingr 
sem langvinnum ófriði fylgir, er að jafn- 
aði stórkostleg. I byrjun ófriðarins reyna 
menn að halda áfram störfum síiium, en- 
þegar hann hefir lengi staðið, þá fer alt 
að leggjast í kaldakol, og mönnum á 
ófriðarsvæðinu að falla allur ketill í eld. 
Þegar svo er komið má vera að þörfin 
fyrir gjaldeyri minki; en vist er það, að- 
i byrjun ófriðar er hún mikil, enda sjá- 
um vjer, að eitt hið fyrsta, sem aðrar 
þjóðir gjörðu, þegar ófriðurinn hófst, var 
að auka seðlaútgáfu hjá sjer. Þetta ætti 
þó að vera bending í þá átt, að varlegt 
sje að trúa fullyrðingum hv. þm. Vestm. 
(K. E.) um að ekki geti komið til mála, 
að hjer sje meiri þörf á seðlum ófriðar- 
ins vegna en ella. Hv. þm. (K. E.) sagði,. 
að hinn aukni seðlaútgáfurjettur bankans- 
mundi ekki verða takmarkaður aftur, þrátt 
fyrir ákvæði frv., ef hann fengist á ann- 
að borð. Það getur verið að svo fari. 
En illa trúi jeg því, að hv. þm. (K. E.)> 
og skoðanabræður hans í þessu máli, hafi 
ekki hug og vilja til þess, þegar þeir sjá 
sjer færi, þrátt fyrir ummæli hv. þm. 
(K. E.) nú. Jeg hefi aldrei talað um 
neina ofsókn gegn Islandsbanka. Það er 
þvi hreinn óþarfi fyrir hv. þm. (K. E.) að- 
vera að afsaka sig. Jeg skil annars ekki 
í, hvað þetta ofsóknatal á að þýða. Það
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er engu líkara en þeir, sem eru sem 
kröftulegast að mæla gegn Islandsbanka, 
sjeu sjer þess meðvitandi, að framkoma 
þeirra líkist ofsókn. Eigi að síður virðist 
ástæðulaust, að vera að koma með af- 
sakanir, meðan enginn ber þeim slíkt 
á brýn.

Hv. þm. (K. E.) sagði að Iandsstjórnin 
gæti gefið út sjerstakan verðmiðil, ef þörf 
krefði. Jeg er ekki svo fróður, að jeg 
vilji að svo stöddu segja af eða á um 
þetta. En það sje jeg, að það er engan 
veginn hættulaust, að landsstjórnin gangi 
inn á þá braut, og óvist hverja þýðingu 
það mundi hafa fyrir fjárhag landsins á 
eftir. Það er og auðsjeð, að það er hand- 
hægara fyrir landsstjórnina, að bankanum 
sje heimilað að auka seðlafúlgu sína en 
að hún þurfi að annast útgáfu nýs gjald- 
miðils. Og loks yrði það ei gjört, nema 
með sjerstökum undantekningarlögum, og 
-ekki nema i mestu vandræði væri komið, 
þvi að í raun rjettri væri slíkt brot á 
einkaleyfi íslandsbanka, að gefa út seðla. 
Hv. þm. (K. E.) sagði, að meiningin með 
brtt., þegar málið var hjer áður til með- 
ferðar, hefði verið sú, að koma ofurlitið 
meira viti í frv., en ekki til að gjöra það 
nothæft; ætlaði hann svo hv. Nd. að koma 
enn meira viti í það. Þetta gleður mig 
að heyra. Þá hjelt hv. þm. (K. E.) því 
fram, að hægðarleikur væri fyrir Islands- 
banka, að auka hlutafje sitt. En nú er 
hann horfinn frá þvi. Brtt. hans var til 
að hleypa viti i málið, en eigi til að gjöra 
frv. nothæft. Þetta er hans eigin játning nú.

ATKVGR.:
Rökstudda dagskráin frá 2. þm. G.-K. 

(K. D.) [A. 486] var samþykt með 7 : 6. 
atkv. að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

já: nei:
Björn Þorláksson, Steingrímur Jónsson, 
Guðm. Ólafsson, Eirikur Briem,
Hákon Kristóferss., Guðm. Björnsson,
Jóseí Björnsson, 
Karl Einarssön,

Július Havsteen, 
Magnús Pjetursson,

Karl Finnbogason, Sigurður Stefánsson. 
Kristinn Daníelsson.

Frv. þar með
vísað til stjórnarinnar.

3. Sparisjóðir.
Á 26. fundi i Ed., föstudaginn 31. júlí, 

var útbýtt
frv. til laga um sparisjóði, 

eins og það hafði verið samþ. við 3. umr. í Nd.
A 30. fundi, mánudaginn 3. ágúst, var 

frv. tekið til 1. umr. (A. 281.).
Steingrímur Jónsson: Þetta mjög 

svo þýðingarmikla mál var fýrir síðasta 
þingi. Það var þá til meðferðar hjer í 
deild og var afgreitt til hv. Nd., en var 
felt þar. I sumar lagði stjórnin málið fyrir 
hv. Nd., og hefir hún nú afgreitt það 
hingað. Frv. hefir þó tekið allmiklum 
breytingum frá því það fór hjeðan frá 
deildinni í fyrra, og því vil jeg leggja til 
að 5 manna nefnd sje skipuð í það að 
lokinni þessari umræðu; en með því að 
æskilegt er að málið verði afgreitt hjer 
frá þinginu í ár, vona jeg að nefndin geti 
lokið starfi sinu á skömmum tíma, svo 
að inálið þurfi ekki að stranda í þinginu 
vegna tímaskorts.

ATKVGR.:
Frv. vísað til 2. umr. með öllum atkv. 

Fimm manna nefnd samþ. með öllum 
atkv. og i hana kosnir:

Eiríkur Briem,
Steingrímur Jónsson,
Björn Þorláksson,
Kristirrrr Daníelsson,
Karl Finnbogason.

2. umr. á 37. fundi, þriðjudaginn 11. 
ágúst (A. 281, n. 456).

Framsögum. (Steingrímur Jónsson): 
Eins og hið stutta nefndarálit á þgskj. 456 
ber með sjer, þá hefir nefndinni komið 
saman um að vísa málinu til stjórnarinn- 
ar með rökstuddri dagskrá. Astæður fýrir
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þessu eru þessar: Nefndinni er það full- 
Ijóst, hve þýðingarmikið mál þetta er; 
hins vegar er það og kunnugt, hve mis- 
skiftar hafa verið skoðanir bæði á þing- 
inu í fyrra og eins nú i ár, hvernig mál- 
inu yrði heppilegast ráðið til lykta. Frum- 
varp það, sem stjórnin lagði fyrir þingið 
í ár, var líkt frumvarpi þvi, sem efri deild 
samþykti í fyrra, en sem þó var ágrein- 
ingur um. I hv. Nd. hefir stjórnarfrum- 
varpið tekið stórkostlegri breytingu, og er 
lítið annað eftir af því en að fyrirskipuð 
er skoðun á sparisjóðum landsins. En 
auk þess, sem fyrirkomulaginu á eftirlitinu 
með sparisjóðum er gjörbreytt frá þvi, 
sem ætlast var til í stj frv., þá eru ýms- 
ar fleiri breytingar gjörðar, og eru sumar 
þeirra síst til bóta.

Þegar svona er komið málinu, sá nefnd- 
in sjer ekki fært að samþykkja frv. óbreytt; 
en hins vegar ósennilegt að menn mundu 
geta orðið sammála um breytingar. Þá 
er þess og að geta, að málið tafðist hjer 
í deild við það, að einn nefndarmaðurinn 
var sjúkur um tima, og það einmitt sá 
maðurinn, sem einna síst mátli missast, 
hv. 2. kgk. (E. B.). Þrátt iyrir þetta alt

hefði ef til vill verið hægt að fá fram 
breytingu á frv. hjer í deild nú á síðustu 
stundu; en þó svo hefði farið, þá var það 
bersýnilegt, að málið rnundi daga uppi í 
hv. Nd. Nefndin vildi þó ekki skilja svo 
við málið, að ekki væri nokkuð að gjört; 
henni er það ljóst, að með ári hverju 
vex þörfin á tryggilegu eftirliti með spari- 
sjóðunum, þvi að þeir fjölga og vaxa 
hröðum fetum eftir því sem viðskifti og 
velmegun þjóðarinnar eykst. Hættan íyr- 
ir sparisjóðina verður alt of mikil, ef hald- 
ið er áfram að lifa undir þvi lagaleysi, 
sem nú er, og ekkert er að gjört; en af 
þvi að engin líkindi eru til, að hægt verði 
að koma gegnum þingið i ár lögum um 
eftirlit með sparisjóðum, leyfir nefndin 
sjer að koma með svohljóðandi rökstudda 
dagskrá, sem jeg bjð hæstv. forseta að 
bera undir atkvæði að lokinni umræðu.

I trausti þess að stjórnin leggi fgrir næsta 
reglulegt Alþingi frumvarp til laga um spari- 
sjóði, tekur deildin fyrir næsta mál á dagskrá. 
ATKVGR.:
Rökstud dadagskráin (A. 456) samþ. með 

öllum atkv.
Frv. þar með
uísad til stiórnarinnar.

II.
Þingmannafirumvðrp.

1. Lóðir og lönd í Reykjavík.
Á 12. fundi i Ed., laugardaginn 18. júli, 

var útbýtt
frv. til laga um mat á lóðwn og 

löndum í Reykjavík, 
eins og það hafði verið samþykt við 3. 
umr. í Nd.

Á 14. fundi, þriðjudaginn 21. júli, var 
frv. tekið til 1. umr. (A. 126).

Eiríkur Briem: Jeg stend upp til að 
láta i ljós, að mjer sýnist sjálfsagt aö 
nefnd sje skipuð í þetta mál, og sting upp 
á að þriggja manna nefnd sje kosin að' 
lokinni umræðunni.

ATKVGR.:
Frumvarpinu vísað til 2. umræðu í e. hlj.
Þriggja manna nefnd samþykt i e. hlj.
I nefndina voru kosnir:
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Eiríkur Briem, 
Guðm. Björnsson, 
Karl Einarsson.

Girðiogalagabreyting.

Jósef Björnsson, 
Eiríkur Briein, 
Guðm. Olafsson.

2. umr. á 40. fundi, miðvikudaginn 12. 
ágúst (A. 126, n. 481).

Framsm. (Guðmundur Björnsson): 
Jeg vona að háttv. deild hafi veitt því 
eftirtekt í áliti nefndarinnar, sem skipuð 
var til að athuga þetta mál, að þótt hún 
telji mál þetta gott og hjer sje um nauð- 
synlega rjettarbót að ræða, þá álítur hún 
það mikið vandamál og telur ráðlegast 
að fresta því til næsta þings.

Vona jeg að deildin verði á sama máli, 
og samþykki þá röksludda dagskrá, sem 
liggur fyrir Irá nefndinni:

I þvi trausti, að ráðherra með aðstoð borg- 
arstjórans i Reykjavík undirbúi og leggi fyrir 
nœsta þing frumvarp til laga um mat á lóð- 
um og löndum i Reykjavík, tekur deildin 
fyrir nœstu mál á dagskrá.

ATKVGR.:
Rökstudda dagskráin (A. 481) samþ. með 

11 atkv. samhlj. og frv. þar með
vísað til stjórnarinnar.

2. Girðingalagabreyting.
A 13. fundi, mánudaginn 20. júlí, var 

útbýtt
frv. til laga um breytingu á lögum nr. 

66, 22. nóv. 1913, um girðingar, 
eins og það hafði verið samþykt við 3. 
umr. í Nd.

Á 15. fundi, mánudaginn 22. júlí, var 
frv. tekið til 1. umr. (A. 143).

Jósef Björnsson: Jeg sting upp á að 
þriggja manna nefnd sje skipuð í málið 
að lokinni umræðu.

ATKVGR.:
Frumvarpinu visað til 2. umr. með öll- 

um atkvæðum.
Þriggja manna nefnd samþ. með öllum 

atkv. og i hana kosnir:

2. umr. á 21. fundi, miðvikudaginn 
29. júlí (A. 143, n. 232).

Framsögnmaður (Guðm. Ólafsson); 
Svo sem tekið er fram í nefndarálitinu, 
lítur nefndin svo á, sem þetta frumvarp 
sje ekki til bóta. Flestar breytingarnar í 
1. málsgrein 1. gr. eru að eins orðabreyt- 
ingar, og virðast þær ekki heppilegar. Jeg 
get t. d. ekki sjeð, að „landeigandiu sje 
betra orð en jaiðeigandi, enda er orðið 
jarðeigandi líka viðhaft í frv. Þar stendur og 
„að leggja á mörkum löggarð úr vír“ fyrir að 
girða á mörkum samkvæmt lögum o. s. frv. 
Að öðru Ieyti get jeg vísað til nefndará- 
litsins. Það er mjög varhugavert að nema 
úr lögum ákvæðið um hámark endur- 
greiðsluskyldu á girðingarkostnaði, þar 
sem sá, sem á hlut að máli, verður að 
greiða þann kostnað, hvort sem honum 
er ljúft eða leitt, og hvort sem hann er 
fær um að greiða hann eða ekki. — Þá. 
er og ákvæðið um skyldu ábúanda til þess 
að halda við girðingu ekki heppilegt. A 
ábúandinn að kosta viðhaldið að öllu leyti 
og borga þar á ofan árlega 2°/0 af girð- 
ingarkostnaði, ef sá, er býr á landinu hin- 
um megin við girðinguna, á ábúðarjörð 
sína, en vanrækir viðhaldið að nokkru eða 
öllu leyti? Það væri sannarlega ranglátt,. 
en frumvarpið ákveður ekkert um það. — 
Ekki getur nefndin heldur fallist á, að 
nauðsyn beri til að breyta ákvæðunum um 
gjaldskyldu á girðingarkostnaði, þar sem 
kauptún eiga hlut að máli. Breytingar 
frumvarpsins eru þar tæpast til bóta, enda. 
fýrirmæli núgildandi laga fulltryggileg fyrir 
ábúanda. — 2. gr. frumvarpsins fer fram 
á, að við 9. gr. girðingarlaganna bæt- 
ist svo hljóðandi grein: „Hveijum þeim,. 
er þykir rjetti sínum hallað af úttektar- 
mönnum, þá er mat fer fram á girðing 
eða girðingarkostnaði, er heimilt að kref-
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jast yfirúttektar. Fer um þá úttekt svo 
sem fyrir er mælt uni yfirúftekt í lögum 
um bygging, ábúð og úttekt jarða“. — 
En svo sem getið er um í nefndarálitinu, 
fer þessi grein mjög illa sem viðbót 
við 9. gr. girðingarlaganna, sem er 
annars efnis. Og þar að auki mun ekki 
mikil þörf á þessu ákvæði, því að það er 
mjög sjaldgæft við úttektir jarða, að yfir- 
úttektar sje krafist, og svo mundi að lík- 
indum fara um mat á girðingum. Annars 
finst mjer frumvarp þetta gott sýnishorn 
af umbótatilraununi sumra háttvirtra þing- 
manna á nýjum og óreyndum lagaá- 
kvæðum.

Jeg skal svo ekki fjölyrða frekar um 
þetta, en vil fyrir hönd nefndarinnar leggja 
það til, að háttv. deild felli frv.

ATKVGR.:
1. gr. frumvarpsins feld með öllum at- 

kvæðum og frumvarpið þar með talið
fallið.

3. Fuglafriðun og eggja.
Á 19. fundi í Ed., mánudaginn 27. júlí, 

var útbýtt
frv. til laga um breytingu á lögum 

um friðun fugla og eggja nr. 59, 10. 
nóv. 1913,
eins og það hafði verið samþykt við 3. 
umr. í Nd.

Á 22. fundi, fimludaginn 30. júlí, var 
frv. tekið til 1. u m r . (A. 236).

Kristinn Daníelsson: Jeg býst við, 
eftir því sem mjer hefir heyrst á mönnum, 
að eigi muni mikill áhugi á því, að mál 
þetta fái framgang að þessu sinni. Mörg- 
um þykir það varúðarvert, að breyta nýj- 
um lögum áður en nokkur veruleg reynsla 
getur verið komin á það, hvernig þau 
muni gefast, og er þessi skoðun næsta 
eðlileg. Hins vegar dylst mjer það ekki, 
að margir eru óánægðir með fuglafriðun- 
arlögin frá síðasta þingi, og óska að þeim 
sje breytt. Skal jeg geta þess, að það

hefir verið farið fram á það við mig af 
kjósendum mínum, að jeg leitaðist við að 
fá þeim þegar breytt. Jeg hefi svarað 
þeim því, að það mundi þykja varúðar- 
vert, að fara nú þegar að breyta nýjum 
lögum. Þó finst mjer rjettast, að rnálið 
sje athugað hjer, eins og í háttv. Nd. 
Rjettast þætti mjer, að nefnd væri skipuð 
hjer í málinu, og þótt farið sje mjög að 
líða á þingtimann, má vænta þess að þeirri 
nefnd mundi þó vinnast tími til að koma 
fram með rökstutt álit, er síðar meir gæti 
orðið til leiðbeiningar við meðferð máls- 
ins. Þó ætla jeg ekki að svo stöddu að 
stinga upp á nefndarskipun; en þess vitdi 
jeg óska, að málið fengi að ganga til 2. 
umræðu.

ÁTKVGR.:
Frumvarpið felt frá 2. umræðu með 6 : 6 

atkv. að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
;a:

Eiríkur Briem, 
Hákon Kristóferss., 
Jósef Björnsson, 
Július Havsteen, 
Karl Finnbogason, 
Kristinn Daníelsson,

nei:
Björn Þorláksson, 
Guðm. Björnsson, 
Guðm. Olafsson, 
Karl Einarsson. 
MagnúsPjetursson, 
Sig. Stefánsson.

Steingrímur Jónsson greiddi ekki atkv., 
og færði þau rök fyrir, að hann væri að 
vísu samþykkur efni frumvarpsins, en teldi 
ekki rjett að ráða málinu til lykta á þessu 
aukaþingi, svo skömmuni tíma eftir að 
lög þau, sem hjer væri farið fram á að 
breyta, hefðu öðlast gildi.

Tók forseti þessa afsökum gilda, jafn- 
framt því sem hann lýsti yfir því, að

frv. vœri fallið.

4. Þingsköp.
Á 20. fundi í Ed., þriðjudaginn 28. júli, 

var útbýtt
frv. til laga um breyting á lögum um 

þingsköp handa Alþingi nr. 45, 10. nóv. 
1905,
eins og það hafði verið samþ. við 3. umr. í Nd.
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Á 26. fundi, föstudaginn 31. júlí, var frv. 
tekið til 1. umr. (A. 271).

Júlíus Havsteen: Það eru nú næstum 
því 10 ár síðan að þau þingskapalög voru 
sett, sem nú gilda. Þá gekk svo fyrir þvi 
máli hjer á þingi, að hv. Nd. lá á því 
mestallan þingtimann, svo að þing átti 
eftir að standa eina 4 daga, þegar það koni 
hingað upp í deildina. Ed. hafði því 
helst til skamman tíma til þess að athuga 
málið svo sem skyldi. Mjer finst, að 
nokkuð líkt standi á nú. Frv. þetta er 
flutt inn á aukaþing, þar sem stórmál eru 
fyrir höndum, sem það beinlínis er kallað 
saman til þess að ráða fram úr. Jeg veit 
ekki, hvað háttv. flutnm. þessa frv. getur 
gengið til þess að hraða sjer svo. Það 
sýnist þó svo, að þetta frv. hefði mátt 
bíða til næsta reglulegs Alþingis. — Þarað 
auki vil jeg leyfa mjer að benda á, að 
i þessu frv. kemur fram nýtt princip. 
Alþingi er hjer gjört að undirlægju stjórn- 
arráðsins, þar sem foisetar þingsins eru 
sviftir heimild til þess að ávísa fje á milli 
þinga. Þeir eiga að eins að hafa heimild 
til þess, meðan þing situr, en svo ekki 
lengur. Þetta ákvæði getur líka snert vara- 
forseta þingsins (Hákon Kristófersson: 
Og ef til vill ekki alveg að ástæðulausu!) 
Jeg skal ekki fara frekar út í þessa sálma» 
en mjer virðist það liggja i augum uppi, 
að forsetarnir eigi að hafa rjett til þess að 
ávisa einnig milli þinga. — Jeg skal svo 
ekki fjölyrða frekar um þetta mál, en mjer 
virðist sjálfsagt, að nefnd sje skipuð til 
þess að rannsaka það, því að það þarf 
sannarlega ihugunar við.

ATKVGR.:
Frv. visað til 2. umr. í e. hlj.
Samþ. með öllum atkv. að skipa 5 

manna nefnd, og voru þessir kosnir í 
bana með öllum atkvæðum:

Júlíus Havsteen,
Guðm. Björnsson,
Björn Þorláksson,

Jósef Björnsson, 
Magnús Pjetursson,

2. umr. á 36. fundi, mánudaginn 10, 
ágúst (A. 271, n. 427).

Framsögumaður (Guðui. Björnsson):
Nefndin hefir gjört grein fyrir þvi í á- 

liti sínu, að þetta sje svo vandasamt mál, 
að það þurfi meiri ihugunar en hægt sje 
að láta i tje á þessu þingi. — Jeg skal 
leyfa mjer að auka nokkrum orðum við 
það, sem sagt er i nefndarálitinu. Jeg 
skal benda á ýms atriði í þingsköpunum, 
sem nefndin álítur nauðsynlegt að breyta; 
margt af þvi, sem jeg nu mun segja, er 
frá mínu eigin brjósti; nefndin ber enga 
ábyrgð á því.

Það er þá fyrst 4. gr. Þar er 
ekki gjört ráð fyrir, hvernig með skuli 
fara, ef kært er yfir átlsherjarkosningum; 
en það er þó hugsanlegt, að slíkt geti átt 
sjer stað. Sjeu þœr nú dæmdar ógildar 
— hvað þá?

Næst er að nefna startsmenn þingsins. 
Um það atriði er rætt í nefndarálitinu og 
þarf jeg ekki miklu við að bæta. Gall- 
ana á núverandi fyrirkomulagi þekkjunr 
við allir. Þingið hefir stundum fengið 
skrifstofustjóra, sem ekki hafa verið starf- 
inu vaxnir. Sömuleiðis ónýta skrifara. 
Nefndin leggur til, að skipaður sje fastur 
skrifstofustjóri, sem svo velji starfsmenn 
þingsins, i samráði við forsetana.

Þá er nú eitt meginatriði, sem einkar- 
vel þarf að athuga, og það eru fyrirmæli 
þingskapanna um meðferð á lagafrum- 
vörpum. Reynslan hefir þar leitt í ljós,. 
að vinna þingsins að lagafrumvörpum fer 
mjög illa úr hendi.

Nefndirnar draga oft að skila málunumr 
þangað til komið er undir þinglok, eink- 
um i neðri deild, og magnast sá ósiður 
ár frá ári; bitnar það illa á efri deild;. 
hún fær nú oft merkustu málin svo seint 
i sínar hendur, að enginn tími er til að>
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athuga þau. — Til hvers var þingið rofið 
í fyrra, efnt til kosninga og kvatt til þessa 
aukaþings? Til að athuga og íhuga sem 
vandlegast stjórnarskipunarlögin, sem 
samþykt voru í fyrra, og þá um leið breyt- 
ingu á kosningalögum. Hvað líður þeim 
málum? Jú, stjórnarskrármálid kom 
úr nefnd í neðri deild 8. ágúst, kosn- 
ingalögin eru þar enn í nefnd, hvor- 
ugt málið komið hingað til efri deild- 
ar. I dag er 10. ágúst; á morgun ber 
að rjettu lagi að slíta þessu aukaþingi.

Herra forsett, — jeg tek mjer málhvíld, 
svo að allir geti fest sjer þessi ósköp i 
minni.

Breytingartillögum er iðulega hrúgað 
inn hjer á þingi við 3. umr. og siðan 
aftur við „eina umræðu“ um lagafrum- 
vörp, og eru þá oft samþyktar án nokk- 
urrar ihugunar. Þetta hefir leitt til þess, 
að lögin hafa einatt reynst svo gölluð, að 
þurft hefir að breyta þeim strax á næsta 
þingi. Þó tekur út yfir sá ósiður, að.þing- 
menn hrúga lagafrumvörpum inn á hvert 
þing, öllum á óvart, alveg fyrirhyggjulaust 
og undirbúningslaust, hripa upp frumvörp 
sín í flughasti, þegar á þing er komið, þá 
fyrst, hver i kapp við annan, þykir fremd 
i því, að smámjatla þessum hrákasmiðum 
úr sjer fram undir þinglok „með afbrigð- 
tim frá þingsköpum“, sem þeir einlægt 
veita sjer. Menn hafa alla tið vítt stjórn- 
ina fyrir það, að hún hafi aldrei birt frum- 
vörp sín fyr en í þingbyrjun, og iðulega 
sakað hana um óvandaðan frágang á frv. 
og ónógar röksemdir; en er það ekki und- 
arlegt að þingið skuli bera þessar ásak- 
anir á stjórnina? Hvað ferst þingmönn- 
um að finna að þessu, þar sem þeir eru 
margfalt sekari en stjórnin ? Það er sagt, 
að frumvörp stjórnarinnar eigi að vera 
vel vönduð, vel rökstudd og komin fyrir 
almenningssjónir góðum tíma áður en 
þing er sett. Rjett er nú það. En þing- 
mannafrumvörpin er aldrei minst á, og 
þó er auðsætt, að alveg sama er um

þau að segja. Þetta má ekki svo til ganga. 
Þjóðin verður að krefjast þess af fulltrú- 
um sinum, að þeir hugsi eitthvað um þjóð- 
málin, rmiUi þinga, hafi frumvörp sín 
tilbúin, vandlega íhuguð og vel rökstudd 
(í „athugasemdum") fyrir þing, engu síð- 
ur en stjórnin. Ef hægt væri að koma 
þessu á, þá myndi vinna þingsins verða 
margfalt meira virði, margfalt happa- 
drýgri fyrir þjóðina. Þess vegna œtti 
að krefjast þess, að þingmenn hafi öll 
sín frumvörp altilbúin í þingbyrjun, ál- 
veg eins og landsstjórnin. Auðvitað 
getur það komið fyrir, að einhver þjóðar- 
nauðsyn komi alt í einu í ljós á miðju 
þingi, sem bæta verði úr með lagaboði; 
það er þó mjög sjaldgœfur viðburður. 
En þess vegna væri rjettast að kjósa nefnd 
í þingbyrjuh, bæði i efri og neðri deild, 
samvinnunefnd, sem fengi öll slík frum- 
vörp til athugunar, þau sem ekki eru 
lögð fram í þingbyrjun, og rannsakaði 
hvort þau væru sæmilega undirbúin og 
hvort nauðsyn væri að taka þau til með- 
ferðar á þvi þingi, og skuli það aldrei 
leyft, nema sannað sje, að brýna þjóðar- 
nauðsyn beri til, að þeirri lagasetningu 
sje ekki frestað til næsta þings. — Þá 
þyrfti að setja öllum nefndum frest fyrir 
því, hvað langan tima þœr megi hafa 
frumvörp til meðferðar. Sjerstaklega er 
það óhæfa, að fjárlögin komi ekki til 
efri deildar fyr en i þinglok, svo að sú 
deild geti ekki unnið að þeim neitt að 
ráði. Þau ósköp fara óðum i vöxt; i 
fyrra voru fjárlögin lögð fram í efrí 
deild 28. ágúst — tuttugasta og áttunda 
dag ágúst-mánaðar.

Jeg vjek að því áðan, að það eru breyt- 
ingartillögurnar, sem iðulega valda verstu 
göllunum á lagasmíðum þingsins. Þær 
„má koma fram með við hverja umræðu 
sem er“, segir í 30. gr. þingskapa. Þó 
veit jeg ekki til, að þeirra hafi nokkurn- 
tima orðið vart við 1. umr. En við 2. umr. 
er altítt að þeim rignir niður úr öllum áttum.
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Hjer í efri deild höfum við nú tekið 
upp þann sið, að þeir, sem vilja fá frum- 
varpi breytt, tilkynna nefndinni óskir sín- 
ar við 1. umr., eða meðan nefndin situr 
að störfum. Næst þá oftast samkomulag, 
«g fer nú oftast svo hjer í efri deild, að 
við 2. umr. er ekki um aðrar breytingar 
að ræða en þær, sem nefndin stingur upp 
á. Þyki nú einhverjum þörf á frekari 
hreytingum, vekur hann máls á því og 
biður nefndina að athuga það til 3. umr., 
en flytur ekki sjálfur breytingartillögur, 
nema nefndin hafni tilmælum hans. Þetta 
eru rjettu vinnabrögðin, og hafa gefist á- 
gœtlega hjer í efri deild, bæði í fyrra og 
núna í sumar. En í neQri deild er alt i 
mesta ólagi, iðulega ókjör af breytingar- 
tillögum frá ýmsum þingmönnum, öðrum 
en nefndarmönnum, bæði við 2. og 3. um- 
ræðu; veldur það bæði töfum og skemd- 
um. Sjerstaklega þarf að girða fyrir að 
breytingartillögum rigni niður úr öllum 
áttum við 3. umræðu og eina umrœðu, 
t. d. með því að Ieyfa ekki breytingartíl- 
lögur við þær umræður frá öðrum en 
nefndunum, eða þá heimta aukinn meiri 
hluta með þeim; mætti setja í þingsköp, í 

nð til samþyktar á breytingartillögum við ■
3. umræðu og eina umræðu þurfi 2/3 at- ' 
kvæða; er þá engu að síður örugt um að 
þær breytingar verði gerðar, sem augljóst 
er að fram þurfi að ganga.

Jeg verð að fara fljótt yfir sðgu. Eitt ' 
er það í þingsköpunum, sém athygli vek- | 

ur, þar sem eru rökstuddar dagskrár; 
þær eru nefndar í 34. gr. þingskapa, sbr. ; 
52. gr. I stjórnarskipunarlögunum frá 3. j 
nkt. 1903 er talað um að vísa máli til 
ráðherra. i

Það er því harla kynlegt, að í þing- 
sköpunum er ekki gert ráð fyrir neinu, 
sem heitir tilvísun til ráðherra. En það 
er orðið alsiða að vísa máli til ráðherra 
með rökstuddri dagskrá; hún er orðin ■ 
einskonar ruslakista, sem öllu er fleygt í. 
Með rökstuddri dagskrá eru frumvörp

„drepinu, og þykir vægari dauðdagi en 
að „skera þau niður“; með rökstuddri 
dagskrá eru frumvörp „svœfðu, sem sje 
vísað lil stjórnarinnar, eins og fara á 
með þetta frumvarp. Með rökstuddri dag- 
skrá eru lika þingsályktunartillögur drep- 
nar, visað frá eða vísað til stjórnarinnar. 
Með rökstuddri dagskrá má enn fremur fella 
stjórnina, t. d. með því að drepa stjórnar- 
frumvarp á þann hátt og fela vantrausts- 
yfirlýsingu í dagskránni.

Það væri nú æskilegt að koma þessum 
þingvenjum fyrir í þingsköpunum.

Þá eru ' þingsályktunartillögur. Það 
er eitt atriðið, sem þarl athugunar við. 
Það er orðin venja, þótt ekki sje það leyft 
i þingsköpunum, að heimila útgjöld úr 
landssjóði með þingsályktunartillögum. 
Slíkar þingsáliktunartillögur œttu að vera 
bornar upp og samþyktar í báðum deild- 
um, enda er það nú oftast gert, en þess 
er ekki krafist i þingsköpum. Nefndin er 
einhuga um það, að í þingsköpum eigi að 
skipa svo fyrir, að pingsályktanir, sem 
fara fram á útgjöld úr landssjóði, skuli 
samþykkja í báðum deildum, til þess að 
gildar sjeu.

Nú er að nefna þann annmarkann á 
vinnubrögðum þingsins, sem háskaleg- 
astur er fyrir þjóðina. Það er meðferð- 
in á fjárlagafrumvörpunum. Neðri deild 
er nú farin að halda þeim hjá sjer fram 
undir þinglok; þess var áður minst; því 
verður að kippa í lag. — Þá er annað. 
I 30. gr. þingskapa segir: „Breytingcirtill. 
um atriði, sem búið er að fella ídeild, 
má eigi bera upp aftur í sömu deild á 
sama þingiu. En þetta boðorð þingskap- 
anna er nú fótum troðið á hverjuþingi; 
það sem felt er við 2. umr. fjárlaga, geng- 
ur nú iðulega aftur við 3. umr.; er þá 
bara krónutalinu breytt ofurlítið, og kall- 
að, að nú sje um alt annað að ræða, þó 
atriðið sé alveg það sama, sem búið var 
að fella, sami vegurinn eða brúin, sami 
skólinn eða rithöfundurinn. Ymsir þingm.

25
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eru mjög óánægðir með þennan nýja sið. 
En háttv. neðri deild hefir ekkert að þéssu 
hugað í frv. sínu til breytingar á þingsköp- 
unum. Enn fremur hefir það vakið óhug 
gætinna manna á þingi, að nú er orðið 
altitt, að hœkka stórum útgjöldin og 
bœta við nýjum útgjaldaliðum, við 3. 
umr. fjárlaganna. Þegar svo fjárlögin 
eru komin gegnum báðar deildir og fara 
svo aftur frá efri deild til einnar umr. í 
neðri deild, þá bætir nedri deild enn á 
ný við útgjöldin, — í fyrra hvorki 
meira né minna en 40,000 kr. (39,930 
kr.) og mikið af því atriði, sem áður 
höfðu verið feld, eða álveg nýir gjáld- 
liðir. Þetta er meira en lítið varasamt 
fyrir fjárhag landsins, ekki síst af því, að 
þessi þingvenja er stöðugt að færast í 
a/ukana. Nú mætti vel girða fyrir þessa 
hættu með hyggilegum ákvæðum i þing- 
sköpunum um breytingártillögur, eins og 
jeg var að nefna áðan. Virðist ekki van- 
þörf á, að þetta sje vandlega athugað, 
þegar um breytingu er að ræða á þing- 
sköpunum. Það er ofurhægt á ýmsan 
hátt — ef þingið vill. Við höfum á þessu 
og síðasta þingi tekið upp þá nýbreytni, 
að báðar deildir hafa kosið menn til 
að vinna saman að ýmsum vandamát- 
um. Er full þörf á að íhuga, hvort það 
muni ekki heillaráð, að fjárlaganefndir 
beggja deilda vinni saman að fjárlög- 
unurn frá þingbyrjun þar til öllu er 
lokið. Annað er það, að vel mætti heimta 
a/3 atkvœða við 3. umr. og við eina umr., 
til samþyktar á útgjaldafeœkkttíi. Jeg hefi 
talað við marga glögga lagamenu um þetta, 
þar á meðal þann manninn, sem jeg met 
mest og ætla færastan um að dæma, en 
það er Magnús landshöfðingi. Hann segir 
mjer, og aðrir lika, að ekkert sje þvi til 
fyrirstöðu í stjórnarskránni, að slíkt 
ákvœði vœri sett í þingsköpin — heimt- 
aður aukinn meiri hluti, t. d. 2/b. við 
ýmsar atkvæðagreiðslur.

Þá er enn eitt atriði, sem hefir vérið

Iagfært i frv. neðri deildar, en þó ekki til 
hlítar; það er um afl atkvœða; vísa jeg 
um það til nefndarálitsins, en hefi þó 
nokkru við að bæta. Það hefir komið 
fyrir, þegar greiða hefir átt atkvæði um 
ýms stórmál, að einhverjir þingmenn, einn 
eða fleiri, hafa hvergi fundist! og þó ekki 
haft brottveruleyfi. Þetta er ekki rjett. 
Þingmenn eiga að vera á fundi við at- 
kvœðagreiðslu. Við vitum einnig, að 
þingmenn hafa stundum gengið af fundi, 
hópur manna, og gert fundi ólögmœta; 
það eru þingsafglöp hvorttveggja, að fela 
sig, eða ganga af fundi og vanrækja að 
vera við atkvæða greiðslu. En þetta hefir 
inönnum haldist. uppi, og engri hegningu 
sætt fyrir þetta augljósa lagabrot. I fyrri 
tíð, í þeim merkustu þingsköpum, sem hjer 
hafa verið samin, þingsköpum þjóðfundar- 
ins 1851, sem sá fundur samdi sjer sjálf- 
ur, var það ákveðið, að hver þingmaður 
skyldi vera viðstaddur atkvæðagreiðslu og 
skyldi greiða atkvœði um hvert mál. A 
þingum ýmsra þjóða er þingmönnum einn- 
ig gert þetta að skyldu, nema sjerstaklega 
standi á, t. d. ef um eigin hagsmuni þing- 
manns er ræða. I vorum þingsköpum er 
nú líka gert ráð fyrir þvi, að þingmenn 
geti fengið undanþágu frá að greiða at- 
kvæði, ef um eiginhagsmuni þeirra er afr 
ræða. En hjer á landi er þingmönnum- 
ekki bannað að greiða atkvœði, jafnvel 
þó um fjárveitingar til þeirra sjálfra 
sje að rœða. Það er þó mjög illa til 
fallið, að þingmenn greiði atkvæði, þegar 
svo er ástatt, og það hlýtur að mælast 
illa fyrir og veikja virðinguna fyrir þing- 
inu, ef þingmenn halda þeim upptekna, 
hætti, að „greiða atkvœði með sjálfuntr 
sjeru. Sumir líta svo á, að ekki sje hægt 
að banna þetta; en jeg hefi einnig talað 
um þetta atriði við Magnús landshöfðingja, 
og lítur hann svo á, að ekkert sje þvi til 
fýrirstöðu í stjórnarskrá vorri; segir, að 
úr þvi að veita megi undanþágu frá at- 
kvæðagreiðslu, þá megi eins svifta þann



Þingmannafrumvörp feld eða vísað til stjórnarinnar.
Þingsköp.

389 390

atkvæði, sem ekki sjer sóma sinn og beið- I 
ist undanþágu, þegar full ástæða er til. 
Það er sannarlega vert að athuga þetta 
atriði.

Jeg vil lika vekja athygli á því, að í 
sumum löndum eru það lög, að þingmenn 
skuli segja af sjer þingmennsku, ef þeim 
er veitt embætti, en mega samt bjóða sig 
fram aftur. Jeg held að það hefði ekki 
verið úr vegi, þó að hjer hefði komist í 
4ög, t. d. að þeir þingmenn, sem Alþingi 
velur til launaðra starfa utan þings, skyldu 
segja af sjer þingmensku, og vitja kjós- 
«nda af nýju. Jeg á þó ekki við yfirskoð- 
unarmenn landsreikninganna.

Þá vantar loks alveg í þingsköpin á- 
kvœði um refsingu fyrir þingsafglöp.
1 þingsköpum þjóðfundarins var gjört ráð 
fyrir að vísa mætti mönnum af fundi, stund 
úr degi, eða jafnvel svo dögum skifti, og 
skildi þingmaður þá jafnframt missa þing- 
fararkaup sitt fyrir þann tíma. — En nú 
má lika hugsa sjer að forseti fremji þings- 
afglöp, og þá vandast málið. Þó má 
nefna eitt úrræði: Ef forseti t. d. fellir 
rangan úrskurð að dómi fundarmanna, og 
nokkrir þingmenn standa upp og mótmœla, 
þá mæti skjóta úrskurði forseta undir dóm 
allra annara forseta Alþingis, bæði aðal- 
forseta og varaforseta.

Jeg hefi nú lauslega drepið á ýms mikils- 
verð atriði, svo jeg held að allir hljóti að 
játa, að þetta frv. bæti úr fæstu því, sem 
frekast þarf bóta hjer á þingi, og full þörf 
að athuga þingsköpin orð fyrir orð.

Ut um allan heim hafa menn lengi deilt 
um það, hvort betur gæfist tvískift þing 
eða óskift. En nú má heita að þeirri 
deilu sje lokið; sannreynt að tviskiftingin 
gefst betur.
fíÞað er að vísu svo, að komi deildunum 
ekki saman um eitthvert mál, þá lendir 
það mál i sjálfheldu, stendur fast. I sum- 
um löndum er ekki sjeð við þvi, eða tek- 
ið til örþrifaráða t. d. að fjölga alt í einu 
þingmönnum efri deildar, sem stjórnin kýs.

Hjer á Iandi höfum við frá upphafi neytt 
þess úrræðis, sem nú ryður sjer alstaðar 
til rúms meir og meir. Við höfum haft 
ágætt úrræði, sameinað Alþingi, til þess 
að bæta úr þessum galla, sem alt afhefir 
þótt vera á tvískiftum þingum. Til þess 
að losa málin úr sjálfheldu, ef deildunum 
kemur ekki saman — vitum við — er 
ákveðið, að þingmenn skuli allir ganga í 
eina málstofu, sem þá kallast sameinað 
Alþingi. Til þess eins var það œtlað í 
upphafi. En smátt og smátt fundu menn 
hjer, að sameinað Alþingi gat gert meira 
gagn, fundu, að þörf var á meiri sam- 
vinnu milli deildanna. Og nú á síðustu 
þingum hefir öllum orðið þetta Ijóst.

Nú erum við komnir inn á þá braut að 
bæta vinnubrögðin á þingi með „sam- 
vinnunefndumu og ná á þann. hátt því 
hagræði, sem óskiftum þingum hefir jafn- 
an verið talið til gildis, án þess að missa 
neitt af þeim höfuðkosti tvískiftingarinnar, 
að hún varnar flaustri og háskalegu fljót- 
ræði.

I stjórnarskrárfrv. því, sem nú liggur 
fyrir þinginu, er það líka viðurkent, að 
sameinað þing geti haft ýms aukaverk 
umfram það, að jafna misklíð milli deild- 
anna. Þannig er nú gert ráð fyrir, að 
sameinað þing kjósi yfirskoðunarmenn 
iandsreikninganna. Þessi nýbreytni, sem 
tekin var upp í fyrra, um samvinnunefnd- 
ir, og haldið hefir verið áfram i ár, hún 
hefir gefist svo vel, að athuga verður, 
hvort ekki eigi að gera ráð fyrir þeim 
vinnubrögðum í þingsköpunum.

Þetta er mikilsvarðandi alvörumál, því 
að vilji þingið ekki af sjátfsdáðum bœta 
úr þessum miklu og mörgu göllum á 
vinnudrögðum sínum, þá er hætt við, að 
óhug slái á þjóðina, og henni fari að finn- 
ast helst til mikið um meinbugi þess marg- 
lofaða þingræðis. Ef Alþingi vill ekki 
bœta úr þessu með nýjum þingsköpum, 
þá eru litlar líkur til að það verði gjört 
með stjórnarskrárbreytingum; þcer hefir
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þingið líka á sinu valdi. Einu sinni 
var 61. gr. stjórnarskrárinnar kölluð dýr- 
indis gimsteinn, en nú er það komið upp, 
að sá gimsteinn er, eins og aðrir fleiri — 
úr gleri!

Þetta þing var kosið til að íhuga stjórn- 
arskrárbreytinguna. Og við höfum nú 
setið hjer síðan 1. júlí; og n« er 10. ágúst, 
og enn er þetta mál, setn þingið var 
kosið til að íhuga og útkljá, — enn er 
það ekki komið hingað úr neðri deild. 
Jeg tek mjer aftur málhvíld til þess háttv. 
deild geti íhugað þetta.

Og þessvegna, af öllum þessum ástæðum, 
leyfi jeg mjer, herra forseti, að vekja athygli 
á því, að mörg ung þjóðfjelög hafa tekið 
upp breytingaraðferð á stjórnarskipunar- 
lögum sínum, sem er alt öðruvísi, en gefst 
ágætlega. Hún er sú, að þá er breyta 
skal stjórnarskrá þjóðarinnar, eftir uppá- 
stungu löggjafarþings, eða kröju þjóðar- 
innar, þá er efnt til þjóðþings, eftir 
sjerstökum kosningalögum, og það breytir 
stjórnarskránni, gerir ekkert annað; hættir 
svo. Þetta hetír gefist mæta vel.

Þá koma fram úr krókunum ýmsir bestu 
menn, sem hafa dregið sig í hlje og ekki 
getað fengið af sjer að taka þátt í róstum 
löggjafarþinganna.

Engri þjóð stæði nær en oss Islending- 
ingum að taka upp þennan ágæta sið, 
því við eigurn hann frá fyrri tið, nærri í 
heilu líki, þar sem er þjóðjundurinn 
jrœgi 1851.

Stjórnarskránni ætti að breyta 
á þjóðfundi, en ekki á Alþingi.

Sigurður Stefánsson: Jeg ímynda mjer 
að deildin geti verið þakklát háttv. 6. kgk. 
(G. B.) fyrir upplýsingar hans og athuga- 
semdir. Það dylst víst engum, að flest 
eða öll þau atriði, sem hann tók fram, eru 
athugaverð, og vona jeg að stjórnin taki 
þau til greina.

Það er svo um þingsköp sem önnur 
ög, að það skiftir ekki eins miklu 

hvernig þau eru orðuð, eins og hitt, hvern-

ig þau eru notuð. Þegar kemur til vinnu- 
bragða þingsins, þá kemur fyrst og fremst 
til greina sú samviskusemi og ábyrgðartil- 
kynning fyrir þvi, að leysa starf sitt vel 
af hendi, sem þarf að vera vakandi í 
hvers manns brjósti.

Háttv. 6. kgk. (G. B.) benti á, að-það 
bólaði á því í vinnubrögðum þingsins, að 
háltv. neðri deild hjeldi málunum svo Iengi 
hjá sjer, að þessi deild hefði engan tíma 
til að athuga þau vel og vandlega; nefni 
jeg sjerstaklega til fjárlögin. Þetta vil jeg 
undirstrika með svörtu stryki, þvi að þessi 
sorglegu tilfelli í þingsögunni aukast ár 
frá ári. Jú, okkur gefst færi á að hlusta 
á umræður málanna í háttv. neðri deild 
þegar annir hindra ekki, og við fáum 
að sjá brtt., sem þar rignir niður; en að við 
fáum að vinna að málunum sem sjerstök 
deild og á þann veg, sem til er ætlast, 
það er nú farið að verða af ærið skorn- 
um skamti með mörg þeirra. Þetta er 
ákaflega skaðlegt fyrir löggjafarstarf þings- 
ins. Við höfum tvískift þing, til þess að 
málin sjeu sem best athuguð. En með 
þeim vinnubrögðum, sem hafa átt sjer stað 
nú og í fýrra, er tvískiftingin orðin þýð- 
ingarlítil og því nær að eins í orði kveðnu, 
þar sem efri deild er svift tíma og tæki- 
færi til að athuga höfuðmálin, sem fyrir 
þinginu liggja. Afleiðingarnar af þessu 
eru þegar farnar að koma í ljós. Aldrei 
hafa verið nándarnærri jafnmikil brögð 
að því, eins og á þessu þingi, að nýsömd- 
um lögum sje umturnað og breytt. Allur 
þorrinn af hinum mörgu frumvörpum, sem 
inn í þing hefir verið hrúgað í ár, er um 
breytingar á nýsamþyktum lögum, og með- 
al þeirra mörg um breytingar á lögum 
frá í fyrra.

Þetta er líka ofur eðlilegt eins og vinnu- 
brögðum þingsins er háttað. Fyrst er 
nú hrúgað urmul af frumvörpum inn í 
neðri deild, oft lítt hugsuðum; svo eru þau 
að jafnaði sett í nefnd; en nefndarstörfum 
er þannig háttað, að langmest af þeim
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hleðst á einstaka menn. Mjer er sagt að 
um 50% af skrifarastörfum í nefndum 
í háttv. neðri deild hafi lent á einum manni. 
Þegar vinnubrögðin eru þannig, þá verður 
lítið gagn af þingmannafjöldanum; á suma 
þingmenn hlaðast svo mikil störf, að vart 
er hugsandi að þeir geti leyst þau vel af 
hendi, að minsta kosti ekki jafnvel og ef 
jafnara væri niður skift, og á meðan ganga 
svo aðrir með hendur í vösum. Tvískift- 
un þingsins er að verða þýðingarlaus, ef 
þessu fer fram. Jeg skal færa það til 
dæmis, að stjórnarskrárfrumvarpið er enn 
ekki komið á dagskrá hjer i deild, meira 
að segja umræðum um það er enn ekki 
lokið í neðri deild, og nú er einn einasti 
dagur eftir af hinum fyrirskipaða þing- 
tíma, og þetta er þó málið, sem þingið var 
hvatt saman til að fjalla um. Það má 
ef til vill segja, að eigi sje mjög hættulegt 
þótt þetta mál hafi dregist, því að allir 
muni samhuga um að samþykkja frum- 
varpið óbreytt. En það er annað mál, 
sem ekki er lengra komið áleiðis, mál, 
sem snertir helgustn rjettindi og skyldur 
hvers kjósanda i landinu; jeg á þar við 
kosningalögin. Þau fáum við ekki hingað 
í deildina fyr en eftir að hinn löglegi þing- 
timi er úti. Um þetta mál er hinn mesti 
ágreiningur í háttv. neðri deild og það 
komið þar i glundroða; og þó á að út- 
kljá það eins og óskift þing væri; því að 
það er auðsætt, að þessari deild gefst 
hvorki nægur kostur á að athuga það og 
ræða, nje koma með breytingar á því, og 
er því i rauninni ekki um annað að gjöra 
eu að samþykkja það óbreytt eins ogþað 
er úr garði gjört þaðan, þótt deildin sæi 
að annað gæti betur farið. Stjórnarskrár- 
breytingin hefir það nefnilega í för með 
sjer, að kosningalagabreytingin verður að 
vera samferða. Er þetta viðunandi ástand? 
Jeg segi nei; það er ófært. Þessi aðferð 
háttv. Nd. lýsir stöku virðingarleysi við 
annan aðilja löggjafarstarfsins, efri deild; 
en hún lýsir líka stöku skeytingarleysi um

það, að Ieysa löggjafarstarfið sem best af 
hendi, og kæruleysi í því, að athuga vanda- 
málin sem best að unt er, þar sem hún 
útilokar aðra þingdeildina frá því, að geta 
tekið verulegan þátt í meðferð margra 
merkustu málanna. Afleiðingin af þess- 
um vinnubrögðum er sú, að megninu af 
þingtímanum og stórfje er kastað á glæ. 
Það hefði ekkert verið hœgra fyrir þing- 
ið en að vera búið að afgreiða stjórnar- 
skrána, fánamálið og kosningarlögin 
fyrir 2—3 vikum síðan. Og að því búnu 
hefði störfum þingsins getað verið lokið 
og fje landsins þannig sparað um tugi 
þúsunda króna, sem nú er eytt að mestu 
í helberan hjegóma. Hvernig halda þing- 
menn að kjósendur munu taka þessu? 
Eða treysta þeir því, að þeir geti leitt þá 
með sjer sofandi, fljótandi að feigðarósi? 
Hvernig halda háttvirtir þingmenn að verði 
litið á þetta athæfi? Jeg Ieyfi mjer að 
segja hjer, og stend við það, aðþettaþing 
hefir því nær setið yfir heíberum hjegóma, 
en vanrækt þau málin, sem það var kall- 
að saman til að afgreiða og það merkustu 
og stærstu löggjafarmálin, og því verra er 
þetta afspurnar, þar sem nú er slík tíð, 
að við höfum ekki sjeð annað fært en 
hefta lögmælt gjöld til framfarafyrirtækja 
í landinu.

Vjer tölum sætt og ísmeigilega við kjós- 
endurna, þegar vjer erum að reyna að fá 
þá til að kjósa oss á þing; þá gjör- 
umst vjer talsmenn sparnaðarins, lofum 
því, að vera ekki með bitlingum eða ó- 
þörfum fjárveitingum, ekki fjölga embætt- 
um, berjast fyrir afnámi allra eftirlauna 
o. s. frv., eftir því sem fólkinu fellur 
best í geð. Ómurinn af þessu berst með 
þingmálafundargjörðunum inn í þingið. En 
þegar á þingið er komið, þá er eins og 
ölfu sje gleymt; þá er eins og mest sje 
hugsað um að sitja sem lengst á þingi, 
þótt yfir tómum hjegóma sje. Þá er ekkí 
horft í það, þótt þingið kosti fram undir 
þúsund krónur á dag. Og að þessu sinni
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hefir lengst verið setið yfir málum, sem 
þjóðin hefði verið alveg eins bætt með, að 
ekki hefði verið minst á einu orði. Þetta 
tala jeg ekki frá sjónarmiði neins sjer- 
staks flokks; hjer eigum við allir óskift 
mál. Þetta sleifarlag, sem jeg hefi vítt 
hjer, hefir farið mjög vaxandi siðari árin, 
einmitt siðan við fengum endurskoðuð og 
fullkomnari þingsköp. A meðan við höfð- 
um ófullkomnari þingsköp, bar minna á 
þessu; þetta sýnir, að það er minna und- 
ir því komið, hvernig Iögin eru, en þvi, 
hvernig á þeim er haldið.

Jeg sje ekki betur en með þessum vinnu- 
brögðum hljóti þingið að glata virðingu 
sinni. Það er sorgleg tilhugsun, ef svo 
fer að þingið, sem á að vera augasteinn 
þjóðarinnar, glatar svo virðingu sinni, að 
það fái þann vitnisburð hjá henni, að það 
sje ekki landsins gagn, landsins sómi, 
landsins heill, eins og það á að vera, held- 
ur landplága.

Jeg skal svo að endingu víkja aftur að 
tillögum háttv. framsögum. (G. B.). Þær 
eru allar á góðum rökum bygðar. En það, 
sem jeg vil leggja mesta áherslu á, er að 
nauðsyn er að sett sje í þingsköpin á- 
kvæði um það, að hvorug deildin megi 
liggja á máium til þingloka. Það er þýð- 
ingarlaust að hafa tvískift þing, ef sá ó- 
vani getur haldist, að annari deildinn gef- 
ist enginn kostur á að athuga hin mestu 
velferðarmál og segja álit sitt um þau, 
heldur eigi hún ekki annars úrkosta en 
segja já við öllu, sem að henni er rjett, 
eða þá fella málið.

Það sjest á hinum sífeldu breytingum á 
Iðgum, að eitthvað meira en litið muni 
vera athugavert við vinnubrögð þingsins, 
og mun það ekki síst vera þetta, sem jeg 
hefi nú talað um. Vil jeg því í viðbót 
við hið marga og góða sem háttv. fram- 
sögumaður (G. ;B.) tók fram, taka það 
fram, að nauðsynlegt er að reisa skorður 
við því í þingsköpunum, að önnur deildin 
sje ekki fyrir borð borin af hinni með

skeytingarleysi, Ijettúð og óverjandi vinnu- 
brögðum í henni.

Bjðrn f’orláksson: Jeg mun ekki 
lengja umræðurnar mikið, enda gjörist 
þess ekki mikil þörf, því að hv. frsm. 
(G. B.) hefir tekið svo margt fram af því, 
sem segja þurfti, í hinni ágætu ræðu sinni, 
og nú hefir hv. þm. Isf. (S. St.) árjettað það.

Jeg skal taka það fram, að mjer líka 
vel brtt. hv. Nd. á þingsköpunum, svo 
langt sem þær ná. Mjer líkar það t. d. 
vel, að milliþinga forsetarnir skuli standa 
undir eftirliti sljórnarráðsins; — þá var ekki 
komin fram till. um stofnun sjerstakrar skrif- 
stofustjórastöðu. Þetta eftirlitsákvæði er auð- 
vitað komið fram af því, að reynslan, sjer- 
staklega trá tveimur siðastu þingunum, hefir 
sýnt að eftirlit þetta er nauðsynlegt. Þá varð 
kostnaðurinn við útgáfu Alþingistiðindanna 
svo mikill, að úr hófi keyrði. Ritstjórn og 
og prófarkalestur varð 1913 kr. 10,70 að 
meðaltali á hverja örk af umræðunum.

Annað ákvæði er þar og gott og nauð- 
synlegt, ákvæðið um það, að útgefendur 
Alþingistiðindanua sæu um, að ekkert væri 
undanfelt og engu breytt, af því sem í 
handritinu til tíðindanna stæði. Þetta er 
sjálfsagt komið fram af því, að dæmi eru 
til þessa, og gæti jeg nefnt sliks dæmi, 
ef þyrfti. Þótt hv. frsm. (G. B.) nefndi 
margt, sem breyta þyrfti í þingsköpunum, 
þá fanst mjer hann þó ekki leggja þar 
eins mikla áherslu á tvö atriði, sem jeg 
hefði óskað. Annað atriðið er það, að 
nefndir liggi ekki eins lengi á málum, eius 
og dæmi eru til að þær hafa gert, sjer- 
staklega i hv. Nd., bæði í ár og í fyrra. 
Þessi deild hefir fengið á því að kenna, 
og þess vegna hefir henni varla gefist kost- 
ur á að leggja nokkuð til sumra mála; 
hún hefir annað hvort orðið að samþykkja 
þau óbreytt, eins og þau komu frá hv. 
Nd., eða þá fella þau. Ur þessu virðist 
mjer mundi mega bæta, með því að ákveða, 
að nefnd ætti að hafa skilað nefndaráliti 
sinu innan ákveðins tíma eftir að hún
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var skipuð. Jeg kannast við að þetta geti 
verið nokkuð örðugt, þvi að málin eru 
svo ákaflega misjöfn og útheimta svo 
mismunandi yfirvegunartíma. Þó mundi 
mega ráða nokkra bót á ólaginu, sem nú 
er að komast á, með þingskaparákvæðinu. 
Um fjárlögin mætti t. d. ákveða, að nefnd- 
in ætti að hafa lokið starfi sínu innan 
mánaðar, frá því hún hóf það. Það er 
undir því komið, hve nær þau verða af- 
greidd, hve nær hægt er að slíta þingi. 
I efri deild mætti svo ætla nefndinni helm- 
ingi styttri tíma til að fást við fjárlögin, 
eða hálfan mánuð. Jeg nefni að eins 
þetta tímatakmark, en held ekki fast við 
það. Hitt er auðsætt, að nauðsyn er að 
leggja einhver bönd á nefndirnar, svo að 
þær dragi ekki málin von úr viti. Líka 
ætti að taka það fram i þingsköpunum, 
að ekkert mál mætti svæfa i nefnd, nema 
þingtrminn entist ekki til að ljúka þeim af 
þar, eins og hlýtur að verða með þau mál, 
sem nú er verið að skipa nefndir i; en þar 
brýtur nauðsyn lög, þegar svo stendur á.

Nú hygg jeg að forsetar láti nefndir hjer 
um bil sjálfráðar um hve nær þær skila 
málum frá sjer; en þeir ættu að reka 
eftir nefndum, þegar dráttur ter að verða 
á málum hjá þeim; og í nýjum þingsköp- 
um ætti að láta það varða vítum, ef 
áminningum forseta er ekki hlýtt, og for- 
menn og skrifarar nefndanna ættu að sæta 
ábyrgð fyrir óhæfilegan drátt mála í nefnd- 
um. Þelta er nauðsynlegt til þess að 
þingtíminn verði ekki alt of langur, til ær- 
ins kostnaðar fyrir þjóðina, og til óhag- 
ræðis fyrir ýmsa einstaka þingmenn. Til 
dæmis upp á það hve seint nefndarvinna 
gengur stundum, má nefna það, að stjórn- 
arskrármálið hefir verið geymt í nefnd i 
hv. Nd. næstum allan þann 6 vikna tíma, 
sem ákveðið var, að þingið skyldi standa, 
eða frá 3. júlí til 8. ágúst. Þetta er 
ósæmilegt og óhæfilegt og jeg vona að 
allir hv. þdm. sjái, að þetta má ekki liðast 
lengur, heldur þurfi hjer bráðra bóta. —

I fyrra var skipuð nefnd i Nd. í stjórn- 
arskrármálið 5. júlí; úr nefnd kom það 
þar 19. ágúst, en kom fyrst til þessarar 
deildar 1. september; með öðrum orðum: 
Meðgöngutími nefndarinnar í hv. nefnd 
var fi1/^ vika, en þessari deild ætlaður 
aftur á móti timi af alt of skornum skamti 
til að athuga þetta stórmál. Fleiri dæmi 
mætti nefna upp á þetta óþolandi, ósæm- 
andi og óhæfilega seinlæti hv. Nd., væg- 
ari orðum get jeg ekki um það farið; en 
jeg læt þetta nægja að sinni.

Annað atriði vildi jeg leggja áherslu á, 
og það er það, að þingm. mættu ekki 
koma með trumvörp beint inn á þing. 
Heldur ætti sameinað þing t. d. að kjósa 
5—7 manna nefnd, og öll frumvörp, sem 
kæmu inn á þingið, ætti sú nefnd að at- 
huga áður en þau yrðu tekin fyrir af 
þingdeildunum. Eins og nú stendur, 
hafa þingmenn ótakmarkaðan rjett, til þess 
að koma með frumvörp inn á þingið, og 
þessi rjettur er mjög misbrúkaður, sjer- 
staklega í neðri deild. Jeg skal vekja at- 
hygli á því, að nú í ár hafa komið þar 
fram af hálfu þingmanna 59 frumvörp og 
17 tillögur, og 35 frumvörpin af 59 eru 
um breytingar á gildandi lögum, sem flest 
eru frá því í fyrra og hitt eð tyrra. T. d. 
eru 6 frumvörp um breytingar á símalög- 
unum frá 1912. Þetta sýnir, hvað þing- 
menn eru ákatlega áfjáðir og ólmir í að 
koma með frumvörp inn á þingið. Það 
er eins og þeir álíti að sæmd sín sje t 
veði, ef þeir geta ekki komið með svo eða 
svo mörg frumvörp. Jeg álít, að' það sje 
þetta, sem mest tefur framgang málanna. 
Flest málin eru sett í nefndir. I engri 
nefnd i neðri deild eru færri en 5 menn, 
svo að sömu mennirnir eru í fjölda mörg- 
um nefndum. Það rekst svo hvað á ann- 
að, svo að nefndirnar geta ekki komið 
saman, nema einstöku sinnum, og for- 
menn nefndanna eru í vandræðum með 
að ná þeim saman. Það er eftir- 
tektarvert, að svona mörg frumvörp skuli
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koma fram á þessu þingi, sem aðallega 
er kosið til þess að fjalla um stjórnar' 
skrármálið. Það er eins og þingið hafi 
gleymt því, hvað var aðaltilgangur þess. 
En þetta er ekki eins dæmi. Á þinginu 
1912 gleymdist aðalefnið alveg. Þá sveikst 
þingið algjörlega um að taka fyrir það 
málið, sem það var kosið til þess að fjalla 
um, og nú í ár stappar nærri því, að 
sömu svikin komi fyrir.

Júlíus Havsteen: Jeg vissi það áður 
en hv. 5. kgk. (B. Þ.) tók til máls, að 
hann var mjög hrifinn af þvi að taka 
öll völdin af milliþingaforsetunum. Jeg 
vissi það, að hann vildi láta löggjafarvald- 
ið vera undirtyllu undir framkvæmdar- 
valdið. Hann má gjarnan hafa þessa 
skoðun fyrir mjer, en til allrar lukku verð- 
ur hún ekki ofan á í næstu þingsköpum.

Hvað það snertir, að forsetar hafi felt 
úr og ekki tekið upp í Alþingistíðindin 
það, sem þar á að vera, þá skal jeg taka 
það fram, að mjer fanst það mjög undar- 
legt, þegar jeg heyrði þetta fyrst. En 
siðan hefi jeg komist að því, að þetta 
mun vera út af þvi, að þegar jeg var 
forseti fyrir 2 árum, þá reiddist hv. nú- 
verandi 5. kgk. (B. Þ.) einu sinni við mig 
út af atkvæðagreiðslu, og brúkaði hótanir 
við mig. Þetta gat jeg ekki sjeð ástæðu 
til að taka upp í Alþingistíðindin, og sann. 
ast að segja, finst mjer, að slíkt eigi þar 
alls ekki heima, og jeg trúi því varla, að 
hann í alvöru búist við því, að menn setjí 
slíkan þvætting í þingtiðindin.

Hvað "það snertir, að ofmikið hafi ver. 
ið tekið fyrir prófarkalestur þingtíðindanna 
seinustu, þá skal jeg taka það fram, að 
þingtíðindin hafa aldrei verið eins löng. 
Þeir sem vilja veita einar 8 kr. fyrir rit- 
stjórn og prófarkalestur, vita ekki, hversu 
mikinn tíma það tekur; með því móti fengi 
maður svo sem 70—80 aura fyrir klukku- 
tíma vinnu, og það er ekki eins mikið og 
kennararnir við barnaskólann fá. Ef þessi 
vinna ætti að vera sæmilega borguð, þá

þyrfti að borga 8 kr. fyrir prófarkalestur 
og 2 kr. fyrir ritstjórn, miðað við hverja örk» 
og það átti það að vera eftir reikningi okkar 
seinast; að við, sem gáfum út tíðindi sam- 
einaðs þings og efri deildar, B. I. og II., 
höfum fengið að meðaltali 11 kr. og 39 
aura fyrir hverja örk, eru hrein ósannindi. 
Jeg veit ekki hver hefir búið til yfirlitið, 
sem stendur i nefndarálitinu, en sá mað- 
ur, sem það hefir gjört, hefir ekki tekið 
tillit til þess, að yfirlitið yfir A-deild þing- 
tíðindanna þurfti að lagfæra, og líka varð 
að lesa prófarkir af þvi. Annars hefi jeg 
ekki meira um þetta mál að segja, en af 
því að á mig hafa verið bornar sakir, þá 
vildi jeg gjöra þessa persónulegu athuga- 
semd. En jeg vil geta þess, að rnjer 
finst undarlegt, að mjer sje borið á brýn 
að hafa brotið þingsköpin, og það af þeim 
manni, sem sjálfur brýtur 38. gr. þing- 

I skapanna því nær i hvert einasta sinni, 
sem hann stendur upp, því að jeg veit 
ekki til að hann hafi fengið leyfi hjá for- 
seta til þess að lesa upp ræður sínar. Jeg 
á hjer við háttv. 5. kgk. (B. Þ.)., sem er 
líka vanur að „brúka blað“.

Kristinn Daníelsson: Jeg get sagt það 
sama og fleiri um þetta mál. Mjer fanst 
háttv. framsögumaður (G. B.) gefa að mörgu 
leyti góðar bendingar í sinni ræðu, en yf- 
ir höfuð þótti mjer hann ganga nokkuð 
langt í því að vilja takmarka frelsi manna 
með þingsköpunum.

Mjer fanst hv. framsögumaður finna að 
því, að í fjárlögunum hafa útgjöldin vax- 
ið nærri þvi við hverja meðferð. Þetta 
virðist mjer ofureðlilegt. Það er ekki von, 
að við 1. umræðu geti komið fram allar 
þær bendingar, sem þarf að taka til greina, 
og eftir því sem fjárlögin eru oftar hötð 
til rneðferðar, þvi betri upplýsingar fást. 
Oft er allur fjöldinn af því, sem skorið er 
niður, nauðsynjamál, og þingmönnum er 
oft afarnauðugt að greiða atkvæði móti 
nauðsynlegum fjárveitingum, þótt þeir verði 
að gjöra það vegna fjárhags landsins.



Þingmannafrumvörp feld eða vísað til stjórnarinnar.
Þingsköp.

401 402

Þar sem háttv. framsögumaður hjelt 
J)vi fram, að nauðsynlegt væri, að ekki 
ínætti bera upp aftur atriði, sem hefði 
verið felt, þá er jeg ekki á sama máli 
■og hann. Skal jeg nefna til dæmis, að 
■ef beðið er um fjárveitingu til einhverrar 
brúar, en bingið fellir fjárveitinguna, af 
þvi að þvi þykir hún of há, þá er aðal- 
-atriðið þetta, að þingið vilji styrkja málið, 
en ekki svona mikið. Og hvi skyldi þá 
■ekki viðkomandi hjerað mega koma með 
nýtt tilboð til Alþingis. Sama máli gegn- 
ir um það, er hann vildi takmarka rjett 
þingmanna til þess að láta vera að greiða 
atkvæði.

Það finst mjer of mikil takmörkun á 
frelsi manna, sem hann stakk upp á. Jeg 
veit, að hv. 6. kgk. (G. B.) ætlar m jer það ekki, 
að jeg vilji styðja að lagabrotum, en jeg 
vil láta þingmenn hafa fult frelsi til rjettra 
athafna.

Jeg býst við, að mjer leyfist eins og öðr- 
em að tala um drátt málanna, sem háttv. 
þingm. Isfirðinga (S. St.) gjörði að umræðu- 
■efni. Jeg get verið honum samdóma um 
það, að rjett sje að koma fram með bend- 
ingar um það, sem aflaga fer i þinginu. 
En satt að segja þótti mjer lestur hans 
ærið strangur. Ekki síst þar sem enginn 
úr hv. Nd. var hjer inni. Jeg hefi ekki 
verið lengi á þingi. En jeg held þó, að 
jeg megi fullyrða, að þessar umkvartanir 
yfir þvi að störf þingsins dragist, sjeu 
ekki nýtilkomnar. A fyrsta þinginu, sem 
jeg sat, komu fram sömu umkvart- 
anirnar, og þá tafði sjálfur konungurinn 
þingið um langan tíma. Jeg segi þetta 
ekki til þess að mæla drættinum bót; jeg 
veit að það gæti verið betra en það er, 
en jeg veit líka, að oft er gjört of mikið 
úr honum. Það hefir t. d. tafið störf þingsins 
nú i ár, að hans hátign konungurinn boð- 
aði ráðherrann utan. Auk þess hafa málin 
og mjög gott af því, að vera vandlega at- 
huguð í nefnd, áður en þau eru afgreidd. 
Ög mitt álit er það, að sum lög hafi ekki

gott af því að ganga fram á því þingi, 
sem þau eru borin upp, og skal jeg í 
þvi efni benda á sparisjóðafrumvarpið, sem 
var til umræðu í fyrra í þinginu og aftur 
í ár, og mjer finstþað hafa stórbatnað. Jeg 
vil ekki stuðla að því, að slóðaskapur eigi 
sjer stað í störfum þingsins, en jeg vil 
mótmæla því, að svona mikið sje tundið 
að. Það er of sterkt orð hjá háttv. þing- 
manni Isfirðinga, að þingið sje orðið land- 
plága, i stað þess að það ætti að vera 
þjóðarsómi. Mjer finst það vera nær, að 
biðja forseta að flýta málunum, svo sem 
hægt er, ístað þess að halda slíkan reiði- 
lestur sem háttv. þingm. Isfirðinga.

Björn Þorláksson: Það voru að eins 
örfá orð, sem jeg vildi segja út af ræðu 
hv. 1. kgk, (J. H.) Hann hefir víst fundið sig 
sneiddan, og sannast þar málshátturinn, 
að „sök bítur sekan“.

Hvað því viðvíkur, að hann hafi felt 
úr þingtíðindunum, þá skildist mjer að 
hann þættist hafa gjört það af vorkunn- 
semi við mig. Jeg vissi það löngum, að 
hann var góður maður, en það kann ske 
sannast hjer annar málsháttur, „hver er 
sjálfum sjer næstur“, og jeg hygg að 
hann hafi gjört það, að fella úr þingtið- 
indum, meir af eigingirni en góðgirni til 
mín. Enda mun hann hafa fundið, að 
atvikið, sem var úl strikað, var honum 
sem forseta ekki til mikillar sæmdar.

Hvað því gegnir, að jeg brjóti þingsköp- 
in í hvert sinn, sem jeg stend upp, þá vil 
jeg minna hann á, að það er forseta eins 
að dæma um það, og hann er, sem betur 
fer, ekki forseti nú sem stendur.

Júlíus Havsteen: I það sinn, sem 
hjer er um að ræða, stóð svo á, að stöðv- 
un var á atkvæðagreiðslu i þessari deild, 
af því að atkvæðagreiðsla um samskonar 
mál, var í neðri deild. Ut af þessu reidd- 
ist hv. núverandi 5. kgk. (B. Þ.) og brúkaði 
þau orð við mig, að þetta skyldi hann muna 
mjer sjðar. Jeg man það, að mjer og 
þeim manni, sem þá var ritstjóri Alþing-

26
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istíðindanna með mjer, kom saman um, 
að ekki ætti við að innfæra i þingtíðind-’ 
in þess konar samtal. Hv. 5. kgk. hafði 
heldur eigi beðið leyfis um að taka til 
máls. Jeg get ekki skilið, að nokkur þörf 
sje að færa slikt inn i þingtiðindin, ekki 
fremur en þó einhver þingmaður i salnum 
.tali hitt eða annað, án þess að í ræðu sje. 
Stundum kemur það fyrir, að orð um 
eitthvert innanþingsmálefni eru ekki bók’ 
uð, og kom það einmitt fyrir nú í sumar’ 
þann dag, er jeg í tjarvist forseta sat 1 
forsetastóli, að hinn háltv. 5. kgk. tók til 
máls í fundarlok og kvartaði undan þvi, 
að hitað hefði verið upp Alþingishúsið 
sama dag, en engum hefir víst komið til 
hugar, að bóka ætti slikt, enda var það 
ekki gjört.

Karl Finnbogason: Mjer skilst, að 
þegar að þingsköpin eru á dagskrá þá megi 
tala um alt annað. Jeg vil því segja nokk- 
ur orð út af því, sem hv. þingm. Isfirðinga 
(S. St.) var að tala um. Ræða hans var 
voldugur reiðilestur. En að því er jeg best 
fæ sjeð, fluttur á röngum tíma og skökk- 
um stað. Á röngum tíma af því, að nú 
er komið að þingslitum. Á skökkum 
stað af því, að enginn var viðstaddur úr 
neðri deild. En hún fjekk allar skamm- 
irnar.

Jeg álít það rjett að hreyfa þessu máli 
og reyna að ráða bót á vinnubrögðum 
þingsins. En þá ætti að halda um það 
„privat“-fund meðal allra þingmanna, en 
ekki að hrópa það út um borg og bý, 
eins og háttv. þingmaður ísfirðinga gjörir. 
Jeg vil lýsa yfir þvi, að jeg er óánægður 
yfir því, hve störf þingsins ganga seint, 
en jeg vil undirstríka það, sem 2. þingm. 
Gullbr. og Kjósars. (K. D.) sagði, að góðar 
og gildar ástæður eru nú fyrir þessu.

Fyrsta ástæðan er sú, að konungurínn 
kallaði ráðherrann utan, og eftir hon- 
um beið bæði stjórnarskráin og fánamálið. 
Önnur ástæðan er sú, að nú geysar ófrið- 
ur um Norðurálfuna, sem einnig hefir taf-

ið þingið mjög. Og því má vel bæta 
við, að það tefur þingið mikið, er menn 
standa upp og halda langar ræður utan- 
við efnið, eins og hv. þm. ísfirðinga (S. 
St.) hættir stundum við — og jafnvef 
fleirum.

Sigurður Stefánsson: Jeg mun taka 
með allri hógværð áminningu hins marg- 
fróða og margvitra hv. þm. Seyðf. (K. F). 
Aðalkjarninn í máli hans var, að aðfinsl- 
ur mínar kæmu fram á röngum stað og 
líma. Hvernig getur hv. þm. látið það út 
úr sjer, að þær komi fram á röngum tíma 
og að þær hefðu átt að koma fyr? Jeg 
gat ekki talað um það, sem jeg talaðr 
um, áður en það gjörðist. Jeg gjörði það- 
nú, er það var orðið, í því skyni að reyna 
að fyrirbyggja, að slíkt kæmi fyrir oftar. 
Ef alt, sem hinn hv. þm. segir og gjörirr 
er mótað likum hugsanaskarpleik, og met 
jeg hann ekki meira en meðalverð allra 
meðalverða. Þá er nú þetta, að ávitur 
mínar hafi verið bornar fram á röngum 
stað, og að jeg hefði átt að flytja þær 
þar, er Nd. var við og gat borið hönd 
fyrir höfuð sjer. Hvernig átti Nd. að vera 
við hjer í þessari deild, svo að hún gæti 
svarað? Þingsköpunum hefir enn ekki 
verið breytt þannig, að Nd. geti svarað- 
Ed. Jeg verð að fyrirgefa hv. þm. þess- 
ar fjarstæður, sem ungum og óreyndum.

Það er fært fram til afsökunar þessum- 
mikla drætti, að ráðherra hafi farið utan. 
En þetta er hrein og bein vitleysa, ef 
slikt er ekki sagt mót betri vitund. Ein& 
og það hefði ekki mátt vinna að kosninga- 
lögunum, þó að ráðherra færi utan, auk 
þess sem það er nú hálfur mánuður síð- 
an ráðherra kom. En þau komu ekki á 
dagskrá í Nd. fyrr en i fyrradag. Getur 
nokkur maður mælt bót slikum vinnu- 
brögðum? Slíkt er ekki til annars en að 
ala upp í mönnum ábyrgðarleysi og skeyt- 
ingarleysi. Við höfum setið hjer um hálf- 
an annan mánuð og dag eftir dag eytt 
tímanum i helberan hjegóma. Mjer virt-
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ist hv. þm. og vera mjer samdóma um, 
.að aðfinslurnar væru rjettmætar, en að 
-eins þótti honum það, að jeg hefði flutt 
mál mitt á röngum stað og tíma.

Karl Finnhogason: Jeg þakka hv. 
þm. Isf. (S. St.) fyrir föðurlegar áminn- 
ingar. Jeg veit vel, að jeg er ungur sem 
þingmáður, og jeg veit líka hitt, að hv. 
þm. Isf. (S. St.) er gamall þingmaður. 
Og það er auðheyrt og auðsjeð á öllu, að 
Jiann veit af því, að hann sje reyndur 
•og ráðinn.

Um leið og hv. þm. vítti þetta þing, 
vítti hann líka hin fyrri. Nú ætti honum 
að vera ljóst — gömlum barnafræðara —, 
að ekki verður bætt þetta þing, sem er 
þegar liðið, með því að víta það. Hann 
hefði því átt að vara það í upphafi við 
vítum hinna fyrri þinga. Það var eina 
leiðin til að bæta þetta þing.

Hitt átti hv. þm. líka að vera Ijóst, að 
ekki mundi hann bæta Nd. nú með því 
að baktala hana hjer.

Enn fremur ætti þessum margvitra og 
reynda hv. þm. að vera það ljóst, að slikt 
baktal og baðstofuhjal, sem hann fór með, 
getur ekki til annars orðið en að vekja 
deilur, úlfúð og illindi með þjóð og þingi, 
ef nokkur giörir nokkuð af því.

ATKVGR.:
Forseti bar að lokinni umræðu undir 

atkvæði svohljóðandi rökstudda dagskrá 
frá nefndinni (A. 427):

Efri deild skorar á ráðherra að leggja fyr- 
ir nœsta Alþingi frumvarp til laga um ný 
þingsköp, eða breytingu á núgildandi þing- 
sköpum, og tekur þvi fyrir nœsta mál á dag- 
skrá.
Rökstudda dagskráin samþ. með 11 at- 

kvæðum samhlj. og frv. þar með
vísað til stjórnarinnar.

5. Refaútflutníngur.
A 4. fundi í Ed., miðvikudaginn 8. júli,

var útbýtt

frv. til laga um bann gegn útflutn- 
ingi á lifandi refum.

A 5. fundi. föstudaginn 10. júli, var 
frv. tekið til 1. umr. (A. 32).

Flutningsm. (Sigurður Stefánsson): 
Það er samkvæmt áskorun frá kjósendum 
úr kjördæmi rnínu, að jeg flyt þetta frum- 
varp.

Jeg býst við, að háttv. þingdeildarm. sje 
eigi ljóst, hver ástæða er til þessa frum- 
varps og hver nauðsyn er á þvi. Jeg ætla 
því að fara um það fáeinum orðum, mál- 
inu til skýringar.

Á seinustu 7—8 árum hafa refaskinn 
hækkað þrefalt i verði. Áður voru þau 
seld fyrir 25—30 kr., nú ekki fvrir minna 
en 75—100 kr. Þetta hefir vakið menn 
til alhugunar á, hvort menn gætu ekki 
gjört sjer meiri not að refum en áður. 
Þetta hefir leitt til þess, að menn hafa 
lagt kapp á að ná i yrðlinga að vorinu, 
ala þá upp til næsta vetrar og seljasíðan 
skinnin af þeim. Viðleitni þessi hefirfar- 
ið í vöxt nú upp á siðkastið. Og mjer 
er kunnugt um, að allmikið hefir kveðið 
að þessu í Isafjarðar- Stranda- og Dala- 
sýslu, svo að þar hafa á þennan hátt tvo 
síðustu vetur verið aldir upp á þriðja 
hundruð refa. Haldi þessum góða mark- 
að áfram, liggur í hlutarins eðli, að fleiri 
og fleiri fást við þessa atvinnugrein, og 
það er fýrirsjáanlegt, að með slíku kappi 
verður refunum útrýmt innan skamms. 
En þá kemur sú spurning, hvort heppi- 
legt sje að útrýma þeim, þar sem þá er 
loku skotið fyrir þann hagnað, er lands- 
menn geta haft af þeim, hvort það eigi 
ekki að reyna að finna ráð til að halda ref- 
unum við, en þó svo, að viðhald þeirra 
verði ekki sauðfjárrækt landsins hættulegt. 
Og ráðið er að koma á tófurækt. Og þá 
er tvent unnið: Refunum haldið við, en 
hættan, sem af þeim stafar, minni.

Síðastliðið vor voru mórauð refaskinn 
seld á 75—90 kr. og enda meira og hvít
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á 30—40 kr. Hjer er því um álitlega 
tekjugrein að ræða. Og mjer er kunnugt 
að stöku menn hafa nú stóran hag af 
yrðlingauppeldi. Og hrepparnir þurfa nú 
ekki að greiða refaskyttunum ærið fje sem 
áður — skotmennirnir sækjast eftir að fá að 
vinna greni fyrir alls ekkert—, svo að refa- 
tollur er nú að hverfa úr sögunni.

Jeg skal geta þess, að jeg las í ein- 
hveiju blaði, að einhver Norðmaður hefði 
í Vesturheimi keypt „eitt par“ af silfur- 
refum til að flytja þá til Noregs og galt 
fyrir þá ærið fje. Af þessu gjörðist þyt- 
ur nokkur i Vesturheimi og þar haft á 
orði, að rjett væri að banna útflutning á 
þeim.

Og likt stendur á hjer heima. Utlend- 
ingar hafa falað hjer refi til að koma á 
tófurækt heima hjá sjer. Mjer virðist svo 
sem landsmenn megi ekki láta þessa at- 
vinnugrein ganga úr greipum sjer. En 
það er auðsætt, að það spillir markaðin- 
um fyrir okkur Islendingum, ef aðrar þjóð- 
ir koma á tófuklaki hjá sjer. Okkar ref- 
ar, pólarrefarnir, eru mjög verðmætir þótt 
eigi fái þeir jafnast við silfurrefana.

Mjer er kunnugt, að víða á Vestfjörðum 
er gengið vasklega fram i að eyða refum 
með eitri, en það ber minni árangur en 
áður. Menn leiða þá ályktun af þessu, 
að tófan sje tekin að vara sig á eitrinu. 
Menn eru þvi farnir að slá slöku við eitr- 
unina. En hitt er samt víst, eins og jeg 
drap á, að ef refum verður eytt eins mik- 
ið og gjört hefir verið á Vestfjörðum sið- 
ustu árin með yrðlingatökunni, verður þeim 
að líkindum að mestu útrýmt innan skams 
tíma.

Frumvarp þetta fer eigi fram á annað 
en girða fyrir samkepni af hálfu útlend- 
inga við landsmenn i þessari tekjugrein, og 
slíkt er varla óviðeigandi. Það leikur enginn 
efi á, að mikið má græða á þessariatvinnu, er 
hjer á að hlynna að. Ef jeg t. d. vildi taka ey 
mína, Vigur, til tófuræktunar, er enginn vafi 
á, að jeg, eins og markaður er nú fyrir

tóuskinn, hefði stóran hagnað af slikri 
ráðabreytni, en mannúðlegt væri það ekkr 
að eyðileggja mikið æðarvarp á þann háttr 
og er það eitt ærið nóg fyrir mig til að 
gjöra það ekki.

Jeg skal að síðustu bæta því við, að ef 
til vill væri rjett að bæta inn í frumvarp- 
ið ákvæði, þar sem stjórnarráðinu væri 
leyft að gjöra undantekningar frá ákvæð- 
um frumvarpsins og það mætti leyfa að 
flytja út refa til dýragarða og i þarfir vís- 
indalegra rannsókna.

Karl Finnbogason: Þetta frumvarp- 
er stutt og ætti að ræðast sem stytst.

Markmið þess er að hlynna að refa- 
rækt — refaeldi — og auka arð af henni. 
Sennilega er það gott frá því sjónarmiði. 
En frá mínu sjónarmiði er frumvarpið at- 
hugavert, og jeg býst við að svo sje einn- 
ig frá almenwu sjónarmiði.

Refarækt er stunduð og verður að lík- 
indum stunduð að eins eða einkum á eyj- 
um og afviknum stöðum, þar sem búfje- 
manna stafar litil eða engin hætta af ref- 
unum.

Nú er það öllum kunnugt, að refarnir 
fæðast og alast fyrstu daga æfinnar á af- 
rjettum landsins og upp til fjalla. Þar 
stafar búfje manna hætta af þeim. En> 
þaðan verða refaræktarmennirnir að fá þá. 
— fyrst um sinn að minsta kosti.

Ef nokkrir eiga rjettilega skilið að hafa 
arð af refunum, þá eru það þeir, sem biða 
tjón af tilveru þeirra, og leggja á sig vök- 
ur og vosbúð til að handsama þá.

Verði þetta frumvarp að lögum, er loku- 
skotið fyrir, að óháð samkepni útlendra 
og innlendra manna geti hækkað svo verð- 
á yrðlinugm, sem framast má verða. At- 
vinna þeirra fáu, sem eru svo vel í sveit 
settir, að þeim er auðgjört að stunda refa- 
rækt, er vernduð, og arður af henni auk- 
inn á kostnað hinna mörgu, sem biða 
tjón af refunum og kosta lil að veiða þá.

Þetta er órjettlátt. Þvi er jeg á móti 
frumvarpinu.
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En auk þessa er þetta frumvarp, eins 
og svo margt annað, sem fyrir þing- 
ið er lagt, ekki komið fram fyr en eftir 
að þing er sett. Jeg hefi hvergi sjeð neitt 
nje heyrt um þetta mál fyr og veit ekki 
til, að þjóðinni hafi verið gefinn neinn 
kostur á að athuga það. Þó snertir það 
almenning, svo að skylt væri að lofa 
mönnum að athuga það eitthvað, áður en 
frumvarpið yrði að lögum, enda sje jeg 
ekki að hjer sje um neina nauðsyn að 
ræða.

Jeg legg því til, að frumvarpinu verði 
ekki vísað til 2. umr.

Flntningsni. (Sigurður Stefánsson): 
Þessar mótbárur háttv. þrn. Seyðf. (K. F.) 
hafa við töluvert að styðjast, og jeg gat 
búist við þeim. En það er varla rjett, að 
aðrir en eyjaskeggjar hafi ekki hag af 
þessu frumvarpi. Hagur sauðfjáreigenda, 
sem einkum bíða tjón af refunum, versn- 
ar alls ekki við frumvarp þetta, heldur 
batnar, eykst mjög við þetta. Refatollur- 
inn hverfur smámsaman, eftir því sem fjalla- 
refunum fækkar; fyrir þessu er þegarfengin 
nokkur reynsla. 1 öðrum hreppnum í minu 
prestakalli var hann kominn upp i alt að 
300 kr. fyrir nokkrum árum. Nú nemur 
hann að eins fáum krónum og svo er 
viðar. Það er ekki rjett, að eyjamönnum 
stafi engin hætta af refum. Þeir eiga líka 
fje, sem gengur á afrjettum, þar sem ref- 
ar hafast við og geta bakað þeim tjón 
sem öðrum fjáreigendum.

Jeg sje ekki neitt ranglæti i því, þótt 
þeim, sem færi hafa til að njóta hags og 
hlunninda af refaveiðuin, sje leyft það. 
Með því móti vex þeim gjaldþol. Ný at- 
vinnugrein myndast í landinu. Jeg álit, 
að Iandsins börn eigi að verða þessara 
hagsmuna aðnjótandi, án samkepni frá út- 
lendingum.

Jeg skal geta þess, að jeg býst við, að 
svo fari, að ekki að eins refatollur hverfi 
úr sögunni, heldur og hitt, að hreppsnefnd- 
ir selji rjett til refaveiða, svo að það, sem

hatði í för með sjer mikil útgjöld fyrir 
sveitirnar, verði innan skamms álitleg tekju- 
grein.

Karl Finnbogason: Háttv. flm.(S.St.) 
lagði áherslu á þann hagnað, er megi hafa 
af þessari atvinnugrein. En ef svo færi 
nú, að t. d. 10 menn í landinu næðu þess- 
ari atvinnugrein á vald sitt, þá gætu þeir tek- 
ið saman höndum og ráðið verðinu á vör- 
unni, er hjer ræðir um (yrðlingunum). Þann- 
ig gæti það orðið lægra en ef útlendingar 
væru til samkepni og kæmi það niður þar 
sem síst skyldi, á þeini, sem hafa tjón og 
fýrirhöfn af refunum. Jeg tel víst, að 
fáir muni hafa gagn af því, að frumvarp 
þetta verði að lögum, en margir ógagn, 
og slíkt mun jeg aldrei styðja. Og ef þessi 
atvinnugrein getur ekki staðist án verndar 
laganna, fæ jeg ekki sjeð, að hún sje svo 
mikils virði sem háttv. flutningsm. (S. St.) 
lætur i veðri vaka.

Flutningsm. (Signrður Stefánsson): 
Jeg get enn ekki verið á sama máli og 
háttv. þm. Seyðf. (K. F.). Með frjálsri sam- 
kepni getur svo farið, að útlendingar geti 
boðið hærra verð en landsmenn fá gjört, 
og að landsmönnum verði þannig bolað 
burt frá henni, er þeir sjá sjer eigi fært 
að keppa við þá. Auk þess getur tófu- 
rækt með islenskum refum komist á er- 
lendis og gjört hinn mesta skaða þeim 
Islendingum, er þessa tekjugrein stunda.

fflagnús Pjetnrsson: Jeg vil styðja 
að því, að þetta frumvarp nái fram að 
ganga. í mínu kjördæmi er tófueldi tals- 
verð atvinnugrein. Þar er að vísu ekki 
tófuklak, en tófueldi allmikið, og jeg vil 
benda á það, út af því, sem háttv. þm. 
Seyðf. (K. F.) sagði, að tófueldi þarf alls 
ekki að fara eftir landsháttum. Menn í 
minu kjördæmi eru farnir að ala tófur i 
húsum og gefst það oftast vel, og jeg hefi 
spurnir af að hið sama sje að fara i vðxt 
viðar um land. Og að ala tófur í húsum 
er þó ekkert bundið við staðhætti. Tófu- 
eldi er altaf að færast i vöxt, svo að jeg
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óttast ekki, að samkepnin verði ekki nóg, 
þótt útlendingar gangi frá.

ATKVGR.:
Frumvarpinu vísað til 2. umræðu með 

7 : 2 atkv.

2. umr. á 7. fundi, mánudaginn 13. 
júlí (A. 32).

Flutningsm. (Sigurður Steíánsson): 
Þó að þessu frumvarpi væri tekið vel hjer 
við 1. umr., þá hefi jeg þó orðið var við 
að deildinni þykir ástæða til að skipa 
nefnd í málið. Og það er öðru nær en 
jeg hafi neitt á móti því, því að mjer er 
mjög kært að frumvarpið verði ihugað 
sem best. Jeg ætla því ekki að lengja 
umræðurnar að þessu sinni, og mun því 
alls ekki svara þó að einhver fari að veit- 
ast að frumvarpinu.

Karl Finnhogason: Jeg mælti á móti 
frumvarpi þessu við 1. umr., en þau mót- 
mæli mín voru þá eigi tekin til greina, 
svo að „betur má ef duga skal“. Mjer 
þykir óþarfi að skipa nefnd í málið, þvi 
fram á það ekki að ganga, og jeg get 
ekki sjeð, að betra sje að drepa frum- 
varpið á þann hátt, en að fella það við 
atkvæðagreiðslu nú þegar. Mjer blandast 
ekki hugur um að það, sem hjer er farið 
fram á, er að koma á einokun með lif- 
andi refa. Slík einokun mundi að eins 
koma einstökum mönnum að gagni, en 
mörgum til óhagnaðar. Hún mundi ekki 
verða þjóðfjelaginu í heild sinni til hagn- 
aðar. En það eitt virðist mjer geta rjett- 
lætt að nokkru einokun, að þjóðfjelagið 
hafi hana með höndum og njóti arðsins 
af henni.

Verði frumvarp þetta að lögum, yrðu 
„refarnir til þess skornir“, að raka fje í 
vasa einstakra manna — en ekki þjóðfje- 
lagsins. Slík lög sem hjer er um að ræða, 
skerða óháðan umráðaijett manna yfir 
eign sinni og mundu því verða óvinsæl. 
Ef jeg ætti t. d. yrðling, sem jeg vildi selja, 
og svo kæmi til mín útlendingur, sem vildi

þætti mjer hart, að mega ekki selja 
þessum manni yrðlinginn, en verða að 
selja hann innlendum manni fyrir 10—20 
krónur og missa þannig af mörgum hundr- 
uðum eða þúsundum. Jeg man þvi 
miður ekki hvað háttv. flutningsmaður (S. 
St.) sagði, að gefið hefði verið fyrir silfur- 
refana frá Ameriku, en það skifti vist 
hundruðum eða þúsundum. Mjer þætti það 
líka ilt, ef jeg temdi ref og kendi honum 
ýmsar listir, og vildi svo fara með hann 
til útlanda og sýna listir hans, að verða 
að drepa refinn áður en jeg legði af stað. 
Og jeg er sannfærður um, að þetta þætti 
ekki ilt mjer einum, heldur hverjum öðr- 
um, sem slíkt kæmi fyrir — og jafnvel 
háttv. flutningsmanni (S. St.) sjálfum.

Háltv. flutningsmaður (S. St.), færði sem 
ástæðu fyrir frumvarpinu, að það kæmi í 
veg fyrir að útlendingar næðu hjeðan ref- 
um til að rækta erlendis og keppa síðan 
við Islendinga á markaðinum. Jeg fæ 
ekki sjeð, að hægt sje að koma í veg fyr- 
ir samkepni útlendinga í þessu, og frum- 
varpið mundi alls ekki tryggja oss gagn- 
vart henni. Utlendingar mundu geta feng- 
ið refa annarsstaðar að. Þeir geta kynbætt 
þá refi, sem þeir eiga kost á, og það er 
ekki heldur óhugsandi, að koma mætti ref- 
um út úr landinu á bak við lögin, þó 
frumvarpið yrði samþykt. Svo eru nú 
þegar komnir utan hvolpar, sem kynni að 
mega kveikja út af. Enn fremur má benda 
á það, að útlendingar mundu hraða sjer 
að ná refum hjeðan, áður en lögin kæmu 
í gildi, þegar þeim bærust fregnir um, að 
þeirra væri von, því vitanlega eru þeir á 
varðbergi. Önnur ástæða háttv. flutnings- 
manns (S. St.) var sú, að gjaldþol ein- 
stakra manna mundi vaxa, ef þetta frum- 
varp yrði að lögum. Þetta er alveg rjett. 
Gjaldþol þeirra, er ala refina upp, mundi 
vaxa stórum. En gjaldþol þeirra, er veiða 
refana, mundi vaxa engu siður, ef þeim 
væri frjálst að selja þá hverjum, sem best



Þingmannafrumvörp feld eða visað til stjórnarinnar.
Refaútflutningur.

413 414

byði. Eigi að lögvemda atvinnu vissra 
manna og auka þeim þannig gjaldþol, verður 
jafnframt að tryggja það, að landinu komi 
gjaldþol þeirra að notum. Annars verður 
misrjettið margfalt. Verði þvi þetta frv. samþ., 
ættu að sjálfsögðu að fylgja því lög um út- 
flutningsgjald af refaskinnum. Þá er þriðja 
ástæða háttv. flutningsmanns (S. St.), að 
markaðurinn væri besta tækið til þess að 
útrýma viltum refum úr landinu. Ef þetta 
er rjett, þá er auðskilið, að þvi frjálsari 
sem markaðurinn er, því fyr verður ref- 
unum útrýmt. Frumvarp þetta heftir mark- 
aðinn og verkar því á móti útrýmingu 
refanna, samkvæmt rökum háttv, flutnings- 
manns (S. St.) sjálfs.

En jeg býst ekki við að markaðurinn mundi 
útrýma viltu refunum. Góður bóndi sker 
ekki fje sitt alt á einu hausti, þó markaður- 
inn sje góður; og vitur varpeigandi tekur 
ekki öll eggin og drepur fuglinn með í 
varpi sinu, þó arðvænlegt sje i bráð.

Mjer er sagt, að dæmi sjeu tál, að grenja- 
skyttur hirði ei um að drepa fullorðnu dýr- 
in en leggi aðeins kapp á að ná yrðling- 
unum. Um sannanir veit jeg ekki, en 
þetta er mjög sennilegt. Ef þetta yrði 
algengt, sem ekki er óliklegt, þá hlytí einmitt 
góði markaðurinn frekar að tefja en flýta 
fyrir útrýmingu refanna.

Hv. flutningsmaður hjelt því fram, að 
refatollarnir mundu hverfa og hrepparnir 
jafnvel fara að hafa beinar tekjur af refum. 
vegna þess að svo margir vildu veiða þá, 
Ekki getur frv. hans valdið þessu eða 
stuðlað að þvi, þar sem það hlyti að draga 
úr áhuga manna á refaveiðum og spilla 
markaðinum.

Að lokum vil jeg í fám orðum telja þau 
tormerki, sem jeg finn á frv., ef það yrði 
að lögum.

Lögin mundu vaida misrjetti og þvi 
verða óvinsæl og illa haldin; þau mundu 
ekki tryggja oss gegn samkepni útlendinga 
og ekki stuðla að eyðingu refanna, nje 
vernda refaræktina i landinu á nokkurn

hátt. Þar að auki kæmu þau ekki einungis 
þeim í koll, er vinna refina, heldur einnig 
þeim, er ala þá, því að það getur einnig 
komið þeim illa, að mega ekki selja refi 
sína, hverjum sem kaupa vill. Af þessum 
ástæðum leyfi jeg mjer að leggja til, að frv. 
verði felt nú þegar.

Flutningsm. (Sig. Stefánsson): Jeg 
ætla engu að svara þessari ræðu, þar eð 
jeg hefi þegarsvarað henni við 1. umr.Háttv. 
ræðum. (K. F.) bætti engu við það, er hann 
sagði þá, öðru en nokkrum Iokleysum, sem 
óþarft er að svara. (Karl Finnbogason: 
Sannanir væri gott að fá, ef háttv. flm. á 
þær til.)

ATKVGR.:
Samþ. með 8 :2 atkv. að skipa nefnd 

í málið og í hana voru kostnir:
Sig. Stefánsson,
Jósef Björnsson,
Karl Finnbogason.

2. umr. var því næst frestað.

Frh. 2. umr. á 15. fundi, miðviku- 
daginn 22. júli (A. 32. n. 148).

Framsögum. meiri hi. (Karl Finn- 
bogason): Jeg get haft stutta framsögu 
fyrir þessu máli, því tvisvar er jeg búinn 
að láta álit mitt um það í Ijós.

I nefndaráliti meiri hlutans eru teknar 
fram hinar sömu ástæður og jeg færði 
við 1. umr. og fyrri hluta 2. umr., og jeg 
hefi ekki breytt skoðun minni á þeim, 
siðan jeg sá þær á prenti.

Hv. flm. (S. St.) sýndi mjer þá kurteisi um 
daginn, að svara mjer ekki öðru en því, 
að kalla rök mín lokleysur. En honum 
láðist að sýna mjer þá kurteisi að færa 
ástæður fyrir þessu. Jeg ætla því að biða 
eftir, að hann gjöri það nú.

Framsögum. mlnni hl. (Sig. Stefáns- 
son): Jeg ætla ekki að lengja umræð- 
urnar mikið nú. Nefndarálit meiri hlut- 
ans er að vísu ekki langt, en þó mætti 
ætla eftir þvi, að hjer væru um stórmái 
að ræða, þar sem brotnar væri allar meg-
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inreglur fyrir viðskiftalifínu og menn svift- 
ir eignarrjettinum.

Jeg hefi tekið fram, að horfur væru á, 
að refarækt gæti orðið álitlegur atvinnu- 
vegur. Því væri rjett, að löggjafarvaldið 
veitti honum eftirtekt og reyndi að stemma 
stigu fyrir öllu því, er gæti hindrað þenna 
nýja atvinnuveg. Við erum heppilega 
settir að þvi leyti, að skinn af íslenskum 
refum eru talin ein hin bestu refaskinn, 
og því mjög útgengileg verslunarvara og 
i háu verði. Jeg efa ekki, að margir 
munu í framtíðinni koma hjer upp refa- 
rækt. Fari nú svo, að margir leggi 
stund á hana, má segja, að hjer sje um 
almennings gagn að ræða.

Meiri hlutinn hefir skift mótbárum sín- 
um í fjóra liðu og skal jeg nú vikja stutt- 
lega að þeim. Fyrst er sagt, að engin 
þörf sje á banni þessu, þar sem þeir, sem 
vilji, geti fengið refana, hvort sem útflutn- 
ingur á þeim sje bannaður eða ekki.

En það er ekki aðalatriðið i þessu máli, 
heldur hitt, að íslenskir refar sjeu ekki 
fluttir út úr landinu til æxlunar erlend- 
is, og þannig stofnuð samkepni við is- 
lensku refaskinnin á erlendum markaði.

Önnur ástæðan er sú, að útflutnings- 
bannið tryggi það ekki, að þeir, sem refi 
vilja kaupa, geti fengið þá annarsstaðar 
frá. En þvi víkur nú svo við, að það er 
ekki svo víða annarsstaðar en hjer, sem 
hægt er að flytja út heimskautarefi. A 
Grænlandi, þar sem refaskinnin eru geipi- 
verðmikil, þar er bannaður útflutningur 
fifandi refa. Hv. þm. (K. F.) tók það 
fram, að fá mætti refa frá Ameríku. Ný- 
lega var selt þaðan refapar til Noregs, en 
því var svo tekið, þegar menn fóru að 
átta sig á málinu, að líklegt er, að Ame- 
ríkumenn setji lík lög um þetta efni, þeim 
sem hjer er um að ræða. Ameríkumenn 
eru svo gjörðir, að þeir kæra sig ekki um 
að skapa sjer keppinauta i þessari atvinnu- 
grein; þeir vilja hlynna að henni heima 
hjá sjer.

Þá er enn fremur tekið fram í áliti hv. 
meiri hluta, að bannið verði fáum mönn- 
um til hagnaðar, en fleirum til tjóns. Þetta 
er sagt alveg út i bláinn, því jeg fullyrði, 
að háttvirtur meiri hluti hefir ekki hug- 
mynd um, hvað viða má koma á refarækt 
hjer á landi. Hann virðist að eins hafa 
fest augun á eyjabændur, og honum sýn- 
ist þar hafa farið eins og fleirum, að ætla, 
að þeir eigi að sjálfsögðu við fullsælu og 
allsnægtir að búa, og því sje svo sem 
ekki ástæða til að vera að hlynna að 
þeim. Hann virðist ekki hafa hugmynd 
um það, að það má koma upp refarækt 
á meginlandi eigi siður en í eyjum ; ekki 
þarf annað en að koma upp girðingum 
til að geyma refana í; og jeg held því 
fram, að slík refarækt sje öruggari en i 
eyjum úti; því að ís, annaðhvort lagís eða 
hafís, getur lagst milli eyjanna og megin- 
lands og refarnir hlaupið í land á honum. 
Annað eins og það getur ekki átt sjer 
stað, þegar þeir eru geymdir í girðingum 
á landi. Jeg veit, að til eru nokkrar eyj- 
ar hjep við land, þar sem ekki er hætt við 
þessu, svo sem Vestmannaeyjar og sum- 
ar eyjarnar á Breiðafirði, en þær eru fá- 
ar í samanburði við hinar. Það sem hv. 
meiri hluti ætlar að geti orðið fáum til 
hagnaðar, getur, þegar þess er gætt, sem 
jeg hefi nú sagt, orðið mörgum lil óhagn- 
aðar. Það getur orðið ekki lítill óhagn- 
aður fyrir alla þá, sem stund vilja leggja 
á refarækt, að útlendingar hafi leyfi til að 
kaupa hjer hin dýrmætu dýr til undan- 
eldis; með þvi vinnum vjer sjálfir að því, 
að skapa oss keppinauta á heimsmarkað- 
inum.

í fjórða lagi telur hv. meiri hluti út- 
flutningsbannið ónauðsynlega skerðing á 
umráðarjetti manna yfir eign sinni. Jeg 
skil ekki í hvernig hv. meiri hluti getur 
sagt þetta, þar sem reyn^lan sýnir að 
yrðlingar eru komnir í afarverð. Það er 
ekki hægt að segja, að það sje slök 
verslun að geta fengið 20—25 kr. fyrir þá
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kornunga, nýtekna af spenanum. Það er 
ekki heldur líklegt, að neinn fjöldi verði 
fluttur út af refum, þótt 'leyfilegt sje, svo 
að verðið hækki mjög fyrir eftirsókn á 
refum til útflutnings. En það þarf sann- 
arlega ekki að ílytja hjeðan marga refa 
til þess að spilla fyrir oss markaðinum 
erlendis; þeim er ekki lengi að fjölga, og 
þurfa ekki mörg ár að líða, þangað til 
fjöldi refa geti verið kominn út af einu 
pari.

I sumar var hjer þýskur maður á ferð- 
inni til að kaupa refa; ætlaði hann að 
flytja þá suður í Alpafjöll og ala þá þar 
upp. Hvorki fór hann til Ameríku nje 
<5rænlands til refakaupa; honum hefir 
ekki litist á það, en hingað hefir hann 
talið sjer óhætt að fara, talið víst, að 
hjer mundi ekki verða lagðar hindranir í 
veg sinn. Við höfum þegar nokkra reynslu 
fyrir því, að refarækt muni hepnast hjer. 
ÍFyrir nokkru var byrjað á henni á Bildu- 
■dal; að vísu varð hún ekki langæ þar, 
þvi að tófurnar drápust af óhollu viður- 
væri. Bóndi einn i Dalasýslu hefir og al- 
ið tófur inni i húsi, og þó fengið af þeim 
fallegustu skinn. I Elliðaey á Breiðafirði 
er þegar byijuð refarækt og lítur út fyrir 
að hún ætli að hepnast vel. Þetta bend- 
ir á, að refarækt muni geta orðið atvinnu- 
vegur fyrir marga. Og ekki er annað 
sjáanlegt en að þessi atvinnuvegur eigi 
að geta orðið næsta arðvænlegur, þar sem 
nú fást 75—150 kr. fyrir mórauð tófu- 
skinn og 30—40 kr. fyrir hvít. Jeg held 
það sje ofmikil teoretisk umhyggjusemi 
fyrir principum, sem kemur fram hjá hv. 
meiri hluta i máli þessu. Með frv. þessu 
er alls eigi verið að skerða rjett einstak- 
linga, heldur verið að vernda hagsmuni al- 
mennings. Þótt það kynni að geta kom- 
ið fyrir eitt skifti eða svo, að útlendingur 
byði meira i ref en hægt er að fá fyrir 
hann innanlands, þá mundi það engan 
veginn vega á móti því almennings gagni, 
sem af þvi stafar að hindra samkepnina

á heimsmarkaðinum; og jeg held þingið 
geti ve! staðið sig við að setja lög, er 
verndi þennan atvinnuveg, þó þau kunni 
i einstöku tilfellum að koma í bág við 
hagsmuni einhvers einstaklings. Hvað 
mörg lög gjöra það ekki?

Jeg kannast ekki við það, að jeg hafi 
eigi sýnt hv. frsm. meiri hl. (K. F.) fulla 
kurteisi. Hann hafði ekki komið með 
neytt nýtt við 2. umr. og þvi fann jeg 
ekki ástæðu til að svara þvi frekar en 
jeg hafði áður gjört, og býst heldur ekki 
við að heyra nú nokkuð frá honum svara- 
vert.

Framsm. nieiri hl. (Karl Finnhoga- 
son): Hv. framsm. minni hl. (S. St.) þótti 
jeg og nefndarálitið hafa farið fyrir ofan 
garð málsins og neðan. Hið sama má engu 
siður segja um ræður hv. þm. (S. St.); þær 
snerta litt aðalatriði málsins. Hv. framsm. 
minni hl. (S. St.) var að tala um það, að 
við legðum áherslu á, að engin þörf sje 
á lögum þessum. Þetta er satt, en hv. þm. 
(S. St.) er okkur þar i raun rjettri sam- 
dóma (5. tt.: Nei). Jú, því hann segir, að 
það muni borga sig að ala upp refa og 
stunda refarækt, þótt sala þeirra og flutn- 
ingur út úr landinu sjeu leyfð. Þetta er 
lika mjög sennilegt; því að, ef það borgar 
sig eins vel að rækta refa hjer og í útlönd- 
um, hví skyldi það þá ekki lika borga sig 
fyrir innlenda menn að kaupa refana sama 
verði og útlendingar telja sjer fært að bjóða 
fyrir þá? Hv. framsm. minni hl. (S. St.) 
leggur mikla áherslu á, hve nauðsynlegt sje 
að vernda þennan atvinnuveg og telur lög 
þessi munu gjöra það. En þar missýnist 
honum áreiðanlega. Það er ekki því að 
fagna fyrir hann, að Island sje eina landið, 
sem hægt er að fá refa frá; það hefir 
verið sýnt og sannað, að fá má refa úr 
öllum heimskautalöndunum, frá Ameriku, 
Grænlandi, jafnvel Noregi og Svíþjóð og 
víðar að.

Reyndar sagði hv. þm. (S. St.) að eigi 
væri hægt að fá refa frá Grænlandi. Jeg
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þekki ekki til að þar sje neitt bann gegn 
útflutningi refa. Hitt er kunnugt, að þar 
er einokunarverslun.
un er alt annað en útflutningsbann, og 
hvað skyldi vera þvi til fyrirstöðu, að fá 
mætti refa keypta þar hjá konungsversluninni 
eins og hverja aðra vöru? Og þó þetta 
væri ekki hægt, þá mundi að likindum 
vera hægt fyrir veiðimenn, að ná refum 
frá Austur-Grænlandi. Vigfús Grænlands- 
fari skýrði oss frá því í vetur, að þar væru 
refar svo gæfir, að þeir gengju til manna 
ogstælu frá þeim svipunum eða jafnvel tækju 
við mat af þeim. Auðgjört væri að veiða 
svo gæfa refa, og fáir yrðu til frásagnar 
um þær veiðar í óbygðum Grænlands og 
enda víðar í heimskautalöndunum. Erfitt 
mundi og vera að fyrirbyggja tryggilega 
allan útflutning refa bjeðan frá landi, þó 
lögbannaður væri, eins og jeg hefi áður 
tekið fram.

Þegar á alt þetta er lilið, sje jeg enga 
skynsamlega ástæðu til þess, að vjer getum 
trygt oss góðan markað á refaskinnum 
með lögum þeim, sem hjer eru i smíðuni. 
Okkar hólmi er svo lítill, að það getur 
engu verulegu breytt um markað refa- 
skinna, þó við friðum hann með þessum 
hætti. Hv. framsm minni hl. (S. St.) vildi 
rjettlæta frv. með því aðkAmerikumenn 
œtluðu að fara að semja bannlög svipuð 
þessum. Það kann vel að vera, að þar i 
landi sjeu einhverjir svipaðrar skoðunar 
um þetta, eins og háttv. þm, (S. St), en 
engin ástæða er fyrir oss að stökkva upp 
til handa og fóta fyrir það, þótt um þetta 
sje rœtt i Ameríku.

Þá vildi háttv, minni hluti (S. St.) og 
rjettlæta frumvarpið með því, að þetta 
væri ekki til hagsmuna fyrir eyjabúa eina; 
refarækt mætti engu síður koma upp á 
landi. Það kann satt vera, og hefi jeg 
ekki borið móti því, að rækta megi refa 
á landi; en meira kostar það. A landi 
þarf alstaðar góðar girðingar, en þeirra 
«r ekki hin sama þörf í eyjum, sumstað-

En einokunarversl- | á land.

ar alls engin. Að visu kann það að geta 
komið fyrir, að refar hlaupi á ísunum upp 

En til þess að varna því, þarf 
ekki annað en eyjabúar afgirði refaland 
sitt eins og meginlandsbúar verða jafnan 
að gjöra, og verður refarækt þá engu óör- 
uggari i eyjum en á landi uppi. Það tjá- 
ir ekki að neita því, að eyjabúar standa 
best að vigi með refarækt, og geta haft 
mest hhmnindi af henni. En þeir eru> 
fæstir, sem í eyjum búa, og fáir stunda 
hana enn á meginlandinu, hvað sem verð- 
ur. Hjer er því verið að sjá fyrir hags- 
munum fárra manna, en eigi fjöldans. Og 
eins og jeg hefi áður tekið fram, kemur 
sölubannið líka niður á refaræktarmönn- 
unum, áður en likur, svo við það skerð- 
ast hagsmunir þeirra að nokkru.

Jeg skil ekki hvernig háttv. framsögum, 
minni hlutans (S. St.) getur haldið þvt 
fram, að frv. þetta sje til þess að efla al- 
mennings gagn.

Loks vil jeg enn undirstrika það, að ef 
gjaldþol einstakra manna vex við það, að 
atvinnuvegur þeirra nýtur sjerstakrar vernd- 
ar, þá má ekki síður vænta þess, að gjald- 
þol fjöldans rýrni við þau höft, sem vernd- 
unin leggur á atvinnurekstur hans.

Frjáls verslun er eflaust best hjer eins 
og annarstaðar; vjer íslendingar ættum 
sannarlega að muna einokunina og það 
ilt, sem af henni leiddi, og fara varlega f 
að skerða verslunarfrelsið. Veitir ekki af 
að gjalda jafnan varhuga við, þegar á að 
fara að hefta það, þótt í smáu sje. „A 
mjóum þvengjum læra hvolparnir að slela“. 
Og þessi smáu verslunarhöft geta áður et» 
varir orðið að stórum hindrunum, ef á 
annað borð er gengið inn á þá braut, að 
leggja þau á.

Magnús Pjetursson: Jeg hefi ekki 
miklu að bæta við hina snjöllu ræðu hv. 
framsögum. minni hlutans (S. St.). Það 
dugar líklega hvort sem er ekki að malda 
í móinn; forlög frumvarpsins munu að lík- 
indum fýrirfram ákveðin. Sjerstaklega vil
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jeg þó íhuga, hvort það muni vera rjett í 
nefndaráliti meiri hlutans, að hægt muni 
vera fyrir þá, sem refa vilja ala upp, að 
fá nóga refa, þótt útflutningur sje leyfð- 
ur. Þótt þessu hafi verið haldið fram, 
verð jeg að vjefengja það. Jeg veit 
til þess, að á Ströndum hafa þeir, sem 
refa ala, ekki fengið eins marga og 
þeir hafa viljað. Það má segja að þetta 
komi til af því, að þeir hafi ekki haft um- 
fcoðsmenn til að kaupa fyrir sig nógu víða. 
En jeg efast stórum um, að það hefði 
nægt, þvi að sumir geta tekið á móti miklu, 
•ef þeir á annað borð ættu kost á að fá 
refana. Komist refaræktin á víðar en nú, 
•eins og öll likindi eru til, þá má telja vist 
að hörgull verði á refum til að ala upp, 
•og enn meiri hlýtur hann að verða, ef út- 
land samkepni bætist við hina innlendu.

Þessi atvinnuvegur er enn á tilrauna- 
stigi, og er þvi enn meiri ástæða til að 
hlynna að honum fyrir það.

Háttv. framsögumaður meiri hlutans (K. 
f.) talaði um, að meiri kostnaður væri 
við að stunda refarækt á meginlandi en í 
eyjum. Það kann satt vera, ef um reglu- 
fega refarækt er að ræða, en það mun 
varla rjett, ef að eins er lögð stund á að 
ala refana upp til að fá af þeim skinnin. 

‘Til þess þarf ekki annað en að taka ein- 
hvern húskofa, setja í hann steinsteypu- 
gólf og reisa járnþynnur upp með veggj- 
unum neðanverðum. Þannig er það gjört 
sumstaðar á Ströndum og lánast oft veh 
og hefir gefið góðan arð.

Háttv. framsögumaður meiri hlutans(K. 
F.) var að bera saman kostnað við girð- 
ing í eyjum og á landi. En þess er að 
gæta, að víða i eyjum er eigi unt að 
gjöra girðingar um refa, og er tvent sem 
þvi veldur. Landshættir eru sumstaðar 
þannig, að ekki er hægt að setja upp ör- 
uggar girðingar; og í öðru lagi hagar víða 
svo til, að mönnum mundi ekki detta í 
hug, að loka refa inn í girðingum i eyj-

um, þó hægt væri. Fjara er þar svo góð, 
að eftir að refarnir eru fullvaxnir, fá þeir 
mikið af fæðu sinni úr henni, bæði dauða 
fugla og annað; en girðingin mundi 
útiloka tófurnar frá því að komast i fjör- 
una.

Svona hagar til um eyjar, sem jeg þekki; 
með öðrum orðum að ómögulegt er að 
stunda refarækt í þeim, en einungis refaeldi.

Háttvirtur framsögumaður meiri hlut- 
ans (K. F.) hefir enn ekki getað sannfært 
mig um það, að hægt sje að fágóða refa 
víða úr löndum annarstaðar en frá Is- 
landi; hann hefir ekki fært neinar sann- 
anir á það, svo þar stendur enn stað- 
hæfing gegn staðhæfingu; hvorugur okk- 
ar veit það með fullri vissu. Það lítur 
svo út sem refarækt muni bráðlega fara 
að verða almennur atvinnuvegur hjer í 
Iandi. Þegar menn komast að raun um, 
hvað lítið það kostar að ala tófur upp til 
að slátra þeim, og þegar skinnin hafa náð 
fullu verðmæti, þá má telja víst, að 
margir fari að leggja stund á tófurækt- 
ina. Nú meðan skinnin eru í þessu háa 
verði, væri það ekki rjett gjört af þing- 
inu, að reyna ekki að hlynna að þessum 
nýja atvinnuvegi.

ATKVGR.:
1. gr. frv. feld með 7 : 6 atkv. að við- 

höfðu nafnakalli, og sögðu
já: nei:

Björn Þorláksson, Steingrimur Jónsson, 
Hákon Kristóferss., Eiríkur Briem, 
július Havsteen, Guðm. Björnsson, 
Karl Einarsson, Guðm. Ólafsson, 
Magnús Pjetursson, Jósef Björnsson, 
Sigurður Stefánss., Karl Finnbogason,

Kristinn Daníelsson.
Forseti lýsti yfir því, að frumvarpið væri 

þar með
fallið.
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6. Hvalveiðamenn.
Á 9. fundi í Ed., miðvikudaginn 15. júlí, 

var útbýtt
frv. til laga um viðauka við lög um 

hvalveiðamenn nr. 67, 22. nóv. 1913.
Á 11. fundi, föstudaginn 17. júlí, var 

frv. tekið til 1. umr. (A. 95).
Flutningsm. (Sigurðnr Stefánsson): 

Þegar frumvarp það um hvalveiðamenn, 
sem nú er orðið að lögum, var hjer til 
umræðu í fyrra, var mikið rætt um það, 
hvort hvalveiðamennirnir mundu eigi koma 
fram með skaðabótakröfur, ef frumvarpið 
yrði að lögum, og hvernig þeim kröfum 
mundireiða af.

Nefndin hjer í deiid gjörði sjer mikið 
far um að rannsaka þetta. Fyrir milli- 
göngu norska ræðismannsins i Reykjavík 
gjörði hún fyrirspurn til stjórnarinnar i 
Noregi um það, hvort hvalveiðamennirnir 
þar í landi hetðu höfðað skaðabótamál, 
þegar hvalveiðar voru þar lögbannaðar, 
og ef svo hefði verið, hvort þeir hefðu 
fengið sjer dæmdar skaðabætur. Svarið 
var ókomið í þinglok, og rjeði nefndin 
til að frumvarpið yrði samþykt, og varð 
það úr.

Rjett eftir þing kom svarið til stjórnar- 
innar hjer. Var þar skýrt frá því, að af 
11 hv&lveiðafjelögum í Noregi hefði að 
eins eitt höfðað skaðabótamál, en tapað 
því fyrir undirrjetti. Hin fjelögin hefðu 
fallið frá þvi að höfða skaðabótamál, en 
farið þó fram á, að sjer væri að nokkru 
bætt tjónið, sem af banninu leiddi; hefði 
svo Stórþingið norska samþykt að veita 
þeim 280000 kr. i þessu skyni, eða sem 
svaraði hjer um bil 2/3 af því tjóni, sem 
hvalveiðamennirnir töldu sig hafa orðið 
fyrir við bannlögin. Við umræðurnar í 
Stórþinginu kom það fram, að glöggir lög- 
fræðingar Ijetu það í Ijós, að óvíst væri 
að undirrjettardómurinn stæði óhaggaður, 
væri májjnu lengra haldið. Víst er það, 
að Stórþingið veitti þessar skaðabætur. Ef 
þessar upplýsingar hefðu verið komnar á

meðan um málið var fjallað hjer í fyrra, 
þá getur vel verið að því hefði reitt öðru- 
vísi af.

Nú hefir það borið við siðan frumvarp- 
ið var samþykt og er orðið að lögum, að 
hvalveiðamaðurinn M. C. Bull, sem rekið' 
hefir hvalveiðar í Hellisfirði eystra, hefir 
sent skaðabótakröfu til landsstjórnarinnar. 
Hann hefir sent sundurliðaðan reikning 
yfir það, hvað byggingar á hvalveiðastöð- 
inni kosti, og nemur það alls 86000 kr, 
Fer hanu fram á, að sjer verði veittar 
50000 kr. skaðabætur fyrir eignatjón það, 
er lögin frá 22. nóv. 1913 baki sjer, og 
svarar það hjer um bil til þess, sem hval- 
veiðamennirnir fengu í Noregi.

Nú er Alþingi í sjálfsvald sett, hvort það 
vill fara að dæmi Stórþingsins norska og 
veita skaðabæturnar, eða láta það ógjört: 
hygg jeg að það muni taka þann kostinn 
fremur, ef um það tvent er að velja. En 
það er til þriðji vegurinn. Jeg tel þafr 
eigi ósanngjarnt, að þeim hvalveiðamönn- 
um, sem enn eru hjer i landi, væri veitt 
einhver ívilnun. Nú munu ekki vera nema 
tvö hvalveiðafjelög hjer í landi, annað í 
Jökulfjörðum vestra og hitt fjelag Bulls. 
Hefi jeg heyrt að Bull stundi ekki hval- 
veiðar hjer í ár, en sje að reyna að selja 
útgjörð sína. Hinn hvalveiðamaðurinn 
hefir líka dregið saman seglin; áður hafði 
hann 7—8 báta, en í fyrra munu þeir ekki 
hata verið nema 3—4. Það er því alt út- 
lit fyrir, að hvalveiðar, stundaðar hjeðan 
frá landi, sjeu í þann veginn að hætta, 
Hvölunum hefir fækkað svo mjög, að út- 
vegurinn hefir ekki borgað sig að undan- 
förnu, og ekki útlit fyrir að breyting tik 
bóta verði á því í bráð.

Hvernig sem á málið er litið, sýnist 
mjer ráðlegast, að þingið taki frumvarpinn 
vel og veiti undanþágu þá, sem farið er 
fram á. Mikil sanngirni mælir með að 
undanþága sú sje veitt, sem frumvarpið 
nefnir, en hins vegar er í því fyrirgirt a& 
þeir, sem hennar njóta, geti aukið útveg
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sinn, frá því sem nú er, eða ný fjelög 
verði sett hjer á stofn. Það má vel vera 
að rjett sje að skipa nefnd i málið, þótt 
jeg gjöri það ekki að svo stöddu að minni 
tillögu.

Karl Einarsson: Jeg varð hálfhissa, 
þegar jeg sá frumvarp þetta koma fram, 
og sjerstaklega undraðist jeg að sjá háttv. 
þm. Isfjk. (S. St.) gjörast flutningsmann 
þess; því að mjer var sagt, að hann 
hefði í fyrra verið einn af aðalstuðnings- 
mönnum laga þeirra, er hann vill nú fá 
breytt. Að mínu áliti hefir ekkert það 
komið fram síðan í fyrra, er sje þess eðl- 
is að ástæða sje til að breyta lögunum frá 
22. nóv. 1913 um hvalveiðamenn, eða 
rjettara sagt ónýta þau eins og hjer er 
stefnt að.

Jeg veit ekki betur en Iögin í fyrra væru 
sett til að friða hvali hjer við land. Ef 
þetta frumvarp fær framgang, þá er loku 
skotið fyrir það, að hvölum fjölgi hjer i 
höfum umhverfis landið, svo að í stað þess 
að þeim fjölgi má jafnvel búast við að þeir 
gangi enn meir til þurðar, ef þessum 
tveim fjelögum, sem mjer er sagt að frv. 
þetta sje framborið fyrir, verður leyft að 
halda áfram að drepa þá.

Af hverju er svo frumvarp þetta komið 
fram? Af ræðu háttv. þm. Isfjk. (S. St.) 
var helst að ráða, að það væri borið fram 
vegna þess, að hvalveiðamaðurinn M. C. 
Bull hefði komið fram með skaðabótakröfu 
til landssjóðs.

Jeg skil ekki i hvernig manni þessum 
getur dottið i hug, að koma með skaða- 
kröfu fyrir tjón, sem hann hefir eigi enn 
orðið fyrir, þvi að eins og kunnugt er, 
ganga Iögin um hvalveiðamennina ekki i 
gildi fyr en 1. okt. 1915.

Krafan er því fjarstæða ein, og henni 
ekki gaumur gefandi. Auk þessa er mað- 
urinn hættur hvalveiðum hjer, eftir því 
sem sýslumaðurinn i Suður-Múlasýslu hefir 
skýrt mjer frá, og banna þó engin lög 
honum að stunda þær hjer i sumar og

að sumri. Hann hefir því ekki hætt þeim 
fyrir það, að lftgin leggi hindranir í veg 
hans, heldur af því að honum hefir þótt 
þær borga sig ekki. Nú er svo kom- 
ið, að Norðmönnum þykja hvalveiðar 
borga sig miklu betur í suðurhöfum en 
norður frá, og því hafa þeir flutt sig á 
veiðistöðvar þar, en hvarflað hjeðan frá 
landi. Alt þetta styður þá skoðun mína, 
sem jeg lýsi yfir að jeg hefi á þessu máli, 
að hjer geti ekki komið til mála, að þessi 
fjelög, sem hjer eiga enn þá einhver tæki 
til hvalveiða, eða stunda þær, komi í al- 
vöru fram með ueina skaðabótakröfu á 
hendur landssjóði. Það, sem sagt er við- 
vikjandi kröfu M. C. Bulls, sannar fyllilega, 
að hann hefir engan rjett til skaðabóta. 
Þegar litið er á málið frá almennu sjón- 
armiði, kemur brátt í Ijós, að bæði hjer 
og annarstaðar eru iðulega sett lög, sem 
segja má um, að þau hnekki atvinnu 
ýmsra einstakra manna og valdi þeim 
tjóni, beinlínis eða óbeinlinis. Jeg skal að 
eins minna á aðflutningsbannlögin á á- 
fengi hjer hjá oss. Veitjeg ekki betur en 
bæði þingið og lögfræðingar yfirleitt hafi 
þá skoðun, að eigi muni þeir, sem vínsölu 
stunda, geta átt rjett til skaðabóta, þótt 
þeim sje bönnuð vínsala eftir næsta nýár. 
Þess hefir verið getið, að Norðmenn hafi 
farið fram á skaðabætur, er þeim voru 
bannaðar hvalveiðar heima hjá sjer. Þó 
var það að eins eitt fjelag af ellefu, eftir 
því sem háttv. flutningsmaður (S. St.) sagði, 
er höfðaði skaðabótamál, og það tapaði 
þessu máli fyrir undirrjetti. Þetta mun 
vera rjett hérmt hjá háttv. flutningsmanni 
(S. St.), en hann gat ekki hins, að fjelög- 
in höfðu gjört fyrirspurn um mólið til lög- 
fræðisdeildarinnar við háskólann í Krist- 
janíu, og veit jeg ekki betur en hún gæfi 
það einróma svar (responsum), að þau hefðu 
engan lagalegan rjett til skaðabóta. Þá 
var það, að eitt fjelagið höfðaði eigi að 
siður mál, og fór um það eins og áður 
er getið, en hin öll sneru sjer til Stór-
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þingsins og fóru þess á leit, að sjer yrði 
veitt úr ríkissjóði einhver upphæð til að 
bæta sjer að einhverju tjón það, er þau 
töldu sig hafa orðið fyrir við bannlögin. 
Komst Stórþingið að þeirri niðurstöðu, að 
sanngjarnt væri að veita þeim nokkra úr- 
lausn. Þó efast jeg mjög um, að skaða- 
bæturnar hafi numið a/3 af tjóninu; til 
þess sýnast 280,000 krónur vera oflág 
upphæð.

Hjer horfir málið töluvert öðruvísi við 
en i Noregi; það voru innbornir þegnar 
rikisins og sjálfsagt stórir og öflugir gjald- 
endur, sem skaðabæturnar fengu, en hjer 
er um menn að ræða, sem að eins hafa 
annan fótinn í landinu og fiutt hafa meg- 
inarð atvinnu sinnar út úr landinu til 
annars lands. Hjer mælir því ekkert með 
þessari kröfu.

Það er alment álit í Noregi, að hval- 
veiðamennirnir hafi eigi átt nokkurn laga- 
rjett til skaðabóta. Jeg skal láta það ó- 
sagt, hvort einhverjir glöggir lögfræðingar 
kunni að hafa haldið hinu gagnstæða fram í 
Stórþinginu. En ómögulegt er það ekki, að 
þeir hafi þá verið meðeigendur í einhverju 
fjelaginu, umboðsmenn eða ráðunautar, og 
gat það haft nokkur áhrif á skoðun þeirra 
á málinu, og varla mun Stórþingið hafa 
veitt skaðabótafjeð vegna raka þeirra, held- 
ur af hinu, að því hafi þótt það sann- 
gjarnt, eftir því sem á stóð.

Þegar nú svo er komið, að hvalveið- 
arnar hafa ekki borgað sig hjer að und- 
anförnu, þá virðist öll sanngirniskrafa til 
skaðabóta falla niður, hvað sem öðru líður.

Að því er snertir M. C. Bull hvalveiða- 
mann, þá má geta þess, auk þess sem 
áður er sagt, að hann hefir Iýst þvi brjeflega 
yfir við hlutaðeigandi sýslumann, að hann 
sje nú hættur veiðum hjer við land. Krafa 
hans er þvi algjörlga út í loftið. Hvort 
það kann að vera heppilegt að semja við 
þann eina hvalveiðamann, sem nú er eftir, 
tel jeg mikið vafamál. En af þeim ástæðum, 
er jeg áður hefi tekið fram, er jeg algjör-

lega mótfallinn þvi, að nefnd verði skipuð 
í frv., en leyfi mjer að leggja til að það 
verði felt nú þegar.

Ráðherra (Ilannes Hafstein); Háttv. 
siðasti ræðumaður (K. E.i gjörði engan 
greinarmun á skaðabótum fyrir eignatjón 
og á skaðabótum fyrir atvinnumissi, en 
sá greinarmunur er einmitt nauðsynlegur i 
þessu máli. Bar hann þessi lög saman 
við lögin um aðflutningsbann á áfengi, og 
taldi að ekki væri meiri ástæða til skaða- 
bótahjer en þar. Ensamlíkingin erekki alveg 
rjett, því að aðflutningsbannlögin valda að 
visu atvinnutjóni, en ekki beinu eignatjóni. 
Þau lög hafa ekki svift menn eða gjört 
mönnum verðlaus eða verðlítil hús eða dýrar 
vjelar, svo sem þessi lög gjöra. I Noregi 
voru víst flestir lögfræðingar á einu máli 
um það, að ríkissjóðí bæri ekki skylda til 
að borga skaðabætur fyrir það atvinnutjón, 
sem lögin um bann gegn hvalveiðum 
þar höfðu i för með sjer fyrir hvalveiða- 
menn. En um hitt voru skiftar skoðanir, 
því að mjög margir helstu lögfræðingar, 
hæstarjettardómarar og aðrir vitrir menn 
töldu það sjálfsagt, að minsta kosti eftir 
anda laganna, að bæta hvalveiðamönnum 
það eignatjón, er þeir biðu við það, að 
þeim yrðu ónýt bræðsluhús, katlar, ýmsar 
vjelar, sem til hvalafurða notast, og fleira 
þessháttar. Þótt sumum lögfræðingum þætti 
nokkurt vafamál hvort ríkissjóður Norð- 
manna yrði skyldaður með dómi til þess 
að bæta slíkt eignatjón, þá voru allir sam- 
mála um, að sanngirni mælti með þvi að 
slikt tjón yrði bætt, þó það ef til vill væri 
ekki lagaskylda. Varð það því úr að 
sætst var á málið til þess að komast hjá 
þeirri rekistefnu, er mat á hvalstöðvahúsum, 
kötlum og öðru þessháttar hefði haft i 
för með sjer. Jeg fyrir mitt leyti hallast 
að þeirri skoðun að samkvæmt stjórnarskrá, 
vorri sje landssjóður skyldur að bæta hval- 
veiðamönnum það tjón, er þeir bíða á eign- 
um sínum vegna þessara laga, því að svo 
er ákveðið í 50. gr. stjórnarskr., að engan
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megi svifta eign sinni, neraa fult verð komi 
fyrir. En það er sama sem að menn sjeu 
sviítir eign sinni, ef hún er gjörð þeim al- 
veg verðlaus, eins og verða mun um þau 
sjerstöku tæki og áhöld, hús og lóðir, sem 
að eins hafa verið tilbúin, tilfengin og 
notuð til hvalveiðanna og hafa ekki verð- 
mæti til annars. Ef lögin standa óbreytt 
er jeg því hræddur um að landssjóður 
verði með dómi skyldaður til að greiða 
hvalveiðamönnum skaðabætur fyrir eigna- 
tjón þeirra; hversu miklar get jeg ekki 
sagt um, en jeg hefi ástæðu til að ætla að 
þær mundu nema talsverðri upphæð. En 
þótt landssjóður yrði ekki dæmdur að 
lögum til að bæta þetta tjón, þá sýnist 
mjer hann ekki geta sýnt þá ósanngirni 
að láta það vera óbætt, einkum nú, þegar 
rikissjóður Norðmanna hefir riðið á vaðið 
og greitt skaðabætur góðfúslega. Slíkt 
mundi verða ilt til afspurnar og landi voru 
til litils sóma.

Sami háttv. ræðumaður (K. E.) vildi gjöra 
litið úr skaðabótakröfu Bulls hvalveiðara, 
vegna þess að lögin væru enn ekki gengin í 
gildi og af því að hann væri nú hættur 
veiðum hjer við land. En hann rak hjer 
veiðar þegar lögin voru hjer til meðferðar 
í fyrra og lýsti þá yfir því, að hann mundi 
gjöra kröfu til skaðabóta, vegna þess að 
honum yrði ómögulegt að selja stöð sína 
ef lögin gengu í gildi. Honum var þá 
svarað því, að óvíst væri hvort lögin næðu 
fram að ganga, og varð þá ekki meira úr 
brjefaskiftum að sinni. En nú hefir hann 
sent stjórninni þessa kröfu, sem háttv. 
þm. er kunnugt, sem eiginlega er til- 
kynning um að hann haldi rjettarkröfu 
sinni fastri. Og ef til máls kemur, hygg 
jeg að hann eða málfærslumaður hans 
mundu leitast við að færa sönnur á, að 
hann hafi beðið tjón, vegna þess að lögin 
voru samþykt, jafnvel þótt hann hafi hætt 
við veiðina — vegna laganna — áður en 
þau komu til framkvæmda. Ef þetta frv., 
sem nú liggur fyrir, verður að lögum, þá

fellur allur grundvöllur fyrir skaðabóta- 
kröfum niður. Þeir hvalveiðamenn, sem 
nú eru hjer við land, fá þá að halda 
veiðum sínum áfram með þeim bátafjölda, 
sem nú hafa þeir, að eins bannað að 
auka útveg sinn frá því, sem nú er, eða 
afhenda rjettinn öðrum, og held jeg að 
þá muni þeir eigi geta fengið sjer dæmdar 
neinar skaðabætur, og þá yrði það ekki 
kölluð ósanngirni, þó að þingið vildi ekki 
greiða þeim þær. Ef frv. þetta verður 
samþykt, þá mundu hvalveiðarnar smátt og 
smátt og innan skams falla úr sögunni, 
þar sem engar nýjar stöðvar yrðu reistar 
eftir lögunum frá 1913, og mundu þau lög 
þvi ná þeim tilgangi sínum að friða hvali 
hjer við land, ef það er á annað borð 
mögulegt. En jeg fyrir mitt leyti er von- 
daufur um að hægt verði að stöðva eyð- 
ingu hvalanna með því að banna hval- 
veiðamönnum með lögum, að hafa bæki- 
stöðvar sinar hjer á landi, þvi með 
þeirri kunnáttu og með þeim vjelum, er 
menn nú hafa ráð á, munu hvalveiða- 
menn sjá einhvern veg til þess að halda 
áfram veiðum sínum, þrátt fyrir slíkt bann, 
t. d. með því að hafa fljótandi stöðvar 
einhverstaðar i norðurhöfum. Þau munu 
ekki verka sem friðunarlög, enda fara 
eins og kunnugt er alls engar hvalveiðar 
(dráp hvala) fram á voru löggjafarsviði, 
heldur Iangt til hafs. Aðalárangurinn af 
þeim lögum verður því að líkindum sá, 
að landssjóður er sviftur þeim tekjum, er 
hann hefir af þvi, að hvalveiðamenn hafa 
Iagt upp hjer á landi, og sveitasjóðir missa 
einnig miklar tekjur, er þeir hafa haft af 
hvalveiðastöðvunum. Hagurinn af þessuro 
lögum mun verða vafasamur eins og af 
öðrum atvinnubannlögum og slíkum ófrelsis- 
lögum.

Karl Einarsson: Jeg skal ekki vera 
langorður að þessu sinni. Jeg vil að eins 
geta þess, að mjer var það fyllilega ljóst, 
að hjer er bæði um atvinnu og eignatjón 
að ræða. En jeg get ekki sjeð að eigna-
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tjónið sje annað en sá kostnaður, sem 
leíðir af þvi að flytja hús og vjelar hjeð- 
an af landi burt. Hæstvirtur ráðherra 
sagði, að i Noregi hefði öllum komið sam- 
an um að hvalveiðamenn ættu heimtingu 
á skaðabótum fyrir eignatjón, en þetta get- 
ur ekki verið rjett, því að samkvæmt þeim 
upplýsingum sem jeg hefi fengið, var alt 
juridiska fakultetið sammála um, að þeir 
œttu engan rjett til skaðabóta, hvorki fyr- 
ir atvinnu nje eignatjón. Að eins einn 
fór í mál við stjórnina og tapaði mál- 
inu. Það er heldur ekki rjett, að eignir 
hvalveiðamanna hjer á landi verði verðlaus- 
ar, heldur verða hvalveiðamenn að eins 
að flytja þær af landi burt. Að lokum vil 
jeg taka það fram, að verði þetta frum- 
varp að lögum, þá er þar með komið 
á einokun með hvalveiðar, þar sem 1—2 
mönnum er leyfð slík veiði hjer við land, 
en öllum öðrum er bægt frá, og mjer 
finst að það sje jafnvel betra að greiða 
hvalveiðurum nokkrar skaðabætur held- 
ur en að veita einum manni einka- 
leyfi til þess að reka þessa atvinnu. Hins 
vegar skil jeg lögin svo, að hvalveiða- 
menn geti ekki fært rjett sinu yfir á aðra, 
geti ekki selt stöðvar sinar svo að veiði- 
rjetturinn fylgi. Sje þetta rjett skilið, þá 
fellur um sjálfa sig sú röksemdaleiðsla ráð- 
herra, að með þessum lögum sje komið í 
veg fyrir að landssjóður verði skaðabóta- 
skyldur. Því að ef Bull á nú heimtingu 
á skaðabótum fyrir það tjón, er hann bíð- 
ur við að geta ekki selt stöð sina, þá 
mundu þessir menn einnig á sínum tíma 
eiga rjett á skaðabótum fyrir það, að þeim er 
meinað að selja sínar stöðvar. Lögin næðu 
því ekki tilgangi sínum að þessu leyti.

Flntningsm. (Mgnrður Stefánsson): 
Jeg skal geta þess, í viðbót við það, sem 
hæstvirtur ráðherra sagði, að þing Norð- 
manna tók það fram, að skaðabætur þær, 
er ríkissjóður Norðmanna greiddi, væru 
að eins bætur fyrir eignatjón, en ekki fyr- 
ir atvinnutjón; allir hvalveiðabátar og skip

því frá taldir, og er þá skiljanlegt, hvers 
vegna upphæðin var ekki hærri en 280 
þús. kr. Að þetta frumvarp ónýti þann 
tilgang laganna, að friða hvalina get jeg 
ekki sjeð, þar sem mönnum er það full- 
kunnugt, að nú eru að eins tveir menn 
eftir, er stunda hvalveiðar hjer við land, 
og annar þeirra um það leyti að hætta. 
Það er því ekki ástæða til að ætla, að eins 
mikið verði drepið af hvölum, eins og ef 
veiðin væri öllum frjáls. Háttvirtur þm. 
Vestm. (K. E.) sagði, að það hefði verið 
öðru máli að gegna, þótt Norðmenn hefðu 
greitt hvalveiðamönnum skaðabætur, þar 
sem verið hefði að ræða um góða borg- 
ara í landinu. En jeg vil segja að þeir 
menn, sem hjer er um að ræða, hafa ein- 
mitt verið með bestu borgurum þessa 
lands. Þeir hafa greitt mikil gjöld í lands- 
sjóð og þá ekki síður til sveitafjelaganna, 
þar sem þeir hafa verið búsettir, og má 
þvi vel líta á málið frá þvi sjónarmiði 
einnig hjer á Islandi. Sami háttvirtur 
þingmaður sagði, að hjer væri verið að 
koma á einokun. Það kveður nú orðið 
ávalt við þann tón, að verið sje að koma 
á einokun, ef um einhverjar undanþágur 
frá lögum er að ræða. En jeg get ekki sjeð 
að þetta sje rjett. Aðaltilgangur laganna 
er sá, að sporna við frekari eyðingu hval- 
anna, og þeim tilgangi munu lögin ná 
þrátt fyrir þessa undantekningu. Því að 
jeg get ekki sjeð, að mikil hætta stati af 
þeim eina hvalveiðamanni, sem nú er eftir, 
einkum þar sem likur eru til að hann 
muni hætta innan skamms. Verður þessi 
undantekning þá þýðingarlaus. En á hiun 
bóginn losast landssjóðurinn við málsókn, 
er getur haft ærinn kostnað i för með 
sjer og óvist um úrslit hennar.

Steingrímur Jónsson: Jeg ætla ekki 
að fara mörgum orðum um málið við 
þessa umræðu. Jeg var mótfallinn þess- 
um lögum, þegar þau voru hjer til með- 
ferðar í fyrra, af því jeg áleit þau gagns- 
litil og óheppileg. Jeg álit því þá breyt-
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ingu, sem hjer er farið fram á, heppilega, | 
þar sem hún losar landssjóð við að greiða ! 
hvalveiðamönnum skaðabætur fyrir eigna- ! 
tjón þeirra. Skal jeg svo ekki fjölyrða ! 
frekar um málið, því að hæstvirtur ráðherra 
hefir bent á, að landssjóður geti ekki, eins 
-og lðgin nú eru, komist hjá bótum fyrir 
eignatjón. En þar sem viðbúið er að 
skoðanir manna um þetta mál sjeu all- 
.skiftar og nauðsynlegt er, að þingið kynni 
sjer alt hið sanna um gang þessa máls 
hjá Norðmönnum, þá legg jeg til að þriggja 
manna nefnd sje skipuð í málið.

ATKVGR.:
Frumvarpinu visað til 2. umræðu með 

9: 1 atkv.
Samþykt i einu hljóði að skipa þriggja 

manna nefnd í málið og i hana kosnir:
Sigurður Stefánsson,
Karl Finnbogason,
Jósef Björnsson.

2. umr. á 19. fundi, mánudaginn 27. 
júlí (A. 95, n. 198).

Framsm. meiri hl. (Sig. Stefánsson): 
Jeg vil leyfa nijer að fara þess á leit, að 
þetta n.ál verði tekið út af dagskrá, með 
þvi að svo margir af háttv. deildarmönn- 
mönnum eru fjarstaddir.

Forseti tók málið út af dagskrá.

Frh. 2. umr. á 20. fundi, þriðjudag- 
daginn 28. júlí (A. 95, n. 198).

Eftir ósk framsögumanns meiri hluta 
nefndarinnar tók forseti málið enn af nýju 
út af dagskrá.

Frh. 2. umr. á 21. fundi, miðviku- 
daginn 29. júlí (A. 95, n. 198).

Framsðgum. minni lilutans (Karl 
Finnbogason): Jeg hafði búist við, að 
háttv. framsögumaður meiri hluta nefnd- 
arinnar mundi taka fyrstur til máls, en úr 
þvi hann gjörir það ekki, vil jeg nú þegar 
gjöra grein fyrir skoðun minni á málinu. 
Jeg hefi ekki getað orðið sammála háttv.

meðnefndarmönnum mínum og tel mjer 
það því skylt.

Jeg gjöri ráð fyrir að tilgangur laganna 
frá þinginu i fyrra „um hvalveiðamenn" hafi 
verið sá, að friða hvalina hjer við land og 
sporna við eyðingu þeirra. Skilyrði þess, 
að bau nái tilgangi, er auðvitað það, að 
þau gangi í gildi og þeim sé beitt.

En verði þetta frv. að lögum, er loku 
skotið fyrir, að hin lðrgin nái tilgangi, því 
samkvæmt þvi á ekki að beita þeim.

Svo sem kunnugt er, eiga Iögin um 
hvalveiðamenn að gilda frá 1. okt. 1915 
til 1. jan. 1925 — eða full 9 ár. Ef nú 
sú undanþága frá lögunum verður sam- 
þykt, sem farið er fram á i frv. því, sem 
hjer liggur fyrir, þá sje jeg ekki betur en 
að loku sje skotið fyrir það, að þau geti 
komið að haldi. Þeir menn, sem nú reka 
hvalveiðar hjer, geta vel lifað hin næstu 
9—10 ár, og er Tmiklu síður ástæða til 
þess að halda, að þeir á þeim tima muni 
hætta við atvinnu sína, ef allir keppinaut- 
ar verða útilokaðir. Og það má sannar- 
lega undarlegt heita, ef Alþingi nú ætlar 
að fara að lögvernda hvaladráp, eftir að 
hafa samþykt hvalafriðunarlögin í fýrra.

Menn hafa fært það fram til varnar frv. 
þessu, að það ætti að koma í veg fyrir 
væntanlegar skaðabótakröfur af hendi 
hvalveiðamanna og firra landssjóð skaða- 
bótagreiðslu. En það hefir verið tekið 
fram hjer í deildinni, og jeg hygg, að það 
sje sannanlegt, að hvalveiðamennirnir hafi 
engan lagalegan rjett til skaðabóta. En 
ef til vill mælir þó sanngirnin með, að 
þeim verði greiddar skaðabætur. Jeg 
hygg að svo sje ekki. Því hefir verið 
haldið fram, að hvalveiðar hafi borgað sig 
ver og ver hin síðari ár og því talin lík- 
indi til, að hvalveiðamennirnir mundu hætta 
án allrar lagaþvingunar. Ef þetta er satt, 
hlýtur hver maður að sjá, að það nær 
engri átt að greiða mönnum bætur fyrir 
tjón af að hætta þeirri atvinnu, sem þeir 
sjálfir játa, að sje einskis virði.

28
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Mjer virðist því hvalveiðamennirnir 
hvorki geta átt lagalegan rjett nje sann- 
girniskröfu til skababóta.

En þótt þeir ættu rjett 'til skaðabóta, þá 
verður ekki komið í veg fyrir kröfur þeirra, 
nje landssjóður leystur undan skyldunni 
með því að veita undanþágu frá lögunum. 
Þvi það er auðsætt, að ef mennirnir hafa 
rjett til skaðabóta 1915, þá hafa þeir sama 
rjett 1925, svo framarlega sem þeir halda 
áfram. Og undanþágan veitir þeim, með 
þeim einkarjetti, sem þeir eignast, ef lög- 
in ásamt henni verða i gildi, svo góða 
tryggingu, sem auðið er, fyrir því, að þeir 
geti haldið áfram veiðunum.

Mjer virðist með þeirri löggjöf, sem hjer 
er um að ræða, verið fundið örugt ráð til 
að tryggja hvaladráp — eyða hvolum 
hjer við land. En það hefir liklega ekki 
verið meining þingsins að gjöra það, þegar 
það afgreiddi lögin í fyrra.

Það er auðsjeð, að hv. frumvarpsmenn og 
hv. meðnefndarmenn minir hafa það á 
samviskunni, að undanþága muni illa 
duga- Þess vegna slá þeir varnagla, vilja 
þrengja kosti hvalveiðamanna svo, að þeir 
njóti ekki þess rjettar, er undanþágan 
veitir í orði kveðnu. I frv. er hvalveiða- 
mönnum bannað að fjölga skipum sinum 
eftir að lögin ganga i gildi. En hv. með- 
nefndarmönnum minum þykir þetta ekki 
nóg. Þeir vilja líka banna þeim að flytja 
inn nýjar vjelar og hluta úr vjelum til 
hagnýtingar hvalafurða. Þetta þykir mjer 
litt drengilegar aðfarir, að leyfa atvinnuna, 
en gjöra samt sem áður ókleift að reka 
hana. Jeg tel það sóma þingsins ósam- 
boðið, að taka það aftur með annari hend- 
inni, sem það gefur með hinni. Jeg fæ 
ekki sjeð, að þetta bann gegn fjölgun 
skipa komi að nokkru gagni, þvi að hval- 
veiðamennirnir geta fjölgað skipum áður 
en lögin ganga í giidi og hafl þau hjer 
að nafni til veiða, þegar lögin ganga i 
gildi. Svo geta þeir sent þau hvert í 
heim, er þeini sýnist, því þeir þurfa ekki

að nota þau til veiða hjer, fýr en þeim 
þykir ástæða til. Á þessum skipurn geta 
þeir flutt áhöld, hvenær sem þá vanhagar 
um þau, án þess mögulegt sje að koma 
í veg fyrir það.

Niðurstaða min er því sú, að lög þessí 
hljóti að tryggja það, að hvalveiðamenn 
haldi áfram að reka hjer atvinnu sínar 
ef mögulegt er að tryggja það.

Lögin um hvalveiðamennina frá þing- 
inu i fyrra ná þá ekki tilgangi sínum.

Og skaðabótakröfurnar vofa yfir eftir 
sem áður, svo undanþágan nær ekki held- 
ur tilgangi sínum.

Ef um tvent væri að velja, annaðhvort 
að samþ. undanþáguna eða nema úr gildr 
Iögin um hvalveiðamenn, til að komast 
hjá skaðabótum, þá vildi jeg miklu held- 
ur nema lögin úr gildi. Það væri hrein- 
legt, en þó til minkunar þinginu. En 
meti menn lögin svo mikils, að þeir vilji 
halda þeim, þá er drengilegra þjóð og; 
þingi, að slá engu af, en greiða sanngjarn- 
ar skaðabætur fyrir að hafa rænt menn 
rjetti og spilt eignum þeirra.

Loks vil jeg benda á það, að engii® 
nauðsyn er að ráða þessu máli til lykta 
nú, fyrst lögin ganga ekki i gildi fyr erc 
að hausti. Það er því tillaga mín, afr 
frv. sje felt og málið látið bíða næsta 
þings. Meðan getur stjórnin búið það 
betur undir, og þingið sjeð hverju fram 
vindur með hvalveiðamennina.

Framsögum. meiri hl. (Sig. Stefáns- 
son); Jeg skal ekki fara mörgum orð- 
um um þetta mál. Þetta er ekki neitt 
stórmál, þótt hv. þm. Seyðf. (K. F.) hafi 
reynt að gjöra úlfalda úr þessari litlu mý- 
flugu. (Karl Finribogason: Koma flug- 
urnar enn!) Já, háttv. þm. Seyðf. (K, 
F.) er sá flugnahöfðingi. Jeg skýrði frá 
því við 1. umr., hver væri ástæðan tiB 
þessa frv., að tilgangurinn væri að losa 
landssjóð við alla skaðabótagreiðslu tit 
þeirra hvalveiðamanna, er enn stunda hjer 
veiðar. Það er misskilningur, að þeir
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geti ekki gjört skaðabótakröfur. Það er 
ekki hægt að girða fyrir, að þeir gjöri 
þær. Jeg tók það fram, að jeg byggist 
■ekki við, að þingið hjer vildi fara að sem 
Btórþingið- norska og veita fje til að full- 
nægja skaðabótakröfum þeirra. Ef þess- 
ir menn, sem gjöra skaðabótakröfur til 
landssjóðs, fara í mál, þá hlýtur það að 
verða landssjóði til kostnaðar, hvernig sem 
málið fer. En jeg vildi girða fyrir að 
landssjóður hefði nokkurn kostnað af þessu.

Hv. þm. Seyðf. (K. F.) sagði í öðru 
orðinu, að óvíst væri, áð þessir hvalveiða- 
menn hjeldu áfram atvinnu sinni hjer, 
því að þeir græddu lítið á henni. En get- 
um við losast við skaðabætur tyrir dóms- 
stóli fyrir því? Þeir fara ekki að segja 
það þar, að þeir hafi tapað, og það verð- 
ur erfitt að sanna það.

Jeg fæ ekki sjeð, að skaði geti orðið 
að frv., þótt það verði samþykt, því að 
þessir hvalveiðamenn eru á förum. Það 
er ef til vill engin þörf á frv., en það 
er framkomið í því skyni, að svifta þessa 
menn allri von um að vinna skaðabóta- 
mál við landssjóð. Hjer er ekki að ræða 
um að veita þeim skaðabætur fyrir atvinnu- 
tjón, en á það lagði hv. þm. Seyðf. (K. 
F.) áherslu. Stórþingið norska hefir ekki 
viljað veita bætur fyrir atvinnutjón, held- 
ur að eins fyrir tjón á eignum, sem þeir 
hafa beðið við að þeir hafa orðið að rifa 
hús og þess háttar. Atvinnu sina geta 
þeir rekið annarsstaðar á hnettinum.

Hv. þm. Seyðf. sagði, að hvalveiða- 
menn hefðu sama rjett 1915 og þeir hafa 
nú, og það getur vel verið rjett. Það má 
vel vera, að þessi lög verði þá endurnýj- 
uð.

Hv. sami þm. (K. F.) hjelt því og fram, að 
þeír gætu komið hingað með marga báta, 
áður en lögin gengju i gildi, og haldið 
áfram atvinnurekstri sínum. En slíkt 
eru hártoganir eða grýlur einar. Það 
væri óðs manns æði, ef þeir færu nú að 
kaupa báta upp á enga von um ágóða

af hvalveiðunum. Hitt má aftur vel vera, 
að það verði erfitt að „kontrollera“, að 
þeir flytji ekki inn nýjar vjelar eða hluta 
úr vjelum. En það er svo um margt í 
slikri löggjöf, að ekki er gott að sjá um 
að lögunum verði hlýtt.

Aðaltilgangur frv. er sá, að losa lands- 
sjóðinn við að greiða nokkrar skaðabæt- 
ur til hvalveiðamannanna út afbannlögun- 
um í fyrra, og slíkt getur ekki talist óeðlilegt.

Hagnús Pjetursson: Það var aðeins 
örstutt athugasemd.

Mig minnir, að það væri talað um það 
við 1. umr., að það, sem sjerstaklega 
hefði komið frv. þessu af stað, væri skaða- 
bótakrafa frá Bull hvalveiðamanni. En 
jeg held, að ákvæði þessara laga nái eigi 
til hans. I frv. stendur: „Bannákvæði 
laga um hvalveiðamenn frá 22. nóv. 1913 
koma eigi til framkvæmda gagnvart þeim 
hvalveiðamönnum, sem nú reka hvalveið- 
ar hjer“ o. s. frv. Mjer skilst svo, sem 
þetta ákvæði nái með öðrum orðum að 
eins til þeirra, sem wm stunda hvalveiðar. 
Bull rekur nú ekki, að sögn, hvalveiðar, 
hvað þá heldur 1. okt. 1915, þegar hvala- 
friðunarlögin koma til framkvæmda. Þessi 
ástæða fyrir frumv. er þar með úr sögunni.

Hv. meiri hluti nefndarinnar hefir kom- 
ið með brtt., þar sera því ákvæði ér 
bætt i frv., að eigi megi flytja inn nýjar 
vjelar nje hluta úr vjelum til hagnýtingar 
hvalafurðum. Sjest á henni, að flutnings- 
maður hefir fundið veilu í frv. En jeg 
álít brtt. gagnslausa, af því að nú er eigi 
að því komið, að lögin gangi í gildi. 
Hvort sem þeir bæta við sig bátum eða 
ekki, geta þeir birgt sig að vjelum og 
vjelahlutum, þangað til 1. okt. 1915, þeg- 
ar lögin koma til framkvæmda. Það er 
þvi alveg gagnslaust að fara að banna 
slíkt nú á árinu 1914, einungis til þess 
að aðvara hvalveiðamennina um að birgja 
sig i tíma.

Guðin. Bjornsson: Jeg er hv.flutnm.(S. 
St.) öldungis samdóma um, að ekki sje gef-
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andi fje úr landssjóði til að halda við þessu 
hvalveiðabanni, er þingið samþykti í fyrra. 
Að því leyti er það rjettmætt, að haun 
hefir borið þetta mál upp. En ef tryggja 
á landssjóð gegn kostnaði af þessum hval- 
veiðabannlögum, kýs jeg helst, að það sje 
gjört á þann hátt að nema Iögin úr gildi. 
Jeg get með engu móti felt mig við þetta 
frv. Arangur þess verður sá, að 1—2 
mönnum er veitt einkalevfi til að reka 
hvalveiðar 9—10 ár. Með þeim hætti 
verður lítt fullnægt tilgangi laganna, ef 
hann er nokkur. Jeg veit með vissu, að 
fyrverandi stjórn óttaðist skaðabótamál af 
hendi hvalveiðamanna, og hugði að lands- 
sjóður mundi bera lægra hlut í því máli. 
Það hafa verið bornar brigður á, að ástæða 
væri til slíks ótta. Jeg kysi, að núverandi 
stjórn væri spurð um þetta. Ef hún er 
óttalaus um þetta efni, sje jeg ekki ástæðu 
til neinna ráðstafana af þingsins hálfu.

Jeg get ekki með nokkru móti sætt 
mig við að tryggja landssjóð gegn tjóni, 
með því að veita 1—2 mönnum einka- 
leyfi. Hvalaveiðar geta orðið 1—2 mönn- 
um arðsöm atvinnugrein, þótt hún sje 
það ekki, ef margir reka hana.

Jeg er samdóma hv. ílm. (S. St.) um 
það, að tryggja beri landssjóð gegn út- 
látum. En ekki á þann veg, sem hjer 
er ætlast til. Jeg vií fela stjórninni málið 
til íhugunar. Ef þörf gjörist, má afgreiða 
málið í skjótu bragði á næsta þingi.

Jeg mun þvi greiða atkv. móti frv.
Kristinn Daníelsson: Aðeins örstutt 

athugasemd.
Mjer þykir rjettast, að frv. nái fram að 

ganga. Jeg var mótfallinn hvalveiðabann- 
lögunum i fyrra, — þótti þau óþörf. Aft- 
ur likar mjer ekki brtt. á þgskj. 198. 
Þar stendur, að þeir megi eigi flytja inn 
nýjar vjelar nje hluta úr vjelurn. Slíkt 
þykir mjer mjög ósanngjarnt. Vjelar geta 
orðið ónýtar, ef vantar i þær einhver 
stykki. Hvalveiðamenn á Vestfjörðum 
höfðu smíðastofu, en jeg sje ekki, hvort

þessir hvalveiðamenn hafa það eða ekki. 
Jeg er því algjörlega mótfallinn seinni 
parti tillögunnar. Frv. getur verið gott 
án hennar.

Framsögum. niiiiiii iil. (Karl Finn- 
bogason): Hv. þingm. Isf. (S. St.) sagði, að 
jeg hefði farið rangt með orðið skaðabóta- 
kröfur. En hv. sami þingm. komst eins 
að orði seinna í ræðu sinni og sagði, að 
eigi væri hægt að koma í veg fyrir þær, 
Sannaðist þar, að hægra er að kenna 
heilræði en halda, og Ijettara að víta aðra 
en gjöra vel sjálfur. Annars hirði jeg eigi 
um hártoganir hans.

Aðalástæða hans var sú, að hvalveiða- 
mennirnir vær á förum, og þvi væru frv. 
hættulaust. En það er meiningarlaust a& 
friða hvali fyrir þeim, sem vilja ekki veiða 
þá. Hvaða ástæða er til að friða hvalir 
ef enginn ásækir þá?

Gott þykir mjer, að hv. 6. kgk. (G. B.> 
er mjer samdóma um það, að rjett sje 
að fella frv. og láta málið bíða næsta 
þings. Þá getur komið til mála að nema 
lögin úr gildi, ef menn vilja ekkert tif 
vinna að hafa þau. Ef lögin eru góð, 
álít jeg, að eitthvað sje gefandi fyrir a& 
halda þeim, og að landið geti staðið sig 
við að greiða þeim skaðabætur, er þau 
verða að tjóni. Annars er engin eftirsjón. 
i þeim.

Jeg álít það rjetta athugasemd, sem hv, 
þingm. Strandamanna (M. P.) gjörði uro 

! Bull. En jeg vil benda hv. þm. á þaðr 
að Bull getur byrjað veiðar aftur áður 
en lögin ganga i gildi, ef honum sýnist,
Og þá á hann rjettinn eftir sem áður.

ATKVGR.:
Viðaukatill. 198 feld með 8: 2 atkv.
Frv. felt frá 3. umr. með 7 : 4 atkv.

7. Botnvörpuveiðar.
A 13. fundi í Ed., mánudaginn 20. júlí, var

útbýtt (i nefndarál. um frv. til laga um
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breyting á lögum nr. 8, 6. apríl 1898, um 
bann gegn botnvörpuveiðum)

frv. til laga um bann gegn botnvörpu- 
veiðum.

k 17. fundi, föstudaginn 24. júlí, var frv. 
tekið til 1. u m r. (A. 135).

Frainsögum. Karl Einarsson: Jeg ætla 
að eins að vísa til þess, sem jeg sagði i gær 
um breyting á lögum umbotnvörpuveiðarfrá 
1898. Jeg þakka sjerstaklega hv. umboðsm. 
ráðherra fyrir undirtektir hans undir breyt- 
ing á þeim lögum. En það var eitt atriði, 
sem hann skaut fram, hvort eigi væri rjett 
að taka inu i frv. ákvæði um að ætíð ættiað 
selja upptækan afla við uppboð. Það hefir 
verið litið svo á af stjórninni frá upphafi, að 
slíkt ætti að gjöra, nema ef sjerstaklega 
stæði á. Það hafa að eins verið gjörðar 
undantekningar einstöku sinnum Jeg held, 
að þetta fyrirkomulag sje heppilegast, að 
stjórnin hafi þó heimild til að gefa undan- 
þágu, t. d. ef halda verður skipunum 
mjög lengi. Jeg sje ekki annað en þessU 
sje vel fyrir komið, ef það verður notað 
á heiðarlegan hátt, eins og gjört hefir verið 
að svo miklu leyti sem jeg þekki til.

ATKVGR.:
Frv. vísað til 2.. umr. með 12 atkvæðum 

samhlj.

2. umr. á 19. fundi, mánudaginn 27. 
júlí (A. 135).

Framsögum. Karl Einarssou: Jeg hef 
engu við það að bæta, sem jeg sagði við 
síðustu umræðu þessa máls. Það fjekk 
þá svo góðar undirtektir, að jeg hygg óþarft 
að hafa langar umræður um það. En ef 
andmæli kynnu að koma fram gegn ein- 
staka greinum frv., þá mun jeg reyna að 
svara þeim.

ATKVGR.:
1.—9 gr. frv. samþ. með 9 : 1 atkv., 

grein fyrir grein.
Fyrirsögn frv. samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. í einu hlj.

3. umr. á 21. fundi, miðvikudaginn 29. 
júlí (A. 135).

Enginn tók til máls.
ATKVGR.:
Frv. samþ. nieð 12 : 1 atkv. og sent Nd. 
(Sjá A. 275).

8. Raflýsing ísafjarðartaupstaðar.
Á 18. fundi í Ed., laugardaginn 25. júlí, 

var útbýtt
frv. til heimildarlaga fyrir lands- 

stjórnina til cið veita Isafjarðarkaup- 
stað alt að 60,000 kr. lán til raflýsingar.

Á 20. fundi, þriðjudaginn 28. júlí, var 
frv. tekið lil 1. umr. (A. 224).

Eftir ósk flutningsmanns tók forseti frv. 
út af dagskrá og frestaði umræðu um það.

Frh. 1. umr. á 30. fundi, mánudaginn 
3. ágúst. (A. 224).

Forseti tók málið út af dagskrá eftir 
ósk flutningsmanns, og frestaði umræðu 
um það.

Enn var frv. tekið til frh. 1. uinr., á 
33. fundi, fimtudaginn 6. ágúst. (A. 224).

Steingrímur Jónsson : Jeg vil leyfa 
mjer að benda háttv. forseta og háttv. deild 
á, að það er meira en vafasamt, hvort 
þetta frv. er rjettilega flutt inn á þing 
samkv. 25. gr. stjórnarskrárinnar. Síðasta 
málsgrein þeirrar greinar hljóðar svo: 
„Frumvarpið til fjárlaganna, og eins frum- 
vörp til fjáraukalaga skal jafnan fyrst 
leggja fyrir neðri deild Alþingis“. — Jeg 
get nú ekki betur sjeð en að þetta frv. 
sje fjáraukalagafrv., þó að það nefnist 
frv. til heimildarlaga, og kemur það því í 
bág við 25. gr. stjórnarskrárinnar, og 
það þvi fremur, sem fjáraukalögin hafa 
verið feld í Nd. — Jeg hygg, að þingið 
hafi komist inn á mjög athugaverða braut 
í þessu efni. Háttv, Nd. hefir felt fjár- 
aukalagafrv., sem nefnd hafði haft til með- 
ferðar um mánaðartíma, en svo er í þess 
stað laumað inn i þingið hinum og þess-
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um frv. til heimildarlaga. Hjer með er girt 
fyrir það, að tjáraukalaganefndin geti haft 
nokkurn hemil á fjáraustrinum. Og hver 
veit nema sjálf fjárlðgin verði feld á næsta 
þingi, og svo fyrir fult og alt lagt út á 
þá braut, að stjórna Iandinu með heimild- 
arlögum. Mðnnum finnast þetta ef til vill 
öfgar, en er það furða, þótt menn sjeu 
óvissir um, hvert stefnt sje, þegar Alþingi 
tekur upp á sliku háttalagi sem þessu. — 
Þar að auki vil jeg benda á, að nýlega 
hafa báðar deildir samþykt frv., þar sem 
tekið er fyrir allar lánveitingar úr lands- 
sjóði. Jeg verð því að álita, að alt mæli 
á móti þessu frv.

Flutningsm. (Sigurður Stefánsson): 
Jeg vil taka það fram, að meðan fjárauka- 
lögin voru enn þá ódrepin í Nd., kom 
rnjer ekki annað til hugar en að bíða 
með þessa lánbeiðni, þangað til þau kæmu 
hjer upp í deildina. Þegar svo fjárauka- 
lögin voru feld, bjóst jeg við að hreyfa 
málinu alls eigi á þessu þingi. En síðan 
hafa komið fram 3 eða 4 frv. til heimild- 
arlaga, og þegar jeg sá, að þau höfðu 
fylgi, fanst mjer það skylda min gagnvart 
kjósendum mínum, að flytja einnig þetta 
frv. inn á þing. — Jeg hygg, að hjer sje 
ekki á neinn hátt brotið á móti stjórnar- 
skránni, og skil jeg ekki annað en að sá 
úrskurður, sem háttv. forseti Nd. nýlega 
kvað upp um það efni, hljóti einnig að 
gilda hjer í deildinni. Hins vegar vil jeg 
geta þess, að jeg er fyllilega sammála hv. 
3. kgk. (Stgr. J.) um það, að hjer hefir 
Nd. lagt út á mjög varhugaverða braut, 
sem Alþingi væntanlega snýr aftur afsem 
fyrst. — Annars ætla jeg mjer nú ekki 
að fjölyrða frekar um þetta mál, en mun 
hlíta úrskurði forseta.

Kristinu Daníelsson: Við erum bún- 
ir að heyra mikið um það rætt í þinginu, 
að fjáraukalögin voru feld og annað ráð 
tekið upp, til að koma fram nauðsvnleg- 
um fjárveitingum. Það getur vel verið, 
að það orki tvímælis um þá aðferð, sem

meiri hluti þingsins hefir beitt. En það 
er mjðg þreytandi, að heyra sífelt verið 
að tala um þessar ráðstafanir. Jeg hygg 
nú að visu, að meiri hlutinn taki þetta 
ekki nærri sjer, og jeg fyrir mitt Ieyti 
held að það hafi verið heppilegt, að fara 
svo að, sem gjört hefir verið. Kjósendur 
okkar ætlast til, að við berum fram ýms- 
ar þarfir þeirra nú á þessu þingi. En ef 
fjáraukalög eru samþykt, er hætt við, að 
erfitt mundi að stöðva útgjaldastrauminn, 
og er ekki víst, hvar það mundi lenda. 
Þegar fjáraukalögin voru fyrir neðri deild, 
voru komnar fram margar fjárbeiðnir úr 
ýmsum áttum. Og jeg held að hægra sje 
að takmarka þær, ef það ráð er tekið, að 
setja heimildarlög, heldur en ef fjárauka- 
lög eru sett. Það verður hægra að stöðva 
útgjaldastrauminn, enda þótt margir þing- 
menn komi fram með frumvfirp til heim- 
ildarlaga til ýmissa fjárframlaga.

Hvað er það nú, sem meiri hlutinn hefir 
gjört sig sekan i? Það er alveg það 
sama, sem gjört var 1912 af meiri hlutan- 
um, sem þá var, en sem nú er minni hlut- 
inn. Jeg var þá hjer í þingbyrjun, og 
heyrði þá ráðherra segja, að nauðsyn 
mundi að gefa út fjáraukalög. Síðan fór 
jeg heim aftur, því mjer var ekki hleypt 
inn á þingið, enda þótt jeg væri rjettkjfir- 
inn þingmaður. Jeg bjóst svo við að heyra 
að fjáraukalög hefðu verið samþykt af 
þinginu. En hvað skeður? Það voru eng- 
in fjáraukalög samþykt, heldur voru búin 
til heimildarlög, eins og t. d. heimildarlög- 
in um að kaupa Vestmannaeyjasímann. Jeg 
efast ekki um, að þetta hafi þá verið heppi- 
legt. Nú er fundið að hinu sama af þeim 
sömu mönnum, sem þá beittu þessari að- 
ferð. Það gengur svo, að það er hægt 
að sjá flísina í auga bróður sins og gleyma 
því svo, að bjájki sje i manns eigin 
auga. Að lokum skal jeg geta þess, að 
jeg er máli þessu hlyntur, og skal jeg svo 
ekki lengja frekar umræðurnar að þessu 
sinni. .
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Karl Einarsson; Jeg er á móti þvi, 
að þetta frumvarp verði samþykt, en samt 
finst mjer rjett að málið komi til umrœðu 
og úrslita; þess vegna tek jeg til máls. 
Það er búið að taka mikið fram af þvi, 
sem jeg ætlaði að segja. Jeg get ekki 
álitið, að heimildarlögin sjeu annað en yfir- 
lýsing þingsins um, að það taki að sjer 
ábyrgð á þeirri ráðstöfun, sem um er að 
ræða. Því er hjer um alt annað að ræða 
en venjuleg fjáraukalög. Þessi lög eru alt 
annars eðlis, og geta ekki brotið bág við 
25. gr. stj.skr. Það mælir á móti inni- 
haldi þessara laga, en ekki formi þeirra, 
að þingið hefir samþykt lög um að stöðva 
útborganir úr landssjóði. (Slgr. J.: Þá 
eru þetta bara pappirslög). Það er ekki 
vist, því að við vitum ekki, hvað lengi 
ófriðurinn stendur. Þetta getur alt lagast, 
svo að hægt verði að veita þetta lán.

Steingr. Jónsson: Jeg þarf ekki að 
svara þvi sem háttv. þm. Gullbr. og Kjós- 
ars. (K. D.) sagði, því að það kom ekki þeirri 
spurningu við, sem jeg bar fram, heldur 
var það vörn fyrir þann flokk, sem hann 
telst til. Jeg vil mótmæla þvi, að meiri 
hluti þingsins hafi ráðið þessari ráðstöfun, 
því að það voru að eins nokkrir menn úr 
meiri hlutanum, sem henni rjeðu. Jeg 
held að sú braut, sem hjer er farið inn á, 
sje mjög athugaverð.

Magnús Pjetursson: Jeg ætlaði mjer 
ekki að standa upp, en það voru orð hv. 
3. kgk. (Stgr. J.), sem ráku mig á íætur. 
Mjer þykir furðu gegna, að hv. þm. skuli 
koma með þá staðhæfingu, að einungis 
nokkrir menn úr sjálfstæðisflokknum hafi 
orðið til þess að fella fjáraukalögin. Jeg 
ætla ekki að fara að flíka hjer því, sem á 
flokksfundum gjörist, en ekki skil jeg í að 
nokkrum þm. detti í hug að trúa því, að 
háttv. 3. kgk. (Stgr. J.) viti betur hvað 
fram fer innan sjálfstæðisflokksins heldur 
en við, sem teljumst til þess flokks. Jeg 
skal geta þess út af því, sem háttv. sami 
þingm. sagði, að með þessu væri ónýtt

verk fjáraukalaganefndarinnar, að það er 
ekki rjett, þar sem sömu fjárveitingar eru 
bornar fram i heimildarlögum eins ogfar- 
ið var fram á í fjáraukalögunum, þá er 
einmitt með þvi notað verk fjárlaganefnd- 
ar. Bjargráðalögin eru líka heimildarlög, 
sem hafa útgjöld í för með sjer. Hvernig 
stóð á þvi, að þessir menn, sem álíta heim- 
ildarlög lögleysu og stjórnarskrárbrot, risu 
þá ekki upp og mótmæltu þeim lögum? 
Það sýnir samkvæmnina og sannfæring- 
una fýrir þeirra máisstað.

Steingrímur Jónsson: Jeg var búinn 
að svara þessu áður. En háttv. þingm. 
Strandamanna (M. P.) virðist ekki hafa 
tekið eftir þeini hluta ræðu minnar. Hjer 
er um frumvarp að ræða, sem ekki hefir 
annað i för með sjer en útgjöld fyrir lands- 
sjóðinn, en bjargráðalögin hafa margt ann- 
að inni að halda. Aðalatriðið i þeim lög- 
um er alt annað en að veita peninga úr 
landssjóði, þótt þau geti að visu haft nokk- 
ur útgjöld i för með sjer.

Karl Elnarsson: Þó að í bjargráða- 
lögunum væri fleira en fjárveitingar, þá 
voru þó einnig í þeim ljárveitingar, og 
hefði þá átt að vísa þeim frá að því leyti.

Forseti: Jeg verð að Iíta svo á, að 
25. gr. stjórnarskrárinnar eigi aðallega við 
stjórnina. Auk þess nær sú grein að eins 
til fjárlaga og fjáraukalaga, en hjer er um 
hvorugt það að ræða. En þó jeg, sam- 
kvæmt því sem jeg hjer hefi sagt, sje sann- 
færður um, hvernig þetta mál eigi að úr- 
skurða, þá vil jeg þó taka málið út af 
dagskrá, til þess að athuga það betur. 
Mun jeg taka það til úrskurðar á morg- 
un.

Umræðum um málið frestað til næsta 
fundar.

Frh. 1. umr. var loks ítrekað á 34. 
fundi, föstudaginn 7. ágúst. (A. 224).

Forseti: Þegar mál þetta var til með- 
ferðar í gær, hreyfði hv. 3. kgk. (Stgr. 
J.) við mótmælum gegn þvi, að það yrði
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tekið til meðferðar, þar sem það bryti 
bág við þau ákvæði í 25. gr. stjórnarskrár- 
innar, að frumvörp til fjárlaga og frum- 
vörp til fjáraukalaga skuli jafnan leggja 
fyrst fyrir neðri deild Alþingis, og hjer 
væri um fjárlagaatriði að ræða.

Jeg ljet þess þegar getið, að jeg áliti, 
að þeita ákvæði í 25. gr. stj.skr. gilti ein- 
göngu um fjárlaga og fjáraukalaga frum- 
vörp, en frestaði að kveða upp úrskurð að 
því sinni.

Eftir að hafa athugað málið gjör, er mjer 
það ljóst, að þessi skilningur minn er 
rjettur. Ef ákvæðið í 25. gr. stj.skr. giltu um 
öll þau lagafrumvörp, sem gjörðu ráð fyrir 
útgjöldum eða tekjum fyrir landssjóð, bryti 
það bág við 21. gr. stjórnarskrárinnar, 
þar sem ákveðið er að hvor þingdeildin 
um sig eigi rjett á að stinga upp á laga- 
boðum, án þess að nokkur takmörkun sje 
sett um efni þeirra, enda er það vitanlegt, 
að fjármálafrumvörp, önnur en fjárlaga 
og fjáraukalaga frumv., hafa þráfaldlega 
komið fram og verið tekin til meðferðar 
mótmælalaust, jöfnum höndum í? báðum 
deildum. Það er einnig samkvæmt öllum 
anda stjórnarskrárinnar, að deildirnar sjeu 
jafnrjettháar að öllu leyti, og sæti sist á 
efri deild að reyna að teygja skýr ákvæði 
stjórnarskrárinnar þann veg, er leiddi til 
rjettarskerðingar fyrir hana sjálfa.

Fyrir því úrskurðast, að frumvarp þetta 
er Iöglega framborið og liggur nú fyrir til 
Aimræðu lögum samkvæmt.

Flutningsm. (Sigurður Stefánsson): 
Jeg gat þess í gær, hvers vegna jeg hefi 
komið fram með frumvarp þetta. Ástæð- 
an til þess er sú, að nú er raflýsing í und- 
irbúningi á Isafirði. Bæjarbúar hafa mik- 
inn áhuga á því máli, og er ekkerf því til 
fyrirstöðu að það mál komist í framkvæmd, 
nema peningaleysi. Jeg hefi spurst fyrir 
um, hvort nokkrar líkur sjeu til þess að 
lán muni fásl til þess í Landsbankanum, 
og fjekk það svar, að svo mundi ekki vera, 
að svo stöddu. Hjer er aðeins um heim-

ildarlög að ræða, svo að stjórnin þarf ekki 
að veita þetta lán, nema nóg fje sje fyrir 
hendi í landssjóði. Og ef ástæður breyt- 
ast og fje verður nóg til, þá er sanngjarnt 
að þessum kaupstað verði veitt þetta lán, 
ekki síður en öðrum kaupstöðum, sem veitt 
hefir verið slikt lán. Jeg sje svo ekki 
ástæðu til að fjölyrða frekar um málið. 
Jeg legg það á vald deildarinnar, hvað 
hún gjörir við málið, en jeg veit að Isfirð- 
ingum þykir ilt ef þeir fá ekki þetta lán, 
svo framarlega sem fje verður fyrir hendi. 
Þætti mjer því gott, ef landssjóður hefði 
heimild lil þess að veita þetta lán, svo 
framarlega sem nægir peningar verða til 
þess.

Steingrímur Jónsson: Þá er ekki 
frekara að athuga við formatriði þessa máls, 
og sný jeg mjer því að aðalefni þess.

Og jeg vil spyrja, hvort deildinni finst 
heppilegt að samþykkja slíkt lagafrumvarp 
eins og nú standa sakir.

Háttv. þingm. Isafjarðar (S. St.) benti á 
að þetta væru að eins heimildarlög, og það 
kæmi ekki til að stjórnin lánaði fjeð, nema 
landssjóður ætti hægt með að lána það.

En jeg vil benda á, að annað gæti þó 
orðið ofan á, því að þótt hjer sje ekki 
nema um heimildarlög að ræða, þá hefir 
undanfarin reynsla sýnt, að lánveitinga- 
heimildir hafa, þegar á átti að herða, orð- 
ið nálega sama sem lánveitingaskipanir. 
Það var að eins veitt heimild til lánveiting- 
ar handa niðursuðuverksmiðjunni á Isa- 
firði um árið. En hvernig fór? Þrátt 
fyrir mestu peningaeklu í landssjóði, komst 
ekki ráðherra hjá því, að veita talsvert af 
láninu, sem því miður hjálpaði þó ekki 
verksmiðjunni. Ekki þó svo að skilja, að 
jeg haldi að hætta muni vera á, að lands- 
sjóður tapi fje sinu.

Háttv. flutningsmaður (S. St.) sagðist 
hafa von um að fje mundi vera til í lands- 
sjóði til að veita lán þetta; kvaðst hann 
hafa fengið vitneskju um, að svo hefði að 
minsta kosti verið fýrir nokkrum dögum.
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Þetta er nú varla nema V2 sannleikur, eða 
fjórðungur sannleiks; því að þótt nokkuð 
fje væri í landssjóði eftir reikningunum um 
áramót, líklega 4—500,000 krónur, þá var 
það i raun rjettri ekki nægilegt. Það veit- 
ir ekki af, að við áramót sje í sjóði, sam- 
kvæmt landsreikningnum, ef vel á að vera, 
sem svarar x/3—% af ársútgjöldunum. 
Jeg hefi heyrt sagt, að allmikið fje hafi 
verið í landssjóði nú fyrir skömmu; en 
sumpart er það þannig til komið, að selt 
hefir verið nokkuð af verðbrjefum, sem 
voru eign landssjóðs, og andvirðið runnið 
í landssjóð; einnig er nokkuð af hafnar- 
láninu, sem enn er óeytt, geymt i lands- 
sjóði.

Það væri sannarlega hart að gengið, að 
veita, eins og nú á stendur, þetta stóra 
lán, miklu stærra en lánið til Seyðisfjarð- 
ar, sem ekki var nema 40,000 kr. Þessi 
lánveiting væri líka sama sem að taka | 
tappann úr tunnunni; hvert þorpið af öðru 
mundi koma með samskonar lánbeiðnir. 
Jeg mundi t. d. telja mjer skylt að biðja 
um 20—25,000 kr. lán til handa Húsavík 
til raflýsingar, ef þetta á fram að ganga, 
og hefi jeg þó varla hug til þess, eins og 
horfurnar eru.

Jeg veit til þess, að ef málið kemst til 
neðri deildar, þá muni þar bætast við 
30,000 kr. lánbeiðni fyrir einn hrepp á Aust- 
urlandi.

Það er víst, að verði þessi lánsheimild 
veitt, þá er með því opnað fyrir útstreymi 
úr landssjóði með heimildarlögum, og það 
á miklu hættulegri veg en þótt lánveiting- 
ar sjeu gefnar í fjárlögum eða fjárauka- 
lögum. Þetta lagafrumvarp, sem eigin- 
lega gengur hjer undir fölsku nafni, er þvi 
mesti viðsjálsgripur, og af því er það, að 
jeg hefði óskað, að því hefði verið vísað 
hjer frá, en alls eigi af því, að jeg vilji í 
nokkru rýra rjett efri deildar að nokkru 
leyti.

Kristinn Daníelsson: Það er fjarri 
því, að jeg sje móthverfur máli þessu,

i sjálfu sjer; mjer væri það kært að geta 
stutt það. En nú mun ekki vera til fje i 
landssjóði, sem óhætt sje að sjá af til lán- 
veitingar þessarar. Jeg held Iíka að það 
sje óheppilegt, að taka tappann úr tunn- 
unni, eins og háttv. 3. kgk. (Stgr. J.) komst 
að orði, eða að víkja frá þeirri stefnu, sem 
jeg veit ekki betur en að orðið hafi ofan 
á, þeirri stefnu, að veita á þessu aukaþingi 
ekki fje til neins annars en þess, sem ó- 
hjákvæmilegt er að leggja fje til, og sem 
jafnframt snertir landið alt í heild sinni.

Háttv. þm. ísafj. (S. St.) sagði að ís- 
firðingum mundi þykja slæmt, ef þessi 
lánsheimild fengist ekki. Jeg trúi því vel; 
en jeg veit líka með vissu, að öðrum 
mundi þykja slæmt, væri hún samþykt, 
ekki síst þeim, sem synja yrði um sams- 
konar beiðni.

Að eins af þessu vil jeg láta tappann í 
tunnuna, og veita að þessu sinni ekki fje 
til neins annars en þess, sem snertir alt 
landið.

Flutningsm. (Sigurður Stefánsson); 
Jeg get tekið til greina ástæður háttv. 2. 
þm. G.-K. (K. D.), en miklu síður ástæður 
háttv. 3. kgk. (Stgr. J.). Það er auðvitað, 
að sje fje ekki til i landssjóði, þá er ekki 
um neitt að tala, og lánsheimildin getur 
ekki orðið að gagni. Hitt er að væna 
stjórnina um ofmikið kjarkleysi og heig- 
ulsskap, að hún geti ekki staðið það af 
sjer, að láta fje úr landssjóði, þótt heimild- 
arlög sjeu til, fyrir greiðslu þess, ef það 
á annað borð má ekki missast þaðan.

Það á ekki við að bera saman lánveit- 
inguna til niðursuðuverksmiðjunnar á tsa- 
firði og þetta. Þar átti privat-fjelag hlut 
að máli, en hjer er það bæjarfjelagið 
sjálft; og ætti því ekki að koma til mála, 
að landssjóður mundi geta tapað nokkru 
af láninu; enda tapar hann vonandi engu 
af hinu láninu heldur. Mjer hefði ekki dottið í 
hug að koma fram með frv. þetta á þessu 
þingi, ef háttv. Nd. hefði ekki byrjað á 
því að taka tappann úr tunnunni, og faríð
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að hrúga heimildarlagafrv. inn á þingið; 
og það verð jeg að vona, að háttv. Ed. 
hiki við að gleypa við öllum þeim heim- 
ildarlögum, sem nú eru á ferðinni í hv. 
Nd., ef hún fellir þetta frv.

Skal jeg svo ekki fjölyrða meira um 
málið, en fel það háttv. deild, og vona að 
hún lofi því að lifa, að minsta kosti þang- 
að til sjeð verður fyrir endann á því, 
hvernig hinum heimildarlögunum muni 
reiða af.

Karl Einarsson: Jeg er máli þessu i 
sjálfu sjer hlyntur, en get þó ekki greitt 
atkvæði mitt með frv., eins og nú horfir 
við, því að jeg sje ekki, að nægt sje að 
verða við þeim óskum, sem sjálfsagt munu 
koma fram frá öðrum, ef þetta frv. á að 
ganga fram. Fjárhagur landsins er ekki 
svo vaxinn nú sem stendur, að unt sje 
að veita sveitafjelögum lán úr landssjóði. 
Sh'kt fyrirtæki sem þetta ætti og að geta 
borið sig sjálft, svo að það ætti ekki að 
þurfa að stranda á því, þótt ekki fengist 
lán til þess úr landssjóði. Ef jeg sje, að 
þetta frv. muni ganga fram, get jeg ekki 
annað en komið fram með 65000 kr. lán-

beiðni fyrir Vestmannaeyinga til raflýsing- 
ingar hjá þeim. Þeir mundu heldur kjósa 
að fá lán með ^l^lo ársvöxtum en að 
þurfa að borga vexti þá, sem bankarnir 
taka, og svo er landssjóður vægur lánar- 
drottinn, þegar erfitt er með afborganir.

Hjer liggja fyrir framan mig þrjú heim- 
ildarlagafrv. frá Nd. Eitt er um að flytja 
heim iistaverk Einars Jónssonar, annað um 
að reisa vita á Grímsey, og hið þriðja un> 
fjárveiting til Vífilsstaðahælisins. Þessi 
frv. snerta öll alt landið, og því öðru mál> 
að gegna með þau en þetta frv.

Steingrímur Jónsson: Jeg held því 
enn fram, að rjett sje að bera þetta lán 
saman við lánveitinguna til niðursuðuverk- 
smiðjunnar á Isafirði; það lán var veitt 
vegna ísafjarðarkaupstaðar, og af því að 
því var haldið fram þá, að lánveitingin 
væri svo afarnauðsynleg vegna almenn- 
ings á Isafirði, þá gat stjórnin ekki staðið 
af sjer að veita Iánið, fyrst heimildin til 
þess var á annað borð veitt.

ATKVGR.:
Frumvarpið felt frá 2. umr. með 9 : 2 

atkv.

c.
Frumvörp tekin aftur.

Botllvðrpungasektil•.
Á 4. fundi í Ed., miðvikudaginn 8. júli, 

var útbýtt
frv. til laga um breyting á lögum 

nr. 8, 6. apríl 1898, um bann gegn 
botnvörpuveiðum.

Á 6. fundi, laugardaginn 11. júlí, var 
frv. tekið til 1. umr. (A. 39).

Flutningsm. (Kristinn Daníelsson); 
Jeg hefi leyft mjer að koma fram með 
þetta litla frv. Það er samt ekki svo að 
skilja, að jeg sje frumhöfundur þess eða 
hafi fundið upp efni þess, heldur er það 
gömul og ítrekuð ósk þeirra, er hjer eiga 
hlut að máli, sem hjer á að reyna að 
fulinægja. Mjer hafa úr kjördæmi mínu



453 Frumvörp tekin aftur.
Bolnvörpungasektir.

454

iborist áskoranir um þetta efni, og frá 
Fiskifjelagi Islands hafa komið áskor- 
-anir um, að botnvörpusektir verði hækk- 
-aðar. Jeg hefi frá upphafi vega álitið 
þessar sektir of lágar í samanburði 
við þann mikla útveg, er hjer á hlut að, 
botnvörpuveiðarnar. Sektirnar eru svo 
lágar, að þær ná eigi tilgangi sínum, sem 
-er sá, að vernda fiskiveiðar á opnum bátum.

Frá landnámstið hafa fiskiveiðar á opn- 
um bátum verið önnur aðalatvinnugrein 
vor íslendinga. Það er gleðilegt, að nú 
-er farið að stunda fiskiveiðar á annan og 
stórfenglegri hátt, en þær verða þó lengi 
•enn einn aðalatvinnuvegurinn, og þær hafa 
gefið mikið í aðra hönd — margur stór- 
■efnast á þeim. En einkum er það fjöldinn, 
sem græðir á þeim, verður að hafa þær 
til h'fsframdráttar. Gróðinn verður mikill, 
er hann er lagður saman um land alt, 
þótt einstakir hlutir sjeu ekki stórir. En 
síðan botnvörpuveiðar byijuðu, vofir sá 
vogestur svo yfir þessari atvinnugrein, að til 
eyðingar horfir. Það er barátta upp á líf 
og dauða fyrir sjómenn, að verja bjarg- 
ræði sitt fyrir þessum vogesti. Og jeg 
minni á það, sem háttv. þingmönnum er 
kunnugt, að verið er að gjöra hjer í suð- 
urveiðistöðvunum, að halda uppi með 
ærnum og ofvöxnum kostnaði vörnum 
gegn botnvörpuveiðum í landhelgi. Svo 
mikið þykir þar í húfi.

Því hygg jeg, að hækka þurfi einkum 
iágmark sektanna, sem venjulega er dæmt 
eftir, og það er efni frv., sem sje, að 
i stað 1000 kr. til 4000 kr., sem sektirn- 
ar eru nú, verði þær 2000—6000 kr., og 
í stað 200—2000 kr. í 3. gr. komi 400— 
3000 kr.

Jeg vona, að háttv. deild taki vel þeirri 
tilraun, sem gjöra á hjer, til þess að Iögin, 
ef unt er, nái tilgangi sínum betur en til 
þessa. Það er auðvitað ekki víst, að 
ákvæði frv. fæli botnvörpunga frá veið- 
um i landhelgi. Þá er uppgripaafli er í 
landhelgi, getur vel verið, að þeir vilji

vinna það til veiða þar, að greiða eins háar 
sektir og hjer farið er fram á. En þetta 
frv. horfir þó í áttina, og það getur haft 
sin áhrif, að ala á þessu og löggjöfin 
minni á, að þetta sje henni alvörumál. 
Leyfi jeg mjer að stinga upp á 3 manna 
nefnd i málið að þessari umræðu lokinni.

Steingr. Jónsson: Það er mjög mikils- 
vert atriði, ef hægt er með nýjum lögum 
að stuðla að því, að botnvörpuveiðar í 
Iandhelgi minki. En jeg vil benda háttv. 
deild á, að málið getur verið athugavert. 
Árið 1894 herti Alþingi mjög sektará- 
kvæði þau, er giltu um þetta efni. Há- 
markið var fært upp í 10 þús. kr. og því 
var bætt við, að afli og veiðarfæri skyldi 
gjört upptækt. Það ákvæði hafði eigi staðið 
í lögunum frá 1889. Utlendingar, einkum 
Englendingar, báru sig mjög illa yfir þess- 
um lögum, og þótti með ákvæðum þeirra 

I gengið alt of nærri rjetti sínum. Einkum 
þótti þeim það ákvæði hart, að skip væru 
sektuð, ef þau fyndust í landhelgi, þótt 
ekki væru þau að veiðum. Árið 1897 var 
lögunum aftur breytt í þá mynd, sem nú 
eru þau i. Var þá fjölgað þeim tilfellum, 
er skip megi sigla fyrir innan landhelgis-
línuna.

Það er satt, að sektirnar eru ekki háar. 
En það er ekki aðalatriðið, heldur hitt, 
að afli og veiðarfæri er hvorttveggja gjört 
upptækt. En ef menn breyta lögum þess- 
um í þá átt, sem hjer er farið fram á, 
þá óttast jeg, að útlendingar þykist sæta 
of harðri meðferð og ef til vill heimti að 
ákvörðunum um að afli og veiðarfæri 
skuli gjörð upptæk, verði breytt. Mjer er 
minnisstætt, hve stjórninni þótti óþægilegt, 
er Englendingar kvörtuðu yfir, að ákvæði 
laganna 1894 væru of hörð og heimtuðu 
að ídæmdar sektir væru eftirgefnar.

Jeg vildi að eins benda væntanlegri 
nefnd á, að frv. getur haft mjög óþægi- 
legar afleiðingar í för með sjer, ef það 
verður að lögum.

Flutnm. (Kristinn Daníelsson): Jeg
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hefi auðvitað ekki neitt á móti því, 
að þetta atriði, sem háttv. 3. kgk. þm. 
(Stgr. J.) drap á, sje athugað í nefnd. 
Hins vegar er jeg ekkert hræddur um, að 
hjer sje farið fram á neitt, er valdi því, 
að frá útlendum þjóðum berist hingað 
kærur og kvartanir, er geti orðið stjórn 
vorri og þjóð áhyggjuefni.

Það er auðvitað rjett, að aðalrefsingin 
er fólgin í því, að afli og veiðarfæri eru 
gjörð upptæk. En það verður þó að muna 
eitthvað um sektirnar. Þær mega ekki 
vera svo lágar, að útlendingar gjöri gys 
að þeim. Sumir hafa jafnvel stungið upp 
á að gjöra skipin sjálf upptæk, en hjer er 
ekki farið fram á slíkt.

ATKVGR.:
Frv. vísað til 2. umræðu i e. hlj.
Þriggja manna nefnd samþ. og í hana 

kosnir:
Kristinn Danielsson,
Karl Einarsson,
Jósef Björnsson,

2. umr. á 16. fundi, fimtudaginn 23. 
júli (A. 39, n. 135).

Framsögum. (Karl Einarsson): Eins 
og háttv. þingdm. er kunnugt, kom fram 
hjer í deildinni frv. um hækkun á sektum 
fyrir botnvörpuveiðar í landhelgi. Nefnd 
sú, sem skipuð var í málið, hefir nú látið 
uppi álit sitt á þgskj. 135.

Nefndin varð sammála um það, að 
rjett væri að hækka lágmark sektanna 
fyrir ólöglegar botnvörpuveiðar og fyrir 
brot gegn lögum nr. 18, 8. júlí 1902. En 
nefndinni leitst lika ráðlegast að draga í 
eina heild öll lagaákvæði um þetta efni.

Aður en jeg fer út í einstök atiiði 
málsins, ætla jeg að fara nokkrum al- 
mennum orðum um það.

Allir vita, að fiskiveiðar eru annar 
aðalatvinnuvegur landsmanna, og að einn 
aðalþátturinn í þeim eru veiðar á opnum 
bátum og vjelbátum. Þetta bátfiski stund-

ar yfirgnæfandi hlu.ti sjómanna, og það er 
afarmikilvæg atvinnugreín.

Hjer er ekkert viðlit nú að sýna fram 
á, hvaða áhrif fiskiveiðar með botnvörpu 
í landhelgi hafi á bátfiski. En vjer höfum 
dæmin fyrir oss úr öllum fiskiverum lands- 
ins. Hvaðanæfa berast umkvartanir um, 
að botnvörpungar vaði uppi á landhelgis- 
svæðinu, eyðileggi veiðarfæri, slíti linur 
og rifi net eða glati þeim með öllu. Sjer- 
staklega eru botnvörpuveiðar mjög skað- 
legar á tveim stöðum, við Vestmannaeyjar 
og i Faxaflóa, einkum í Garði og hjer 
suður með sjó. Á þessu svæði eru mikinn 
hluta árs stundaðar fiskiveiðar á opnum 
bátum og bifbátum. Þorskurinn byrjar a& 
ganga á grunnmið i Vestmannaeyjum 
snemma í marsmánuði og heldur sig þar 
fram i vertíðarlok eða jafnvel þangað til 
seinast í mai. Á þessum tima árs er hægt 
að telja botnvörpuskipin í tugum að veið- 
um i landhelgi á þetta 10—16 faðma 
dýpi. Það má segja, að þeir sjeu með 
vörpurnar upp við landssteina. Vestmanna- 
eyingar fá mjög að kenna á þeim. Jeg 
get af eigin reynd borið um það. Hvenær 
sem veður leyfir og fiskur er á grunn- 
miði, kasta þeir vörpunum út innan um 
bátana. Þeir virða þá ekki meira en svo, 
og draga svo vörpuna fyrir aftan þá og fyrir 
framan þá og evðileggja línurnar. Þeir 
þurfa heldur ekkert að óttast. Þótt einhver 
þeirra sje einstöku sinnum staðinn aö 
verki og um það fengin ábyggileg skýrsla, 
þá er sjaldan hægt að ná í þá. Ef grun- 
ur um kæru liggur á einhverjum botn- 
vörpung að áliti skipstjórans, kemur sá 
hinn sami aftur með annan skipstjóra. 
Það er enginn hægðarleikur að hafa 
hendur í hári þeirra.

Nú býst nefndin ekki við, að þetta frv. 
hefði mikil áhrif til að hindra ólöglega 
veiði, þótt það yrði að lögum. En samt 
geturþað orðið mikilsvert fyrir okkur, því 
að nú renna sektirnar í sjóð, sem verja.
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á til hagsmuna fiskiveiðum og landhelgis- 
varna. Það er því ekki lítis vert, að sekt- 
irnar sjeu hækkaðar. Með því eflist þessi 
sjóður því fyr, og jeg álít, og flestir með 
mjer, að eftirlitið verði meira og minna i 
molum, þar til vjer sjálfir tökum það að 
oss. Þá fyrst yrði verulegt gagn að því, 
en þá mundi og lögbrotunum fækka. Fyrir 
Vestmannaeyjar er það áreiðanlega mest 
um vert, að botnvörpuskip geti alls ekki 
veitt í landhelgi, því af því mundi og 
leiða það, að þau hjeldust ekki við þar á 
nálægum miðum, og þá er jeg fullviss, 
að bátaútveg þar væri vel borgið.

En það er á fleira að líta. Með hækk- 
un sektanna verður meiri jöfnuður á refs- 
ingu skipanna, þvi að upptækur afli er 
mjög mismunandi. Jeg hefi aldrei orðið 
þess var, að skipstjórar, sem náð varð i 
og brotlegir voru gegn botnvörpulögunum, 
væru óánægðir út af sektunum — og jeg 
hefi átt rnikið við þess konar mál, — 
heldur var þeim áhugamái að fá að halda 
fiskinum. Þeir hafa gripið til ýmsra ráða 
til að losast við hegningu; borið t. d. 
fram mjög ósennilegar skýrslur um, 
hvernig á hafi staðið, er þeir voru teknir 
o. s. frv. Brjef stjórnarráðsins bendir lika 
á hið sama, að það, sem aðallega eykur 
óánægjuna, sé ekki sektirnar, heldur hitt, 
að aflinn er upptækur gjör. Það er aðal- 
hegningin. En í þessu máli, sem nú liggur 
fýrir, veltur niest á því, að hækka lág- 
markið, af því að flest skip eru dæmd í 
lægstu sektir.

Jeg skal þá snúa mjer að einstökum 
atriðum frv. i nefndarálitinu á þgskj. 135.

1. gr. nefndarfrumvarpsins er eins og 
1. gr. laga nr. 8, 6. apríl 1898, að öðru 
en því, að það er tekið fram, að það 
teljist brot, er varpa er í sjó komin. 
Þessi breyting er frá mjer komin. Sú er 
orsökin til þess, að þetta ákvæði er sett 
inn í lögin, að íslenskur skipstjóri, sem 
staðinn var að veiðum í landhelgi, hefir 
nýlega flutt sjer það til varnar, að hann

hafi ekki dregið vörpuna eftir botninum, 
heldur að eins látið hana í sjóinn ásamt 
hlerum, en honum hefði svo snúist hugur 
og hætt við alt saman. Ef þessi skýrsla 
er tekin til greina, verður erfitt að koma 
fram refsingu á hendur skipstjórum fyrir 
ólöglegar veiðar. I þessu efni verður ekki 
farið eftir öðru en skýrslu skipstjóra, sem 
vart er ábyggileg. Mál þetta er nú fyrir 
yfirrjetti, og býst jeg ekki við að skýrsla 
skipstjóra um þetta verði tekin til greina.

Jeg álít þó rjett að setja þetta i lög, 
til þess að ekki verði vafningar úr, því 
nú nýlega kom enskur skipstjóri með 
svipaða vafninga.

Onnur breyting er sú, að hækkað sje 
lágmark sektanna frá því, sem það er 
ákveðið í 2. gr. í lögum 6. apríl 1898, 
úr 1000 kr. upp í 2000 kr.

I 3. gr. er líka farið fram á að hækka 
sektalágmarkið úr 200 kr. upp í 500 kr. 
fyrir samskonar brot og lög nr. 18, 8. 
júli 1902 eiga við. Þar er líka önnur við- 
bót, sem að eins á að vera til leiðbein- 
ingar fyrir dómarann, þótt jeg reyndar 
gjöri ráð fyrir að flestir dómarar hafi 
litið svo á sem hjer er gjört ráð fyrir að 
gjöra eigi. Viðbótin er þessi: „Taka skal 
þó, þegar sekt er nietin, sjerstakt tillit 
sektinni til hækkunar, til þess, hvort skip 
hittist þannig á fiskimiði eða annarsstað- 
ar“. Það er jafnan grunsamt, er botn- 
vörpuskip hittist með botnvörpu útbyrðis 
eða veiðarfæri öðru vísi en í búlka á 
fiskimiðum eða í nánd við þau, og er 
stór munur á því eða hinu, þótt þa& 
komi fyrir, að verið sje að laga hlera 
inni á höfnum. Önnur nýmæli eru ekki 
í 3. gr.

Þá er að minnast á lög nr. 56, 30. 
júlí 1909, um undanþágu íslenskra botn- 
vörpuskipa frá því, að hafa veiðarfæri sín 
i búlka, þótt í landhelgi sjeu. Það hefir 
verið gjörð nokkur grein fyrir því í nefnd- 
arálitinu, hvers vegna nefndin telji rjett 
að afnema undanþágu þessa. Auk þess,
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sem jeg hefi áður bent á, þá eru tvæf 
höfuðástæður fyrir því, að nefndin hefir 
borið fram þessa tillögu. Fyrri ástæðan 
er sú, að undanþágan er óþörf. Þvi hefir 
verið haldið fram, að mörg af slysunum 
á botnvörpungunum yrðu við það, er 
verið væri að koma veiðarfærunum i lag, 
setja þau í búlka og annað þess háttar. 
En eftir skýrslu frá hjeraðslækninum i 
Vestmannaeyjum er þessu ekki þannig 
háttað. Skýrsla hans nær yfir 9 til 10 
síðustu árin, eða er alt frá 1905. Hann 
hefir árlega um þetta árabil fengist við 
mörg meiðsli, er menn hafa orðið fyrir 
á botnvörpungum, og segir hann, að ekk- 
ert slysið stafi af þessu. Hann segir að 
slysin verði venjulega við það, að strengir 
slitna eða þvi um líkt. Það hefir þvi í 
upphafi liklega verið að eins viðbára, að 
hætt sje við slysum við það, að koma 
veiðarfærum i lag á skipinu; en nú er 
það að minsta kosti svo, því útveg þess- 
um hefir farið mjög fram siðustu árin að 
því er allan útbúnað snertir. Það er ekki 
heldur rjett, að það sje mikil timatöf og 
fyrirhöfn að koma veiðarfærunum i búlka, 
eftir þvi sem botnvörpuskip eru nú búin 
út; það er hægt að gera það á fáum 
mínútum; þarf ekki að ganga fjórðungur 
stundar til þess. Þetta hefi jeg beint frá 
fiskimönnum, útlendum að vísu, en jeg 
veit að það er satt.

Onnur ástæða nefndarinnar, og raunar 
aðalástæðan, er sú, að það lítur svo illa 
út með þessa undanþágu, sem Islending- 
um er veitt. Hún vekur rjettmæta óá- 
nægju hjá útlendu fiskimönnunum. Það 
getur komið fyrir, að varðskipið komi að 
tveim botnvörpungum, öðrum íslenskum, 
hinum útlendum; þeir liggja hver við ann- 
ars hlið i landhelgi, og eru veiðarfæri 
þeirra ekki í búlka. Þá er, samkvæmt 
gildandi lögum, útlenski botnvörpungurinn 
tekinn og sektaður, eu hinn fær að fara 
frjáls og óhindraður ferða sinna. Þetta

vekur óánægju, eins og vonlegt er, og gjör- 
ir alt eftirlit örðugra.

7. greinin um það, að skipstjóra þann, 
sem gjörir sig sekan í ítrekuðu broti, eða 
broti, er mjðg mikið kveður að, megi dæma 
i fangelsi, auk sekta, er endurtekning gild- 
andi laga, og þvi ekkert nýmæli. Akvæði 
þetta er nokkuð hart, enda veit jeg ekki 
til, að því hafi nokkru sinni verið beitt, 
þótt það hafi staðið í lögum siðan 8. júlí 
1902; og því verður sjálfsagt ekki beitt 
nema eitthvað alveg sjerstakt komi fyrir, 
helst um leið og skip eru tekin. Mætti 
þá gjöra ráð fyrir, að sakamál yrði höfð- 
að, samkvæmt öðrum lagaákvæðum. En 
úr því þetta ákvæði hefir að undanförnu 
staðið í lögunum, þá vildi jeg ekki gjöra 
það að kappsmáli, að það væri felt burt, 
þótl jeg vildi það helst.

Að endingu vil jeg leggja það lil fyrir 
nefndarinnar hönd, að frv. á þingskj. 135 
verði samþ. i staðinn fyrir frv. á þgskj. 39, 
sem hjer ræðir um. Skýt jeg því til hv. for- 
seta, hvort ekki sje rjett, að skoða það sem 
nýtt frv., er þá verður að taka til 1. um- 
ræðu, er það verður næst á dagskrá.

Forseti: Jeg sje mjer ekki annað fært 
en að skoða frv. nefndarinnar á þgskj. 135 
sem nýtt frv., og verður það þá samkv. 9. gr. 
þingskapanna og 27. gr. stjórnarskrárinn- 
ar að ganga gegnum þrjár umræður hjer 
í deild.

Umboðsm. ráðherra (Kl. Jónsson); 
Jeg ætlaði einmitt að vekja athygli háttv. 
forseta á þessu atriði, en nú er það óþarft, 
eftir að hann hefir felt úrskurð á þann 
hátt, sem jeg tel rjettan og sjálfsagðan.

Ur því frv. þetta er komið fram, þá 
vildi jeg leyfa mjer að vekja athygli á 
einu atriði þess.

Jeg skal strax taka það fram, að jeg 
hefi ekkert að athuga við hækkun lág- 
marks sektarákvæðisins hjá háttv. nefnd, 
nje heldur það, að hún vill fá numin úr 
gildi lögin nr. 56 frá 30. júlí 1909. Það
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er ástæða til, að fá þau numin úr gildi, 
því þau vekja gremju útlendinga, eins og 
eðlilegt er, því þau eru ójafnaðarlög. Það 
sem jeg vildi vekja athygli háttv. nefndar 
á, er það, hvernig fara skuli með upptæk- 
an afla skipa. Það stendur hvergi berum 
orðum i frv. á þgskj. 135. 12.gr. þess stendur 
að eins, að afli innanborðs skuli upptækur, 
og andvirði hans renna í landssjóð. Það 
er hvorki tekið fram i gildandi lögum nje 
í frv. þessu, hvernig eigi að útvega lands- 
sjóði andvirði þetta, hvort heldur eigi að 
selja aflann á opinberu söluþingi eða und- 
ir hendinni. Fram að 1907 mun það 
hafa verið undantekningarlaus regla, að 
afli og veiðarfæri væri selt við opinbert 
uppboð. En vorið 1907, fremur en vorið 
1908, kom það í fyrsta sinn fyrir, að 
skipseigánda var leyft að kaupa upptækan 
afla af skipi sínu eftir mati óvilhallra 
manna. Það var frönsk fiskiskúta, sem 
hjer átti hlut að máli; hún hafði verið 
staðin að ólöglegum veiðum, því nær full- 
fermd fiski. Nú hagar því svo til hjá 
frönskum fiskiskútum, að allir hásetarnir 
eru meðeigendur i aflanum, en eigi ráða 
þeir hvar fiskað er. Þeir hefðu því orðið 
allhart úti, ef aflinn hefði verið gjörður hjer 
upptækur og seldur. Var skipseiganda því, 
eftir tillögu franska ræðismannsins, sem þá 
var, leyft að kaupa aflann. Þaðmásegja, 
að þetta hafi verið einskonar meðaumkun- 
arráðstöfun, þvi þó þeir yrðu að kaupa 
hann fullu verði hjer, þá höfðu þeir mik- 
ið upp úr honum, með því að flytja hann 
til Frakklands og selja þar. Þetta var 
því hagur fyrir skipverja, en enginn halli 
fyrir landssjóð. Eftir þetta hefir svipuð 
sala nokkrum sinnum verið leyfð.

En um veiðarfærin hefir það að eins einu- 
sinni komið fyrir, að nokkur hluti þeirra 
var seldur undir hendinni, og stóð þá al- 
veg sjerstaklega á; aunars hafa þau und- 
antekningarlaust verið seld á uppboði.

Jeg skal játa það, að það getur stund- 
um verið mikil ástæða til, að selja skips-

eigendum upptækan fisk þeirra eftir mati 
óvilhallra manna, einkum við Vestmanna- 
eyjar, þar sem oft getur orðið langur drátt- 
ur vegna storma og stórsjóa á þvi, að 
skipa fiskinum á land. Þetta getur skift 
sólarhringum, og á meðan verður skipið að 
liggja í háska, fyrir opnu hafi upp við land 
á ábyrgð landsstjórnarinnar. Það er ekki 
að tala um, að hægt sje að byrja á að 
skipa aflanuni í land fyr en dómur hefir 
verið kveðinn upp, og þó öllu sje hraðað 
sem mest við málsreksturinn, getur svona 
farið. Það getur meira að segja komið 
fyrir, að þó skipið hafi komið inn á höfn 
i góðu veðri, þá sje komið ófært veður, 
þegar útkljáð er um málið. Skipstjórar 
halda því fram, að afla sínum sje skipað 
á land, ef hann er gjörður upptækur, und- 
ir eins eftir að dómur er fallinn, og mundu 
geta orðið ýmsir vafningar og erjur 
úr því, ef verulegur dráttur yrði á því, 
ekki síst ef eitthvert tjón yrði á skipinu 
sökum biðarinnar. Stjórnin hefir þvi stund- 
um leyft skipseigendum að kaupa upptæk- 
an afla skips þeirra, þegar sjerstakar á- 
stæður hafa verið fyrir hendi. Þetta á 
ekki heldur að geta verið óhagur fyrir 
landssjóð; fiskurinn mun síst verða metinn 
lægra en reynsla hefir sýnt, að fyrir hann 
fæst á opinberu uppboði. Aftur á móti 
gæti sala þessi stundum orðið til óhagn- 
aðar fyrir landsbúa, og því hefir þetta 
sjaldan verið leyft hjer i Reykjavík.

Þetta þyrfti að athuga betur, áður en málið 
fer út úr þinginu; eins og frv. á þgskj. 135 
er nú orðað, er það ógreinilegt, og ekkert 
fast ákveðið um það, hvernig hinn upp- 
tæka afla skuli selja. Það er alt öðru 
máli að gegna um ákvæðin í 2. gr. en í 
3. gr., þar sem segir, að leggja megi lög- 
hald á skip, afla og veiðarfæri, og selja 
að undangengnu fjárnámi, til lúkningar 
sektum og kostnaði, eftir þeirri grein. Þar 
verður litið svo á, að sjálfsagt sje að selja 
þessa muni á opinberu uppboði. Þó margt 
mæli með þvi, að stjórninni sjeu gefnar
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nokkuð frjálsar hendur í þessu, þá erþað 
allóþægilegt fyrir hana, og einatt erfitt að 
skera úr, hvað gjöra skuli, og skal jeg 
nefna dæmi þess. Það var í vor við Vest- 
mannaeyjar, þegar hinn alkunni Burger- 
meister Mönckeberg hinn þýski var tekinn, 
sá sem siðar kærði yfir sjóráninu. Veður 
var hvast, og ettir tillögu sýslumanns 
fjekk hann afla sinn keyptan. Daginn 
eftir var tekinn franskur botnvörpungur; 
hann kom með sömu kröfu og þótti ekki 
hægt að neita honum, þegar hitt var ný- 
gengið á undan. Rjett í sömu svifum var 
komið inn með sekan hollenskan botnvörp- 
ung, og varð að láta hann sæta sömu kjör- 
um sem hina.

Þelta sýnir það, að málið getur oft ver- 
ið óþægilegt viðureignar fyrir stjórnina; 
og jeg held að jeg geti talað fyrir munn 
hverrar stjórnar sem er, að hún mundi 
telja það þægilegast fyrir sig, að það væri 
fastákveðið í lögunum, að upptækan atta 
og veiðarfæri skyldi jafnan selja á opin- 
beru uppboði. Hins vegar játa jeg þó, að 
það getur stundum komið hart niður, að 
enga undanþágu megi veita, einkum við

Vestmannaeyjar, þar sem langflest af brot- 
um þessum eru tekin til meðferðar.

Jeg vil beina þessari athugasemd minni 
að háttv. nefnd, og jeg finn því meiri á- 
stæðu til þess, þar sem svo vel vill til, að 
háttv. framsm. nefndarinnar (K. E.) er 
þessum málum langkunnugastur allra lög- 
reglustjóra hjer á landi. Með beina brtt. 
vil jeg þó ekki koma fram að svo stöddu, 
af því jeg get ekki ráðgast um málið við 
hæstv. ráðherra. Það mun síðar gefast 
tækifæri til þess, ef svo sýnist.

Við önnur atriði hefi jeg ekkert að at- 
huga. Jeg álít rjett, að hækka sektirnar; 
það hefir sýnt sig, að botnvörpungar hafa 
hingað til ekki verið mjög hræddir við 
þær; og það er því meiri ástæða til, að 
hækka sektalágmarkið, þar sem lögreglu- 
stjórar eru að jafnaði fremur hneigðir til 
að halda sjer að lágmarkinu — að vísu 
ekki fremur í þessum málum en öðrum — 
þegar ekki er um ítrekað brot að ræða, 
eða sakir óvenjulega miklar.

Frv. (þgskj. 39) tekið aftur at flutnings- 
manni og nefndinni.

D.
Frumvörp ekki útrædd.

1. Endurskoðendur.
Á 14. fundi í Ed., þriðjudaginn 21. júlí

var útbýtt
frv. til laga um löggilta endurskoð- 

endur,
eins og það hafði verið samþ. við 3. 

umr. í Nd.

Á 16. fundi, fimtudaginn 23. júlí, var 
tekið til 1. umr. (A. 155).

Eiríkur Briem: Jeg sting upp á að 
þriggja manna nefnd sje skipuð i málið 
að aflokinni þessari umræðu.

ATKVGR.:
Frv. vísað til 2. umr. með öllum atkv.
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Þiiggja manna nefnd samþ. með öllum 
^tkv. og i hana kosnir:

Eiríkur Briem,
Björn Þorláksson,
Hákon Kristófersson.

Nefndarálit um frv. kom aldrei fram; 
frv. var aldrei tekið til 2. umr., og varð 
þvi

óútrœtt.

2. Vegalagabreyting.
Á 31. fundi i Ed., þriðjudaginn 4. ágúst, 

var útbýtt
frv. til laga um breyting á lögum 

um vegi nr. 57, 22. nóv. 1907,
eins og það hafði verið samþ. við 3. 

umr. í Nd.
A 33. fundi, fimtudaginn 6. ágúst, var 

frv. tekið til 1. umr. (A. 343).
Steingríiuur Jónsson: Hjer er að 

ræða um breyting á vegalögunum frá 
1907, og þar sem 2 önnur frv. sama 
efnis liggja fyrir deildinni, þá vil jeg leyfa 
mjer að leggja til, að þessu frv. verði 
vísað til þeirrar nefndar, sem hefir þau 
til meðferðar.

ATKVGR.:
Frv. vísað til 2. umr. með 11 atkv. 

samhijóða.
Frv. vísað til vegalaganefndar með 11 

atkv. samhlj.; en þá nefnd skipuðu:
Kristinn Danielsson,
Guðm. Björnsson,
Guðm. Ólafsson,
Júlíus Havsteen,
Jósef Björnsson.

Nefndarálit um frv. kom aldrei fram; 
frv. var aldrei tekið á dagskrá til 2. um- 
ræðu, og varð þvi

óútrœtt.

3. Kirkjngarðnrinn í Reykjavík.
Á 35. fundi i Ed., laugardaginn 8. ágúst, 

var útbýtt
frv. til laga um afhendingu á landi 

til stœkkunar á kirkjugarðinum i 
Reykjavík,

eins og það hafði verið samþ. við 3. 
umr. í Nd.

Á 36. fundi, mánudaginn 10. ágúst, 
var frv. tekið til 1. umr. (A. 420).

Bjðrn Þorláksson: Frv. þetta hefir á 
síðustu stundu borist hingað upp i deild- 
ina frá hv. Nd. Ef það yrði samþykt, gæti 
það kostað landssjóð stórfje, og er því 
ekki vanþörf á að athuga það sem best. 
Jeg vil því leggja til, að skipuð verði 3 
manna nefnd til þess að athuga það, að 
þessari umræðu lokinni.

ATKVGR.:
Frv. visað til 2. umr. með 9:1 atkv.
Samþ. að skipa þriggja manna nefnd 

með 8 atkv. samhlj., og voru kosnir í 
hana með öllum atkv.:

Björn Þorláksson,
Jósef Björnsson,
Guðm. Ólafsson.

Nefndarálit um frv. kom aldrei fram; 
frv. var aldrei tekið til 2. umr., og varð 
þvi

óútrœtt.
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E.
Þingsályktanir.

i.
Þingsályktanir afgreiddar til ráðherra.

i. Veiting prestakalla.
Á 10. fundi í Ed.. fimtudaginn 16. júlí, 

var útbýtt
tiUögu til þingsályktunar um breyt- 

ingu á lögum nr. 28, 16. nóv. 1907, um 
veitingu prestakalla.

Á 12. fundi, laugardaginn 18. júlí, var 
tillagan tekin til meðferðar hvernig ræða 
skuli. (A. 103).

Forseti lagði til, að höfð væri ein um- 
ræða um tillöguna, og var það samþykt í 
einu hljóði.

Ein umr. á 13. fundi, mánudaginn 20. 
júlí (A. 105).

Flutningsin. (Guðin. Ólafsson): Jeg 
þarf ekki að fara mörgum orðum um þessa 
tillögu; það er svo augljóst að hverju hún 
stefnir. Tilgangur hennar er sá, að gjöra 
söfnuðunum hægra fyrir að kjósa presta 
sína en nú er. í prestkosningalögum 
þeim, sem nú eru í gildi, er, eins og 
kunnugt er, ekki nema einn kjörstaður í 
hverju prestakalli, en í fjölda þeirra eru 
3—4 sóknir, eða þaðan al fleiri. Það er 
því töluverðum eríiðleikum bundið sum- 
staðar fyrir menn að nota kosningarrjett 
sirin, enda eru þess eigi fá dæmi, að kjör- 
fundir hafi verið illa sóttir.

Kæmist sú breyting á, sem tillagan fer 
fram á, þá má vænta þess, að kjörfundir 
yrðu betur sóttir og vilji kjósenda kæmi 
betur í ljós.

Sjálfsagt þyrfti um leið að breyta fyrir- 
komulaginu, sem nú er um kjörstjórnir, 
þannig að undirkjörstjórn yrði skipuð í

hverri sókn, og ein yfirkjörstjórn í hverju 
prestakalli, er hjeraðsprófasturinn ættr 
forsæti i. Um leið þyrfti og að breyta til 
með kjörseðlana, svo að þeir yrðu með sömu 
gjörð og kjörseðlar við alþingiskosningar. 
Jeg hefi minst á breytingu þessa við bisk- 
upinn, og telur hann hana muni verða 
til bóta.

Jeg sje ekki ástæðu til að fara fleiri orð- 
um um málið, en vona að háttv. deild 
taki tillögunni vel, og Ieyfi henni fram að 
ganga.

ATKVGR.:
Tillagan samþ. með öllum atkvæðum, 

og afgreidd til ráðherra sem
ályktun efri deildar Alþingis.

(Sjá A. 161).

2. Landsbankaútibú á Austurlandi.
Á 10. fundi í Ed., fimtudaginn 16. júli, 

var útbýtt
tillögu til þingsályktunar umstofnun 

útibús frá Landsbankanum á Austur- 
landi.

Á 12. fundi, laugardaginn 18. júlí, var 
tillagan tekin til meðferðar hvernig ræða 
skuli. (A. 107).

Forseti lagði til, að höfð væri ein um- 
ræða um tillöguna, og var það samþykt í 
einu hljóði.

Ein umr. á 13. fundi, mánudaginn 20, 
júlí (A. 107).

Flutningsm. (Karl Finnbogason): Jeg 
flyt þessa tillögu á þing að vilja margra
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raanna á Austurlandi. Jeg tel það sjálf- 
sagt, afi tillagan rauni verfia samþykt. Þó 
vil jeg Iáta fylgja henni fáein orð.

Eins og kunnugt er, þá er svo ákveðið 
i Landsbankalögunum, að stofna skuli úti- 
bú frá bankanum, eða einkabanka, á Ak- 
ureyri, Isafirði og á Austurlandi. Lands- 
bankinn hefir þegar fyrir alllöngu stofnað 
útibúin á Akureyri og á Isafirði, en hvergi 
.á Austurlandi. Astæður fyrir þessu veit jeg 
•ógjörla, því að jeg er málinu lítt kunnugur. 
En iíklegast tel jeg, að þær sjeu annað hvort 
þær að landsbankastjórnin hafi ekki álitið 
þörf á útibúi austanlands, eða að það mundi 
ekki borga sig, eða þá í þriðja lagi, að hún 
hafi ekki þótst geta það. Má og vera, að allar 
þessar þrjár ástæður til samans hafi verið 
þess valdandi, að Austurland hefir enn ekki 
fengið neitt útibú frá Landsbankanum.

Jeg ætla nú að athuga ofurlítið allar 
þessar ástæður, hverja fyrir sig.

Enginn, sem til þekkir, mun efast um, 
að peninga sje þörf á Austurlandi. Kunn- 
ugir vita, að peningaekla hefir verið þar 
mikil. Það er eftirtektavert, að á siðgsta 
áratug hefir fólki fjölgað drjúgum í land- 
inu, en þó mismunandi mjög, og svo und- 
arlega ber við, að þrátt fyrir alla fjölgun- 
ina hefir þvi fækkað á Austurlandi. Ein- 
hverjar orsakir hljóta að vera til þessa. 
Og mun þá ekki peningaeklan vera ein 
þeirra? Sökum hennar hafa allar fram- 
kvæmdir þar orðið minni og erfiðari. 
Verslunin hefir orðið óhagfeldari, og örð- 
ugt verið að fá peninga til að greiða með 
verkmannakaup; en það aftur orðið til að 
draga úr framkvæmdum, bæði á sjó og 
landi.

Margt mælir með því að það mundi 
borga sig vel, að stofna útibú á Austur- 
landi. Jökuldalur og Fljótsdalshjerað eru 
bestu landbúnaðarsveitir, og svo er um 
fleiri sveitir þar. Þar eystra eru fiskisæl- 
ir firðir og fiskimið ágæt fyrir landi, og 
hafnir einhverjar hinar bestu á landinu. 
Það er því óhætt að segja, að góð sjeu

skilyrðin fyrir atvinnurekstri á Austurlandi. 
Það ætti þvi að vera óhætt að leggja þar 
fram fje til atvinnufyrirtækja, og óliklegt, 
að það rentaði sig ekki þar, alveg eins og 
annarsstaðar í landinu. Það er því naum- 
ast af þvi, að ekki sje þörf á útibúi á 
Austurlandi, nje af því, að óliklegt sje að 
það mundi borga sig, að Landsbankinn 
hefir ekki þegar stofnað þar útibú.

En þá er það eftir, að hann hafi ekki 
getað það; hafi ekki haft handbært fje til 
þess. Um það skal jeg ekkert fullyrða. 
En hitt veit jeg, að nú hafa verið góð ár 
á Austurlándi og brýn þörf peningastofn- 
unar; sömuleiðis verð jeg að halda því 
fram, að það sje bein skylda Landsbank- 
ans að stofna sem fyrst hið lögmælta úti- 
bú þar, og að einhver ráð verði að finna 
til að bæta úr örðugleikum þeim, sem á 
því kunna að vera. Og á það mætti benda, 
að væri alt það sparisjóðsfje, sem Islands- 
banki geymir — með vafasömum rjetti —

! lagt til Landsbankans, þá mundi honum 
allhægt að stofna öflugt útibú á Austfjörð- 
um.

Jeg þykist nú hafa sýnt fram á, að 
Austfirðingum sje þörf á útibúi frá Lands- 
bankanum, að það muni borga sig, að 
honum beri að stofna það, og jafnvel, að 
hann geti það, ef hann nyti stuðnings til 
þess.

Vona jeg því, að háttv. deild samþykki 
tillöguna og stjórnin og bankastjórnin taki 
hana til greina.

ATKVGR.:
Tillagan samþ. með 11 atkv. samhlj. 

og afgreidd til ráðherra sem
ályktun efri deildar Alþingis.

(Sjá A. 162).

3. Et'tirlaunaafnám.
Á 10. fundi í Ed., fimtudaginn 16. júlí, 

var útbvtt
tillögu til þingsályktunar um afnátn 

eftirlauna.
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Á 12. fundi, laugardaginn 18. júlí, var 
tillagan tekin til meðferðar hvernig 
ræða skuli. (A. 109).

Forseti Iagði til, að höfð væri ein um- 
ræða um tillöguna, og var það samþ. í 
einu hljóði.

Ein umr. á 13. tundi, mánudaginn 
20. júlí (A. 109).

Flutningsm. (Hákon Kristófersson): 
Jeg ætla ekki að fara mörgum orðum um 
málið á þessu stigi þess, því jeg hygg að 
þess gjörist engin þörf. Jeg hefi orðið 
þess var, að það er vilji meiri hluta 
deildarinnar, að skipa nefnd I málið. Jeg 
álít þvi mikið umtal óþarft um tillöguna 
að þessu sinni, en vil leyfa mjer að leggja 
það til, að 3 manna nefnd verði skipuð 
í málið.

Steingr. Jónsson: Jeg get vel fallist 
á að nefnd verði skipuð til að athuga 
þetta mál, því að jeg vonast til að sú 
nefnd muni breyta þeirri tillögu, sem hjer 
liggur fyrir, ef hún slær þá ekki alveg 
striki yfir hana. Jeg verð að játa, að jeg 
var hálf-forviða þegar jeg sá þessa tillögu. 
Mjer datt fyrst í hug, hvort meiningin 
með henni mundi vera sú, að búa til 
snöru, búa til leggjabrjót handa liinum 
tilvonandi ráðherra. Það er farið fram á 
að hinn vaantanlegi ráðherra — þessi ráð- 
herra, sem enn er eigi útnefndur — eigi 
að vinna það stórvirki á næstu 6 mánuð- 
um, að afnema öll eftirlaun. Það er auð- 
sjeð, að slikt er með engu móti hægt að 
gjöra á svo stuttum tíma. Til þess að 
nokkur stjórn geti gjört slíkt, þarf mjög 
mikinn undirbúning. Það þarf að rann- 
saka launakjör, ekki einungis allra em- 
bættismanna þjóðfjelagsins, heldur og allra 
starfsmanna þess. Við verðum að gæta 
þess, að þeir, sem kallaðir eru embættis- 
menn, eru að eins fáir af öllum starfs- 
mönnum þjóðfjelagsins, sem ávalt er verið 
að fjölga. Sá ráðherra, sem vjer fáum, er 
auðvitað mjög vel fær maður, en það er

ofætlun fyrir hvern ráðherra sem er, að- 
gjöra þetta á svo skömmum tima, sem 
hjer er um að ræða. Jeg fjell nú fljótt frá 
þeirri skoðun, að tilgangurinn hjá háttv, 
flutningsmanni væri sá, sem jeg gat um 
áðan. En hver er þá tilgangurinn með 
tillögunni? Jeg fæ ekki sjeð, að hann geti 
verið annar en sá, að gjöra að gamni sinur 
gjöra dálítinn smell. Ef nokkur alvara 
fylgdi þessari tillögu, þá ætti að skora á 
stjórnina að skipa milliþinganefnd til þess 
að athuga launakjör og starfsvið allra em- 
bættismanna Iandsins. Mætti þá jatnframt 
taka til athugunar, hvort rjett væri að af- 
nenia eftirlaun embættismannanna; hvort 
það yrði til sparnaðar fyrir landssjóðinn. Jeg 
fyrir mitt leyti er ekki í neinum vafa uro 
hver niðurstaðan af slikri rannsókn yrði. 
Jeg er sannfærður um að hún yrði sú, að 
rjett yrði talið að veita eftirlaun öllum 
hinum þýðingarmeiri starísmönnum þjóð- 
fjelagsins. Þjóðfjelagið þarf að Iiafa vissu 
fyrir því, að kjör starfsmanna þess 
sjeu svo góð, að þeir geti unnið verk 
sín vel. Og jeg er sannfærður um, að sú 
efnahagstrygging, sem eftirlaunin skapa, 
sluðlar mjög að því. Af þeim ástæðum, 
sem jeg nú hefi tekið fram, vil jeg leyfa 
mjer að skjóta því til nefndar þeirrar, 
sem jeg býst við að skipuð verði í þetta 
mál, hvort hún vilji ekki breyta tillögunni 
í þá átt, að farið sje fram á að skipuð 
verði milliþinganefnd til að athuga þetta 
mál, og að sú nefnd leggi síðan tillögur 
sínar fyrir Alþingi, en það Alþingi gæti 
að sjálfsögðu ekki orðið þingið 1915.

Flutningsm. (Hákon Kristófersson): 
Mjer kom það mjög á óvart, að svo mikl- 
ar umræður þyrftu að vera um málið að 
þessu sinni, sem raun er á orðin, og jeg 
held að það sje ekki rangt álitið hjá mjer, að 
sá háttv. ræðumaður, sem siðast talaði, (Stgr. 
J.) hefði getað sparað sjer það, sem hann 
sagði, þangað til málið kom frá nefndinni 
aftur. Mjer þykir vænt um að háttv. 3. 
kgk. áttaði sig fljótlega á þvi, að tilgangur
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minn með þessari tillögu var ekki sá, að 
leggja snöru fýrir hinn tilvonandi ráð- 
herra; en jeg get ekki neitað því, að mjer 
þykir dálitið undarlegt, að honum skyldi 
vera jafnsárt nm það, sem honum virtist 
vera. Sami háttv. ræðumaður leit á þetta 
mál fremur sem gaman en alvöru, en jeg 
get fullvissað hann um, að þetta er full- 
komið alvörumál, og það mun sýna sig, 
að það sigrar að lokum, hversu hátt sem 
embættismennirniræpa um að það sje rangt, 
að taka eftirlaunin af þeim. Sú skoðun 
mun hverfa, að það sje rjett að veita einni 
stjett þjóðfjelagsins þau hlunnindi, sem 
aðrir njóta ekki. Að það sje rjett að end- 
urskoða launalöggjöfina og koma á meiri 
jöfnuði i launakjörum, skal jeg ekki mót- 
mæla. Líka talaði sami háttv. ræðumaður 
um, að það væri ofraun fyrir stjórnina að 
undirbúa þettd mál fyrir næsta þing. Það 
má vel vera, að þetta sje rjett. En jeg álit 
að það sje hlutverk þeirrar nefndar, er 
skipuð verður, að laga ályktunina, ef þess 
sýnist þörf, þangað til hún kemur til um- 
ræðu aftur. En ef milliþinganefnd er skip- 
uð í málið, þá er mjer spurn, hvort 
hjer er um svo mikið verk að ræða, að 
ekki sje hægt að ljúka starfinu fyrir næsta 
þing, ef jafngóðir menn verða skipaðir i 
þá nefnd eins og venja er að skipa í 
slíkar nefndir. Annars álít jeg rjett að 
geyma frekari umræður um þetta mál, 
þar til það kemur frá nefndinni aftur, og 
ætla jeg því ekki að fjölyrða frekar um 
það að sinni.

ATKVGR.:
Samþykt með 12 atkv. samhlj. að skipa 

þriggja manna nefnd í málið, og í hana 
kosnir:

Hákon Kristófersson,
Jósef Björnsson,
Magnús Pjetursson.

Þar með frestað þessari umræðu.
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Frh. einnar umr. á 20. fundi, þriðju- 
daginn 28. júlí (A. 109, 193, n. 194, 248).

Framsðgum. (Magnús Pjetursson): 
Þegar þessi þingsályktunartillaga var til 
umræðu hjer i deildinni, þá var þeim mót- 
mælum helst hreyft gegn henni, að það 
væri tilgangslaust að samþykkja hana, 
vegna þess að ógjörningur væri fyrir stjórn- 
ina að rannsaka og undirbúa þetta mál á 
svona skömmum tíma svo vel, að hún 
gæti lagt frumv. um afnám lögákveðinna 
eftirlauna fyrir næsta Alþingi.

Eins og nefndarálit á þgskj. 194 ber 
með sjer, hefir nefndin einnig komist að 
þessari niðurstöðu, og við nefndarmenn 
höfum jafnvel gengið enn lengra, þar sem 
við með brtt. á þgskj. 193 óbeinlínis gef- 
um i skyn, að stjórninni einni saman væri 
ofætlun að rannsaka þetta mál nógu ítar- 
lega, þó hún hefði lengri tíma fyrir sjer. 
Okkur kom því saman um, að ráða háttv. 
deild til þess að samþykkja brtt. þess efnis, 
að skipuð verði milliþinganefnd ti! þess að 
ihuga og rannsaka þetta mál o. fl.

Það eru sjálfsagt allir á því, að mjög 
varlega sje í það farandi, að skipa milli- 
þinganefndir, þvi þær hafa ætíð mikinn 
kostnað í för með sjer, og gagnið ekki 
azfinlega að sama skapi, og ætti því aldrei 
að eiga sjer stað, nema brýn nauðsyn 
bjóði.

Það verður því fyrst að íhuga, hvort 
slík nauðsyn sje hjer fyrir hendi.

Eins og brtt. ber með sjer, á þessi fyrir- 
hugaða nefnd fyrðt og fremst að ihuga 
rækilega óskir þjóðarinnar um afnám eftir- 
launa.

Það játa allir, að með eftirlaunalögun- 
um frá 4. marz 1904 hafi verið gjörð mik- 
il bragarbót, enda voru raddir um afnám 
eftirlauua og lækkun eftirlauna orðnar all- 
háværar, alt frá þinginu 1889, þegar fyrst 
kom til tals að afnema öll eftirlaun.

Þó þessi lög væru til mikilla bóta, þá 
leið ekki á löngu, áður en raddir fóru að 
heyrast aftur um afnám eftirlauna. Jeg
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segi, fóru að heyrast aftur, en það ervist 
vafasamt, hvort þær hafa nokkurn tíma 
þagnað. En svo mikið er víst, að fljótt 
fór að bera talsvert á þeim, og á þinginu 
1909 kom fram tillaga um að skora á 
stjórnina að leggja fyrir þingið frumvarp 
til laga um afnám eftirlauna. Var þessari 
tillögu vísað til sambandslaganefndarinnar. 
Á þinginu 1911 var samþ. þingsál.till. sama 
efnis og afgreidd i því forrni frá neðri 
deild. Hafði á þvi þingi áður verið borið 
fram frumv. til nýrra eftirlaunalaga, sem 
fór fram á meiri jöfnuð á eftirlaununum 
en nú er. Það frumv. náði að vísu ekki 
fram að ganga, en árangurinn var þó þessi 
þingsál.till.

Þá sýnir stj.skr.frv. það, sem nú liggur 
fyrir, ljóslega, að þingið hefir ekki álitið 
ráð að skella skollaeyrum við óskum þjóð- 
arinnar um afnám eftirlauna, þar sem 
slagbrandurinn fyrir algjörðu afnámi eftir- 
Jauna (með einföldum lögum) er feldur 
burt úr stjórnarskránni. Og það er vitan- 
legt, að mikill hluti kjósenda um land alt 
telur það einn af höfuðkostum frumvarps- 
ius, að þetta á að fella úr stj.skránni. 
Og menn búast við að þar sje á eftir fylgt 
og ekki látið dragast lengi að nota sjer 
þetta. Jafnvel mun það teljast sem óbein- 
tinis loforð um afnám eftirlauna, að þau 
eiga ekki lengur að standa i stjórnar- 
skránni.

Fjöldi þingmálafunda á siðustu árum 
og margir þingmálafundir á þessu ári hafa 
samþykt tillögur um afnám eftirlauna.

Margt fleira mætti telja, sem bendir til 
þess, að það hafi verið og sje vakandi 
vilji meiri hluta þjóðarinnar, og það vax- 
andi meiri hluta þjóðarinnar, að fá afnum- 
in öll eftirlaun embættismanna.

Það dettur þess vegna víst fáum í hug 
að bera brigður á, að mikill meiri hluti 
þjóðarinnar óski, að eftirlaunin sjeu af- 
numin. Og þó að einhverir yrðu til að 
vefengja slikt, þá veit jeg, að enginn ve-

fengir, að öll þjóðin vUl fá að vita, hvort 
eftirlaun embœltismanna eru rjettlát, 
borin saman við kjör annara stjetta, 
hvort þeir ekki geta sjálfir sjeð fyrir 
sjer á elliárunum án þeirra, og síðast, 
en ekki sist, hvort það er hagur fyrir 
þjóðina, fjárhagslega sjeð, að afnema 
Öll eftirlaun embættismanna og laka 
upp annað fyrirkomulag, er tryggiem- 
bættismenn fyrir því, að komast á von- 
arvöl að loknu embœttisstarfi.

Og þjóðiu á heimtingu á að vita þetta. 
Hún fær aldrei að vita þetta, nema með 
ítarlegri og hlutdrægnislausri rannsókn. 
Það er alveg gagnslaust að vera að þrefa 
og kappræða um það fund eftir fund og 
þing eftir þing. Og sú rannsókn fæst 
aldrei, svo að gagni sje, nema með 
milliþinganefnd.

Og nú heyri jeg suma segja eitthvað í 
þessa átt: Það er að vísu satt, að þjóðin 
vill fá afnumin eftirlaun, eða að minsta 
kosti fá rannsókn um það efni, en þessi 
þjóðarvilji er alveg marklaus og að engu 
hafandi, því hann er til orðinn fyrir æsing- 
ar orðaskrum einstakra manna, sem vilja 
ná sjer Iýðhylli með slíkum glósum. Þetta 
álit jeg alls ekki rjett. Það er auðvitað 
svo um þetta mál, eins og mörg önnur, 
að einhver eða einhverir verða fyrst til 
þess að vekja máls á því, og síðan kemur 
það, að ef málið hefir einhvern sannleik í 
sjer fólginn, þá verða þeir fleiri og fleiri, 
sem berjast fyrir því, og þannig vex fjöld- 
inn því til fylgis.

Með þessum orðum ætla jeg þó alls 
ekki að neita því, að til sje enn nokkuð 
af mönnum, sem láta sjer sæma að stækka 
eða halda opinni þessari glufu, sem enn 
virðist stundum vera milli alþýðu og em- 
bættismanna, og það jafnvel menn meðal 
sjálfra embættismannanna.

Þetta álít jeg mjög illa gjört. Það þyk- 
ir hvergi fagurt að rægja hjúin við hús- 
bændurna, eða vekja kala þar i milli. En
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alveg það sania hafa þeir fyrir stafni, sem 
reyna að vekja kala hjá alþýðunni gegn 
embættismannastjettinni yfirleitt.

Jeg hjelt satt að segja, að þetta væri að 
smáhverfa úr sögunni, en það er ekki 
mjög langt síðan jeg heyrði það á opin- 
berum fundi hjáeinum bændaflokksmanni, 
að eitt af markmiðum þess flokks væri 
að vernda alþýðuna gegn embœtt'smönn- 
unum. Já, þannig var það. — Eru þá 
embættismennirnir virkilega þessir skað- 
ræðisgripir allir upp til hópa? -Þessu hefi 
jeg verið að velkja fyrir mjer síðan, en 
ætla lítið að svara þeirri spurningu núna. 
Það á hin fyrirhugaða milliþinganefnd að 
gjöra. En jeg vona að þessi maður hafi 
talað þetta einungis frá eigin brjósti, og 
að það sje ekki skoðun heils flokks nianna. 
Því jeg verð að telja það mjög illa farið, 
ef alþýðu manna er talin trú um, að bind- 
ast þurfi samtökum gegn embættismönn- 
unum.

Jeg er hjer í hállgjörðum útúrdúr, og 
bið hæstv. forseta og háttv. deild að af- 
saka það, þótt jeg haldi honum ofurlítið 
áfram.

Því hvað eru flestir embættismennirnir 
annað en alþýðumenn? Alþýðumenn, sem 
alist hafa upp i sveitunum, og notið sjer- 
mentunar í nokkra vetur til þess að gjöra 
sig hæfa til að vinna ákveðin verk fyrir 
þjóðfjelagið. Og svo setjast þeir oft altur 
að innan um uppeldisbræður sína, eða 
þeirra líka, og taka þátt í þeirra kjörum. 
Jeg ætla ekki að staðhæfa, að það sje und- 
antekningarlaust þannig, en oftast er það 
og ætti að vera. Þvi gjáin — þessi til- 
búna eða ímyndaða gjá — milli embættis- 
manna og alþýðu, hana þarf ekki einungis 
að brúa, heldur þarf hún að fyllast eða 
síga san.an.

Fyrsta skilyrðið til þess er að hvorir 
skilji aðra. Alþýðunni þarf að skiljast, 
að embættismennirnir sjeu reglulega þarfir 
meðlimir þjóðfjelagsins, sem vinna verk 
sín með skyldurækni og krefjist ekki meiri

launa en sanngjarnt er, og embættismðnn- 
unum þarf að skiljast það, að þeir eiga 
enga heimtingu á nokkurum einkarjettind- 
um fram yfir aðrar stjettir. Er ekki von, 
að alþýða manna hugsi á þessa leið, eins 
og heyrist svo oft:

Embættismennirnir eru vinnumenn, og 
öll þjóðin húsbóndi þeirra. Hvers vegna 
þurfa þessir vinnumenn allrar þjóðarinnar að 
hafa sjerrjettindi fram yfir vinnumenn ein- 
staklinganna? Þessi sjerrjettindi eru eft- 
irlaunin. Jeg býst hvort sem er ekki við, 
að nokkrum detti í hug, að bera ellistyrkt- 
arsjóðinn saman við eftirlaun embættis- 
manna, enda tel jeg líklegt, að alþýða 
manna yrði harðánægð, ef eftirlaununum 
yrði breytt þannig, að þau yrðu með líku 
fyrirkomulagi, eða eitthvað á líkum grund- 
velli.

Jeg get um leið bent á það, sem að 
margra áliti hefir gjört eftirlaunin óvinsæl- 
ust. Jeg held það sje aðallega þrent. Mis- 
rjettið, sem jeg áður hefi minst á, misbrúk- 
un á þeim, þegar ungir menn, sem um 
stundar sakir ekki hafa gegnt embættum, 
sakir einhvers lasleika, fara æfilangt á eft- 
irlaun, og svo í þriðja lagi það, hve mis- 
jöfn eftirlaunin eru. Jeg á við það, að 
hæst launuðu embættismennirnir fá einnig 
hæst eftirlaun.

Annars ætla jeg ekki að fara að kapp- 
ræða um það nú, hvort það sje rjett og 
haganlegt að afnema eftirlaun, þó það sje 
mitt álit og sannfæring, að svo muni reyn- 
ast. Það gagnar ekkert, þó kapprætt sje 
um það ár eftir ár og þing eftir þing, 
meðan það er órannsakað. Hjer er að eins 
um það að ræða, hvort háttv. deildar- 
mönnum þykir málið og óskir þjóðarinnar 
þess vert, að tillit sje tekið til þeirra á 
þennan hátt.

Þá kem jeg að öðru verkefni hinnar 
fyrirhuguðu milliþinganefndar, að rannsaka 
launakjör embættismanna, og þá sjerstak- 
lega í sambandi við afnám eftirlauna.

Allir kannast við, að þrefið um laun
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embættismanna hefir verið, sjerstaklega á 
siðustu árum, að velkjast innan um stjórn- 
máladeilurnar. Þá muna víst lika allir 
eftir launafrv. þeim, sem lágu fyrir seinasta 
Alþingi, og sém jeg held að óhætt sje að 
segja, að voru lítt rannsökuð bæði af stjórn 
og þingi.

Sumir embættismenn kvarta undan þvi, 
að Iaun þeirra sjeu alt of lág, en enginn und- 
an því að þau sjeu of há. Aftur á móti 
kvartar alþýða manna um, að laun sumra 
embættismanna sjeu of há, en kannast 
einnig við, að laun sumra sjeu ef til vill 
of lág. En sjerstaklega kvartar þjóðin þó 
yfir því, live há öll launafúlgan er. 
Hjer eru því einnig tveir málsaðiljar að 
deila og fæst aldrei endir bundinn á þeirri 
deilu, fyr en ítarleg og hlutdrægnislaus 
rannsókn fer fram á deiluefninu.

Þjóðin vill svelta starfsmenn sína, segja 
sumir. Þetta er áreiðanlega alveg rangt. 
Það munu ekki vera fleiri, sem vilja svelta 
embættismenn eða láta þeim líða illa, 
heldur en þeir eru, sem svelta vilja hjú 
sín og fara illa með þau. Og jeg býst 
við, að flestir verði samdóma um, að þeir 
sjeu sárfáir. En þjóðin vill fá að vita, 
hvað embættismennirnir þurfa, og hún vill 
ekki gjalda þeim meira. Hún vill vera 
viss um, að einstakir embættismenn hafi 
hana ekki að fjeþúfu. Og einkanlega vill 
hún ekki hafa fleiri vinnumenn á þjóð- 
arbúinu en hún nauðsynlega þarf. Og til 
þess að hún fái að vita þetta, þarf rann- 
sókn.

Það heyrast ofl raddir um það á mann- 
fundum, að fækka megi embættismönnum 
og sjerstaklega sýslumönnum. Eins og 
háttv. deild er kunnugt, hafa miklar umræð- 
ur spunnist af þessu í háttv. neðri deild. 
Varð niðurstaðan af þeim umræðum þings- 
ál.till. um að skora á stjórnina að íhuga 
rækilega, hvort unt sje að aðskilja um- 
boðsvald og dómsvald, og fækka sýslu- 
mönnum að mun. Hjer er því eitt alvar- 
iegt rannsóknarefni, sem snertir mikið

þessi atriði, sem jeg hefi drepið á, og telj- 
um við nefndarmenn þvi sjálfsagt, að þessi 
fyrirhugaða milliþinganefnd taki það einn- 
ig til rannsóknar, því jeg álít að það sje 
of stórt viðfangsefni til þess að stjórnin 
geti Ieyst það vel af hendi á svo skömm- 
um tíma, sem þingsál.till. háttv. neðri deild- 
ar fer fram á.

Enn er það eitt, sem mjer finst þessi 
milliþinganefnd ætti að geta komið fram 
með tillögur um, að þvi máli rannsökuðu. 
Það er lœknaskipunin. Á hverju þingi 
koma fram óskir um stofnun nýrra lækn- 
ishjeraða og getur það eflaust gengið lengi, 
ef það á að halda áfram, þangað til allir 
landsmenn hafa fengið lækni eins nærri 
sjer og þeir helst vilja. Þessi milliþinga- 
nefnd finst mjer ætti að geta rannsakað, 
hvar þörfin í þessu efni er brýnust, og 
svo yrðu settar skorður við, að ekki yrði 
lengra farið í þeim sökum fyr en þá er 
svo mikið er orðið af læknum, að þeir 
gangi atvinnulausir. Enda þýðingarlítið 
að vera alt af að búa til lög, sem um 
langan aldur, eða ef til vill alt af, verða 
að eins pappírsgagn. Og svo verðurþað 
að minsta kosti meðan laun lækna eru 
jöfn.

Ef nú þessi milliþinganefnd gæti rann- 
sakað til hlitar og hlutdrægnislaust óskir 
þjóðarinnar um afnám eftirlauna, launa- 
kjör embættismanna og embættisskipunina 
og komið fram með tillögur um þau efni, 
tillögur, sem þjóð og þing aðhyllist, þá 
væru miklar líkur til að þau mál yrðu tek- 
in út af dagskrá þjóðarinnar um margra 
ára bil.

Jeg efast ekki um að allir sjái, hvílíkl 
stór-happ það væri að losna við þetta úr 
fiokkadeilunum, í stað þess að vera alt af 
að þrefa og þrátta um það árangurslaust, 
einungis til að vekja úlfúð.

Það tel jeg minsta kosti áreiðanlegt, 
ef þessi milliþinganefnd yrði skipuð, þá 
væru þessi deilumál útilokuð frá því að 
um þau yrði rifist fyrir næstu kosningar.
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■Og það eitt teldi jeg strax mikinn feng. 
Nóg munu deiluefnin samt.

Að endingu skal jeg lýsa þeirri von 
minni, sjerstaklega á þeim embættismönn- 
um, sem eiga hjer sæti í deildinni, að við 
greiðum allir þessari tillögu atkvæði. Fyrsta 
•og helsta skilyrðið til þess, að embættis- 
mannastjettin njóti samúðar og sanngirni 
hjá þjóðinni er það, að embættismennirnir 
herji ekki blákalt fram sinar, að mörgu 
Jeyti einhliða, skoðanir á kjörum sínum og 
rjettindum, því blindur er hver í sjálfs 
sín sök, heldur að þeir taki höndum sam- 
an við aðrar stjettir landsins, til þess að 
krefjast hlutdrægnislausrar og itarlegrar 
rannsóknar á deilumálunum. Þá er von 
wn ad gjáin Tiverfi.

Af þessum ástæðum tel jeg það mjög 
æskilegt og skemtilegt afspurnar, að þessi 
brtt. nefndarinnar verði samþykt í e. hlj. 
hjer i deildinni.

ATKVGR.:
Brtt. 248 við brtt. 193 samþ. án atkv. 
Brtt. 193 við till.greinina, svo breytt,

samþ. með 12:1 atkv. að viðhöfðu nafna- 
kalli og sögðu

já: nei:
Björn Þorláksson, Júlíus Havsteen. 
Steingrimur Jónsson,
Eiríkur Briem,
Guðm. Björnsson,
Guðrn. Olafsson,
Hákon Kristóferss.,
Jósef Björnsson,
Karl Einarsson,
Karl Finnbogason,
Kristinn Danielsson,
Magnús Pjetursson,
Sigurður Stefáuss.,

Málsgrein lill. sjálfrar (þgskj. 109) þar 
með fallin.

Tiliagan svo orðuð, sem nú var koniið, 
afgreidd til Nd.

(Sjá A. 264).

4. Baðefni.
A 30. fundi í Ed., mánudaginu 3. ágúst, 

var útbýtt
tillögu til pingsályktunar um baðefni, 

frá sauðfjárbaðanefnd Ed.
Á 31. fundi, þriðjudaginn 4. ágúst, var 

tillagan tekin til meðferðar hvernig ræða 
skuli (A. 309).

Forseti lagði til að hafa eina umræðu 
um tillöguna, og var það samþykt í einu 
hljóði.

Ein umr. á 32. fundi, miðvikudaginn
5. ágúst (A. 309).

Framsögumaður (Jósef Björnsson): 
Nefndin, sem fjallaði um frv. til laga um 
breytingu á lögum um sauðfjárbaðanir nr. 
46, 10. nóv. 1913, á þingskj. 209, kom 
fram með þessa tillögu, og hefir leyft sjer 
að gjöra það fyrst og fremst af þvi að 
henni er það kunnugt, að baðefni það, sem 
hjer er um að ræða, hefir víðsvegar um 
land fengið talsvert álit. Sjerstaklega er 
þó tillagan komin fram fyrir það, að 
nefndinni fanst verðið á baðlyfjum 
þeim, sem auglýst eru í Lögbirtinga- 
blaðinu 16. júlí þ. á., allhátt. Hið 
ódýrasta þeirra kostar að meðaltali tæpa 
4 aura í kindina, en hið dýrasta tæpa 5 
aura. Nefndin telur verð þetta mjög hátt, 
og þegar það er borið saman við verðið 
á því baðlyfi, sem hjer er farið fram á 
að stjórnin löggildi, Coopers baðlyf, þá er 
verðmunurinn mikill, þvi að af Coopers 
baðlegi kostar bað í hverja kind að eins 
tæpa 2 aura, og af dýrustu baðlyfjategund 
Coopers þarf baðið í hverja kind ekki að 
kosta nema rúma 3 aura; og að meðal- 
tali kostar það af þeim þrem baðlyfjateg- 
undum, sem þetta firma hefir á boðstólum, 
2,.->s aura. Þetta er svo miklu lægra en 
verðið á baðlyfjum þeim, sem stjórnar- 
ráðið hefir heimilað til notkunar, þar sem 
meðalverð þeirra er 4,s» aurar í kind, að 
full ástæða virðist trl að baðefni það, sem 
hjer ræðir um, mætti og koma til greina,
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svo framarlega sem ekki hafa komið i 
ljós einhverjir annmarkar á þvi, sem gjöri 
það að verkum, að óráðlegt sje að nota 
það, en þess hefi jeg hvergi heyrt getið 
af þeim mönnum, sem notað hafa baðefni 
þessi. Það liggur í augum uppi, að það 
er ekki lítill fjársparnaður fyrir landið, að 
nota þessi baðlyf, í samanburði við það að 
nota þau, sem stjórnin heíir fyrir skipað, 
ef það að öðru leyti stendur þeim ekki 
að baki, eins og vottorð þau, er jeg kem 
bráðum að, benda á að síst muni vera. 
Ef gjört er ráð fyrir að böðuð sjeu 6 — 
700 þús. fjár árlega, þá er verðmunurinn 
á baðlyfjunum milli 10 og 20 þús. krónur 
á ári.

En hvernig stendur þá á því, að þetta 
baðefni hefir ekki verið heimilað til not- 
kunar ásamt hinum? Jeg skal ekkert um 
það fullyrða; mjer er það ekki fullljóst. 
Eitt er víst, að það er ekki að kenna um- 
boðsmanni verksmiðju þeirrar, sem býr 
baðlyfin til. Hann hefir liklega manna 
fyrstur boðið stjórnarráðinu baðlyfin, og 
óskað að mega korna til greina í sam- 
kepninni. Jeg hefi hjer i höndum brjef frá 
umboðsmanninum, er hann ritaði stjórn- 
arráðinu 16.*desember 1913 og bauð fram 
baðlyf sitt. Nefndinni hefir verið skýrt frá 
því, að þessu brjefi hafi ekki verið svarað 
af stjórnarráðinu. Þegar umboðsmanninum 
þótti örvænt um að hann mundi fá nokk- 
urt svar, ritaði hann stjórnarráðinu af 
nýju og óskaði, eins og áður, að sitt bað- 
lyf mætti koma til greina; bauðst hann 
þá, eins og reyndar líka í fyrra brjefinu, 
til að gefa þær upplýsingar urn baðlyfið, 
er stjórnarráðið óskaði að fá. Ekki hafði 
þetta þó þann árangur, að baðlyfið væri 
tekið í tölu hinna lögleyfðu baðlyfja. En 
þá vaknar sú spurning: Munu landsmenn 
frekar hafa óskað að fá þau baðefni, sem 
þegar eru lögskipuð, en þetta?

Eftir þessu grenslaðist nefndin, eða for- 
maður hennar, hjá stjórnarráðinu, en ekki 
fjekk nefndin með því neina vitneskju um
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að beiðni hafi komið frá sauðfjáreigend- 
um um baðlyf þau, sem lögskipuð eru nú. 
Hinsvegar er það víst, að óskir hafa komið 
til stjórnarráðsins um að niega nota 
Coopers baðlyf. Jeg hefi hjer í höndum 
útdrátt úr sýslufundargjörð úr Austur- 
Skaftafellssýslu 25. maí í vor, þar sem 
sýslunefndin mælir með því við stjórnar- 
ráðið, að þangað í sýsluna fáist Coopers 
baðlyf. Hjer liggur þá fyrir ósk úr einni 
af sýslum landsins, og verð jeg að lita 
þannig á, að hún sje komin fram af þvi 
að bændum þar hafi reynst baðlyf þessi 
góð.

Oss flutningsmönnum tillögunnar er það 
og sjálfum fullkunnugt, að baðlyfin hafa 
verið töluvert reynd og reynst góð sem 
þrifabað, og ýmsir telja, að þau hafi mjög 
góð áhrif á ullarvöxt og ullargæði fjárinsr 
sem í þeim er baðað.

Auk sýslufundargjörðarinnar úr Austur- 
Skaftafellssýslu, hefi jeg fyrir rnjer liggj- 
andi umsagnir ýmsra einstakra manna úr 
Norður- og Austurlandi um lyfið — hvernig; 
það hafi reynst þeim. Þessar umsagnir eru 
s j e rstak lega ú r N. -Þi ngeyjar- og N .-M úlasýsl u , 
Ein þeirra er úr Eyjafirði frá manni, sem mun 
kunnur flestum hv. þdrn., að minsta kosti 
af orðróm, að því að vera mætur maður 
og merkur og sjerstaklega athugull og. 
búhygginn. Þessi maður er Magnús Sig- 
urðsson á Grund. Hann segir í brjefi, sem 
jeg befi hjer fyrir mjer, að í þau 30 árr 
sem hann hafi baðað, hafi hann reynt 
ýms baðlyf, þar á meðal kreolín, og segirr 
að sjer hafi reynst Coopers baðefni best 
af öllum baðefnum, sem hann hafi notað. 
Um kreolín það, sem hann hafi notaðr 
segir hann, að eftir sinni reynslu hafi það 
að vísu alveg eytt lús og óþrifum úr fjer 
en hafi haft þann stóra ókost, að því nær 
ómögulegt hafi verið að þvo ullina svo 
vel, að hún yrði góð verslunarvara, og 
því hafi hann hætt að nota þennan bað- 
lög. En um Goopers baðlyfið segir hannr 
að auk þess sem það eyði öllum óþrifum,
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-auki það og bæti ullina og gjöri hana betri 
verslunarvöru en flest önnur baðlyf, er 
hann hafi reynt. Kveðst hann þvi mjög 
nauðugur hætta að nota þetta baðlyf, sem 
sjer, þegar á alt sje litið, hafi reynst best 
allra þeirra baðlyfja, er hann hafi notað 
á þessum alt að 30 árum, ef löggjafar- 
valdið með lögum „þvingi sig til að við- 
hafa annað baðmeðal“, sem hann óskar 
að ekki komi fyrir.

Þetta segir nú þessi maður um málið. 
En auk þess liggja hjer fyrir brjef frá 
ýmsum mönnum á Austurlandi, og hefi 
jeg fengið vitneskju frá hv. 5. kgk. (B. Þ.t, 
er þekkir marga þeirra, um að það sjeu 
merkir menn og áreiðanlegir. Segja þeir 
sama um baðefni þetta, að það sje örugt 
þrifabað, og taka það sjerstaklega fram, 
að það auki ullarvöxtinn. Þessi brjef eru 
frá lt einstökum bændum. En auk þessa 
liggur hjer fyrir vottorð um áhrif þessara 
Coopers baðefna frá bændum og fjár- 
mönnum í Kjallahreppi í Norður-Þingeyj- 
arsýslu. Vottorðið er undirskrifað af 12 
mönnum. Segjast þeir hafa brúkað bað- 
lyfið í 2400 fjár, og hafi það reynst sjer 
mjög vel.

Af öllum framangreindum ástæðum: I 
fyrsta lagi, að baðefni þetta er ódýrast 
þeirra, sem kostur er á; í öðru lagi af 
því að reynsla er fengin víða um land fyrir 
því, að það er ágætt þrifabað, og í þriðja 
lagi af því að það hefir góð áhrif á ullar- 
vöxt, og af þvi að ullin af þvi fje, sem 
baðað er úr þessu baðefni, er vel falliu til 
að taka á móti góðri verkun, þá höfum 
vjer flutningsmenn leyft oss að koma fram 
með þessa tillögu, svo að þeir, sem að 
undanförnu hafa notað þetta baðlyf og 
reynst það vel, neyðist ekki til að hætta 
við það og taka annað í þess stað, sem 
þeirn fellur ver. Vona jeg að endingu að 
hv. deild sjái sjer fært að samþykkja til- 
löguna.

ATKVGR.:
Tillagan samþ. með 10 atkv. samhlj. 

og afgreidd til ráðherra sem
ályktun efri deildar Alþingis.

(Sjá A. 382.)

5. Reikningsskil, gjaldheimtur og 
tolleftirlit.

A 32. fundi i Ed., miðvikudaginn 5. 
ágúst, var útbýtt (í nefndarál. um málið: 
Tillaga til þingsál. um fjárheimtur fyrir 
landssjóðinn og sjerstaka tollgæslu):

tillögu til þingsályktunar um opinber 
reikningsskil og gialdheimtur og toll- 
eftirlit.

Á 33. fundi, fimtudaginn 6. ágúst, var 
tillagan tekin til meðferðar hvernig 
ræða skuli. (A. 334.)

Forseti lagði til að höfð væri ein um- 
ræða um tillöguna, og var það samþykt í 
einu hljóði.

E i n u m r. á 34. fundi, föstudaginn 7. 
ágúst. (A. 334.)

Framsöguin. (Sig. Stefánsson): Þegar 
tillaga sú, sem þetta nefndarálit er sprottið 
af, var til umræðu hjer í deildinni, var 
rækilega tekið fram af hvaða ástæðum 
hún væri sprottin. Þótti þá rjett að skipa 
nefnd til að athuga málið, og er hún nú 
komin fram með álit sitt. Jeg býst við að 
allir sjeu á einu máli um það, að það 
sje rjett að þingið athugi þetta niál og 
reyni að stemma stigu fyrir þeim vanskil- 
um og þeirri óreglu, sem borið hefir á 
hjá gjaldheimtumönnum landssjóðs. Nefnd- 
inni duldist ekki, að mjög margt þurfti að 
athuga, sem nefndin hafði ekki tíma til 
að rannsaka og tillaga sú, sem hjer er 
komin fram, er því að eins bráðabirgða- 
tillaga, sem við vonum þó að verði til 
bóta. Nefndin vildi í fyrsta lagi athuga 
gildandi fyrirmæli um eftirlit með gjald-
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heimtumönnum landssjóðs og í öðru Iagi 
hvernig pessum fyrirmælum væri framfylgt 
af þeim, sem hafa eftirlitið á hendi. Gjald- 
heimtan hefir aukist mjög á siðari ármn; 
hún er nú orðin vandameiri en hún var 
þegar þau ákvæði voru sett um eftirlitið, 
sem nú gilda. Þegar nefndin hafði athug- 
að gildandi fyrirmæli um þetta efni, sem 
aðallega eru að finna í reglugjörð um 
opinber reikningsskil og heimtingu opin- 
berra gjalda á íslandi 13. febr. 1873, 
reglugjörð 25. maí 1878 um aukatekjur 
og landshöfðingjabrjefi 16. mai 1876 og 
ýmsum öðrum landshöfðingjabrjefum, 
þótti henni sjálfsagt, að leita upplýsinga 
hjá stjórnarráðinu um hvernig gjaldheimtu- 
menn fylgdu þessum fyrirmælum og 
hvernig eftirlitinu með því væri varið. Jeg 
ætla ekki að taka hjer upp aftur spurn- 
ingar nefndarinnar og svör stjórnarinnar, 
þvi að það er hvorttveggja prentað í 
nefndarálitinu. En jeg vil að eins taka 
það fram, að af svörum stjórnarráðsins 
sjest það, að mikið vantar á að gjald- 
heimtumenn landssjóðs fylgi gildandi fyrir- 
mælum, og nefndin tekur það frani, að 
hún álítur að þetta geti verið afsakanlegt, 
vegna þess hvað störf þessara manna 
hafa aukist mjög og orðið margbrotnari 
en þau voru áður.

Þá er það bert af svörum stjórnarráðs- 
ins, aðeftirlitinu hefirstórum hnignað. Þetta 
játar stjórnarráðið berum orðum. Auðvitað 
hetði það átt að vera afleiðingin af auk- 
inni og vandasamari gjaldheimtu, að eftir- 
litið hefði átt að aukast að sama skapi, 
en í stað þess hefir því stórum hnignað. 
Þegar nefndin hafði fengið þessar upp- 
lýsingar, þurfti hún að athuga, hvort þetta 
stafaði af því að of litlir starfskraftar 
væru fyrir hendi í stjórnarráðinu. Hefði 
nefndinni sýnst svo, þá hefði hún lagt það 
til, að starfskraftarnir í stjórnarráðinu væru 
auknir. En nefndin hefir ekki getað kom- 
ist að þeirri niðurstöðu, að þess sje þörf. 
Það er kunnugt, að starfsmönnum hefir

allmjög verið fjölgað i stjórnarráðinu síðan 
það var stofnað, svo að þar ætti ekki að- 
vanta starfskrafta. Annað, sem nefndinni 
þótti ástæða til að rannsaka, var það, 
hvort gildandi fyrirmæli um þetta efni 
væru orðin svo úrelt, að ekki væri hægt 
að beita þeim þess vegna. Nefndin komst 
að þeirri niðurstöðu um þetta atriði, a& 
i hinum gildandi reglugjörðum og lands- 
höfðingjabrjefum væri fullkomið aðhald, 
bæði fyrir stjórnina til þess að fylgja eftir- 
litinu fast fram og fyrir gjaldheimtumenn- 
ina til þess að standa í skilum við lands- 
sjóð. Nefndin játar að vísu, að sum ákvæði 
í reglugjörðinni 13. febr. 1873, sjeu orðin 
svo úrelt, að þau eigi ekki lengur við, og; 
sum ákvæði vantar, sem nauðsynlega 
þyrftu að vera fyrir hendi, en á meðan 
landshöfðingjaembættið stóð, gjörði lands- 
höfðingi mikið til þess að bæta úr þeim 
göllum, sem voru á reglugjörðinni sökum 
breyttra tíma. Nefndin komst því að þeirri 
niðurstöðo, að hið litla eftirlit væri hvorki 
að kenna ónógum starfskröftum i stjórnar- 
ráðinu nje því, að hinar gildandi reglugjörðir 
væru orðnar úreltar. Það er tekið fram í 
nefndarálitinu, að stjórnarráðið sje nú að 
endurskoða reglugjörðina frá 13. febr. 
1873. Nefndin hefir átt kost á að kynna 
sjer frumvarpið, og álitur hún að það- 
muni vera til nokkurra bóta. Nefndin er 
samdóma stjórnarráðinu um það að rjett 
sje að endurskoða þessa reglugjörð, og 
leggur hún til, að deildin samþykki áskor- 
un um að þessari endurskoðun verði flýtt 
sem inest, því að það virðist svo sem 
hún sje búin að vera nokkuð lengi á döf- 
inni. Hitt vill nefndin lika taka fram, að 
hún álítur viðurlög reglugjörðarinnar 
13. febr. 1873 við vanrækslu og óreglu 
gjaldheimtumanna vera sanngjörn, og 
þykir henni því ekki rjett, að úr þeim 
sje dregið. Á hinn bóginn álítur hún þau 
nægjanlega hörð, ef þeim væri fylgt fram, 
og leggur hún því ekki til að hert verði 
á þeim frá því sem nú er, enda meira
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undir því komið, að þess sje gætt í tíma 
ef brestur verður á því, að staðið sje í 
skilum við landssjóðinn, heldur en undir 
refsiákvæðum, sem ef til vill er misjafn- 
lega fram fylgt.

Svo kom sú spurning, hvað stjórnar- 
ráðið gæti gjört til þess að gjöra eftirlitið 
tryggara. Nefndinni duldist það ekki, að 
vel gæti komið til greina að skipa sjer- 
staka eftirlitsmenn, eins og fram kom i 
umræðunum um þetta mál hjá hv. 6. 
kgk. (G. B.) og hæstv. ráðherra. En nefndin 
þóttist ekki hafa getað athugað málið svo 
vel, að hún gæti á þessu þingi komið 
fram með slika tillögu, og hins vegar duld- 
ist henni ekki, að nokkuð meira mætti 
gjöra af stjórnarráðsins hálfu tilþess að eftir- 
litið yrði betra en það hefir verið til þessa. 
Það hefir komið i ljós, að það er ekki 
búið að skoða hjá öllum sýslumönnum í 
landinu síðan stjórnarráðið var stofnað. 
Það er enn ekki búið að skoða hjá sýslu- 
mönnunum í Skaftafells- og Gullbringu- 
og Kjósarsýslu. Við vorum svo heppnir 
að hafa i nefndinni þann mann, sem um 
langan tíma hafði haft þetta eftirlit á hendi, 
hv. 1. kgk. (J. H.) sem gegndi þessu starfi 
allan þann tima, sem hann var amtmaður, 
og skýrði hann okkur frá, að hverju gagni 
þessar eftirlitsferðir hefðu komið, og ber- 
um við fult traust til þeirra upplýsinga, 
sem hann gaf okkur um það efni. Það 
hefir legið sá orðrómur á, að þessar eftir- 
litsferðir hafi verið litt nýtar eins og þær 
hafa verið framkvæmdar, en það er aug- 
ljóst, að eins og þær geta verið gagnlaus- 
ar, ef þær eru að eins framkvæmdar til 
þess að hægt sje að segja að þær hafi 
verið farnar, eins má framkvæma þær svo, 
ef hyggilega er að farið, að þær komi að 
miklu liði. Þær eru einmitt eitt aðalatriðið 
í eftirlitinu, ef þær eru vel og röggsam- 
lega framkvæmdar. Það hefir verið sagt, 
að nú sje miklu hægra með eftirlitið síð- 
an síminn kom. Það er satt, að nú er 
hægra en áður var að reka á eftir gjald-

heimtumönnum með að senda reikninga 
sína, en það er ekki hægt á þann hátt að 
komast að raun um, hvernig skrifstofuhald 
þeirra er. Nefndin verður þvi að halda 
þvi fram, að þessar eftirlitsferðir megi 
engan veginn falla niður, heldur verði þær 
að aukast frá því sem nú er. Ef nefndin 
þarf að ásaka sig um nokkuð, þá er það 
um það, að hún hafi ekki hert nóg á 
þessum eftirlitsferðum nieð þeirri tillögu 
sinni, að skoðað sje hjá öllum gjaldheimtu- 
mönnum einu sinni á hverjum þrem árum.

Nefndiu rannsakaði, hvort það mundi 
vera kleift fyrir stjórnarráðið að hafa 
þessar eftirlitsferðir á hendi, og komst 
hún að þeirri niðurstöðu, að svo mundi 
vera, þar sem stjórnarráðið hefir 3 skrif- 
stofustjórum á að skipa, auk landritara 
og ráðherra, sem allir ættu að vera vel 
færir til þessa starfa. Þetta eftirlit ætti að 
vera kært embættismönnunum sjálfum, og 
stjórnarráðið getur haft miklu nákvæmara 
eftirlit með þeim á þennan hátt heldur en

; með skrifstofueftirliti einu saman.
Jeg finn svo ekki ástæðu til að fara 

fleiri orðum um fýrri liðinn í tillögu okk- 
ar nefndarmanna og sný mjer því að 
seinni liðnum.
. Um þanri lið var nefndin ekki í minni 
vanda, og hefir hún ekki þorað að taka 
tillöguna um sjerstaka tollgæslu til greina, 
nema að þvi er snertir Reykjavík. Nefnd- 
inni duldist það ekki, að svo framarlega 
sem sjerstök tollgæsla ætli ekki að verða 
dýrari en sem nemur þeim inuheimtu- 
launum, sem sýslumenn fá nú, þá væri 
hún hvergi framkvæmanleg, svo að veru- 
legu gagni kæmi, nema í Reykjavík. Því 
eins og bent er á í nefndarálitinu, þá eru 
innheimtulaun þau, sem koma á aðra 
kaupstaði, ekki svo mikil að hægt sje að 
ætla, að samviskusamur og duglegur mað- 
ur fengist til þess að hafa tollgæsluna á 
hendi fyrir ekki hærri laun. Oðru máli 
er að gegna um Reykjavík; þau inn- 
heimtulaun, sem þar eru tilgreind, koma
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óskift á bæinn, og þau eru svo rífleg, ca. 
10 þús. kr. síðasta árið, að nefndinni 
duldist ekki, að með þeim mætti auka toll- 
eftirlitið að miklum mun. Sú upphæð ætti 
að vera nóg til þess, að launa 3 tollgæslu- 
mönnum allsæmilega og auk þess til nokk- 
urs skrifstofukostnaðar.

Jeg skal taka það fram, að langt er frá 
því að nefiidinni detti i hug að bæjar- 
fógetinn í Reykjavík gegni á nokkurn hátt 
ver innheimtustarfi sínu eu aðrir tollheimtu- 
menn landsins; það fel-t ekkerl slíkt á bak 
við tillögu nefndarinnar, heldur er hún 
komin fram af því, að tollheimta er svo mikil 
í Reykjavík, að það má telja ofætlun fyrir 
bæjarfógetann, sem er hlaðinn svo ótal 
öðrum störfum, að annast iiana til fram- 
búðar, en innheimtulaunin annars vegar svo 
rif, að fyrir þau mun mega koma á fót all- 
tryggri tollgæslu, án þess að íþyngja lands- 
sjóði með því. Nefndin sá sjer ekki fært 
að fara lengra í þvi að koma á fastri toll- 
gæslu en að skora á sljórnina að leggja 
fyrir næsta Alþingi frumvarp til laga um 
sjerstaka tollgæslu í Revkjavik. I þessu 
gat hv. 1. kgk. (J. H.) þó ekki orðið sam- 
ferða nefndinni, og þess vegna hefir hann 
skrifað undir nefndarálitið með fyrirvara; 
veit jeg að hann muni gjöra grein fyrir 
skoðun sinni, og fer þvi ekki út í það.

Nefndinni fanst lika, út af því hvernig hag- 
ar nú orðið til með póstsendingar, rjett að 
leita álits póstmeistara um það, hvernig 
hægt mundi að fyrirbvggja undandrátt á 
tollgreiðslu af tollskyldum póstsendingum, 
sem frá útlöndum koma. Hún spurði 
hann um, hvort rækilega mundi fylgt 7. gr. 
póstlaganna 11. júlí 1911, þar sem svo er 
fyrirskipað, að hver sá maður, sem fær 
böggulsendingu með pósti frá útlöndum, 
iáti í tje drengskapar- og samviskuvottorð 
um hvort sendingin hafi inni að halda toll- 
skyldar vörur. I öðru lagi leitaði nefndin 
álits póstmeistara á því, hvort ekki myndi 
tiltækilegt að veita póststjórninni heimild

til að opna grunsamar böggulsendingar 
um leið og þær væru afhentar.

Fyrri spurningunni svaraði póstmeistari 
ekki ljóslega, en síðari spurningunni svara 
hann hiklaust þannig, að hann sjái ekkert 
því til fyrirstöðu, að póstmönnum sje veitt 
heimild til að rannsaka grunsamar böggul- 
sendingar um leið og þær eru afhentar. 
Nefndin hefir þannig fyrir sjer skýlaus 
ummæli póstmeistarans um þetta atriði, og 
telur hún mikið leggjandi upp úr uinmælum 
þess manns, sem hefir yfirstjórn allra póst- 
mála í landinu og sem hlýtur að vera þeim 
allra manna kunnugastur.

Jeg skal í sambandi við þetta minnastá 
frv. það, sem tekið var út af dagskrá hjer i 
deildinnni í dag (brt. á tolllögum). Það var 
beint eftir bendingu frá nefndinni hjerí deild, 
að upp i það var tekið ákvæðið um opnun 
póstsendinga. Ef vel hefði byrjað fyrir því 
frv., mundum við hafa tekið aftur þann 
lið tillögunnar, sem um þetta er. En eins 
og því frv. er nú komið, tel jeg ekki 
hyggilegt að taka hann aftur; við vitum 
ekki, hver forlög þess kunna að verða, og 
vil jeg því mælast til að liðurinn sje sam- 
þyktur. Þótt nefndin treysti sjer ekki til 
að fara lengra en hún gjörði í tillögum 
um sjerstaka tollgæslu, þótti henni þó 
tími til kominn að athuga vandlegar en 
gjört hefir verið, hvort ekki sje ástæða til 
að selja upp sjerstaka tollgæslu um land 
alt. Reyndar býst hún varla við að það 
muni þykja fært að svo stöddu. Eigi að 
síður er það mikils vert að fá ábyggilegar 
skýrslur um, hvað þetta muni kosta, og 
stefnir síðasti liður tillögunnar að því, 
að stjórin afli sjer þeirra og leggi þær svo 
fvrir Alþingi.

Lýk jeg svo máli rnínu með þeirri ósk, 
að hv. d. Ijái tillögunni fylgi sitt.

Karl Einarssoii: Þegar þetta mál kom 
fyrst fyrir hjer í deildinni, þá var haldin um 
það löng ræða með mörgum stóryrð- 
um. Þegar nefndarálitið kom, þá sá jeg
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að þau höfðu hjaðnað ogekki orðið neitt úr 
neinu. Nefndin hefir ekki fundið neitt 
verulegt að athuga við eftirlitið með gjald- 
heimtumönnum landssjóðs og reikningsskil 
þeirra, enda ganga tillögur hennar í þá 
átt, að láta þingið samþykkja tillögur um 
það, sem stjórnin er þegar að gjöra og sum- 
part hefir þegar gjört. Stjórnin er nú að 
endurskoða reglugjörðina frá 13. febr. 1873, 
og þar er síst dregið úr ákvæðimum um 
vanrækslu og óreglu gjaldheimtumanna. 
(J. B.: Hvernig getur þingmaðurinn vit- 
að um það?). Jeg hefi sjeð frv. og get 
fullvissað um að liðurinn I. b. í tillöguuui 
er óþarfur. Þá er farið fram á að eftir- 
litsferðir sjeu farnar til allra gjaldheimtu- 
manna landssjóðs þriðja hvert ár. Þessar 
eftirlitsferðir hata verið farnar á tlesta 
staði að undanförnu. Hafnarfjörður sýn- 
ist reyndar hafa orðið útundan, og veit jeg 
efcki af hverju. Það væri fróðlegt að fá 
skýrslu frá sjórnarráðinu um það, því að 
ekki er kostnaðarsamt að fara þangað eft- 
irlitsferð. En líklega er það af þvi að 
skýrslur og reikningsskil þaðan hafa jafn- 
an verið í góðri reglu. Allar þrjár tillög- 
urnar undir tölulið I. eru að vísu sjálfsagð- 
ar, en jafnframt óþarfar, þvi að tvær þeirra 
eru þegar komnar til framkvæmda og 
stjórnin hefir opin augun fyrir hinni þriðju 
og framkvæmir það, sem hún fer fram á, 
eftir föngum.

Það var sagt við flutning málsins hjer 
i deildinni, að sorglegt væri til þess 
að vita, að þeir menn, sem álitnir 
hefðu verið áreiðanlegir skilamenn, yrðu 
alt í einu brennimerktir fyrir pretti og fjár- 
svik. Mjer fanst þetta vera furðu sterk 
orð. Jeg þekki ekki til að neinn gjald- 
heimtumaður landssjóðs hafi orðið brenni- 
merktur fyrir pretti og fjársvik. Sje þegar 
vöknuð tortrygni gegn embættismönnum, 
þá hljóta slíkar öfgar að auka hana, og 
eru alveg mishepnaðar, ef tilgangurinn hefir 
verið að eyða henni með þeim. Ræðan, 
sem þetta er í, er nú komin áprent; það

var margt fleira öfgakent í henni, þegar 
hún var ílutt, þótt úr því hafi verið dregið 
síðar. (S>g. Stefánsson: Ekki hefir ræðu- 
maður gjört það). Síðan jeg varð sýslu- 
maður hefir einu sinni verið skoðað hjá 
mjer, og var þá alt rannsakað nákvæm- 
lega, bæði embættisbækur og sjóður, og 
borið vandlega saman. Jeg get borið umaðsú 
skoðun fór samviskusamlega fram, og veit 
jeg ekki betur en að svona hafi alstaðar 
verið; var þetta þó ekki ljett verk. Vit- 
anlega voru bækur færðar eins og vera 
ber. Það má segja að Vestmannaeyja- 
sýsla sje litil sýsla, en þólt svo sje, þá er 
þar þó allmikil og margbrotin gjaldheimta.

Eftir minni reynsiu og þekkingu verð 
jeg algjörlega að mótmælla því, að eftirlitið 
með sýslumönnunum sje ekki annað en 
nafnið tómt. Háttv. 6. kgk. (G. B.) sagði, 
að eftirlitinu væri þannig háttað, að eftir- 
litsmaðurinn liti að eins lauslega á bækurn- 
ar, en settist svo að veitingum. Ekki var 
eftirlitinu hagað þannig hjá mjer, heldur 
eins og jeg skýrði áðan frá, og hefi jeg 
þó enga ástæðu til að ætla, að það hafi 
verið meira eða strangara en hjá öðrum.

Þegar svo er farið að athuga vanskil 
hjá gjaldheimtumönnum undanfarin ár, þá 
kernur það í ljós, að sama sem ekkert 
kveður að því. Það er að vísu kunnugt, 
að einn gjaldheimtumaður álti örðugt með 
að standa í skilum; mun það hafa komið 
af óhöppum við innheimtuna. Stjórnar- 
ráðið varð þess brátt vart, en hvorki hv.
6. kgk. (G. B.) nje hv. þm. ísfjk. (S. St.), 
og fekk því kipt í lag. Þetta sýnir einmitt, 
að eftirlitið er gott.

Það sýnist koma fram í brjefi landritara, 
að ef til vill hafi ekki farið fram sem ná- 
kvæmust skoðun hjá einum sýslumanni 
um alllangan tima. Þar stóð mjög sjer- 
staklega á. Sýslumaðurinn hafði verið 
mjög heilsulitill 2—3 siðustu árin, og sið- 
asta ársfjórðungiun mjög þjáður, og ekki 
ólíklegt, að sú óreiða, sem orð leikur á 
að verið hafi á fjármálunum, hafi, ef hún
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annars er nokkur, sennilega stafað af þess- 
um veikindum að mestu eða öllu, og þá 
af ástæðum honum óviðráðanlegum, og 
sem honum verða því ekki gefnar að sök.

Annars stóð jeg einkum upp til að slá 
því föstu, að framkoma þessa máls hjer 
á þingi geti ekki orðið til góðs. Eins 
og því hefir verið framfylgt, getur það ekki 
orðið til að draga úr tortrygni almennings, 
heldur til að auka hana. Stjórnarráðinu 
er það ljóst af óhðppum þeim, sem fyrir 
hafa komið, og sem jeg neita að stafi af 
prettum og fjársvikum, að eflirlitið þurfi 
að vera enn nákvæmara en verið hefir. 
Reglugjörðina um reikningsskil frá 13. febr. 
1873 hefir það tekið til endurskoðunar, og 
er hin endurskoþaða reglugjörð að eins ó- 
útkomin. Að gefa fastákveðnar reglur um 
að endurskoðun skuli fara fram þriðja hvert 
ár, er þýðingarlaust og getur verið skað- 
legt. Það er miklu rjettara að ákveða 
þannig, að endurskoðanirnar skuli vera 
nægilega tiðar. Ef liðurinn I. c. verður 
samþ., þá lítur út fyrir, að ekki megi fara 
eftirlitsferðir til sama mannsins, nema þriðja 
hvert ár, jafnvel þótt stjórninni fyndist full 
ástæða til að láta fara þær á skemri fresti 
(Sig. Stef.: Jeg bið háttv. þm. (K. E.) að 
lesa það sem hann er að fara með. I till. 
stendur, að gjöra skuli eftirlitsferðir hjá öll- 
um gjaldheimtumönnum landssjóðsins að 
minsta kosti einu sinni á hverjum þremur 
árum, og oftar, ef sjerstakar ástœður 
eru til). Þótt jeg lesi og lesi tillögur 
hv. nefndar sje jeg ekki betur en þær 
sjeu þýðingarlaust rugl út í loftið, bornar 
fram til að gjöra sig merkilega, og til að 
sverta bestu menn þjóðarinnar í augum 
almennings.

Júlíus Havsteen: Jeg skrifaði undir 
nefndarálitið með fyrirvara, og er tekið 
fram í því, af hverju jeg gjörði það.

Jeg álít það ekki rjett, að fara að stofna 
hjer sjerstakt toileftirlit í Reykjavík einni; 
ef það yrði gjört, fæ jeg ekki betur sjeð 
en sjálfsagt væri að gjöra hið sama um

land alt; en hætt er við að það yrði til- 
finnanlega dýrt. Mjer finst það ekki vera 
rjett „princip“ að skipa fyrir með lögum, 
að aðrar reglur skuli gilda um tolleftirlit 
í Reykjavík en annarstaðar, t. d. í Hafn- 
arfirði, sem liggur rjett hjá Reykjavik. 
Samt er það ekki svo að skilja, að jeg 
óski ekki eftir strangara tolleftirliti en nú 
er hægt að koma við. En það er dýrt að 
beita því, og jeg er hræddur um, að vjer 
höfum varla fje til að koma því á.

Að þvi er snertir skaða þann, er bæjar- 
fógetinn í Reykjavík mundi verða fyrir 
við það að missa hundraðsgjald sitt af 
tollinnheimtunni, ef hún verður frá honum 
tekin, þá mundi hann samkvæmt launa- 
lögunum frá 15. október 1875 verða að 
sitja með hann bótalaust. Það yrði líkt 
um það, eins og þegar embættismenn verða 
að fara á eftirlaun við það, að embætti 
þeirra eru lögð niður. Annars sýnist mjer 
nefndarálitið vera á góðum rökum bygt. 
Eftirlit er nauðsynlegt, það veit jeg af 
minni 21 árs reynslu sem eftirlitsmaður 
sýslumanna. A eftirlitsferðum mínumbjarg- 
aði jeg að minsta kosti tvisvar sinnum fje 
fyrir landssjóð; í hvorugt skiftið nam það 
að vísu miklu, hundrað krónum í annað 
skiftið og undir það þrjú hundruð krón- 
um í hitt. En þetta var ekki aðalþýð- 
ing eftirlitsferðanna; hitt hefir miklu tneira 
að segja, að með þeim má koma í veg 
fyrir ýmsa óreglu, áður en hún fer að 
magnast, og gefa ýmsar leiðbeiningar um 
færslu embættisbókanna og margt fleira.

Franisögum. (Sigurður Stefánsson); 
Jeg hefi heyrt sagt, að háttv. þm. Vestm. 
(K. E.) hafi verið eitt eða tvö ár einhver 
aðstoðarmaður í stjórnarráðinu, og þessi 
dvöl hans þar sýnist hafa orðið til þess, 
að hann þykist vita betur en stjórnarráð- 
ið sjálft um eftirlitið með gjaldheimtumönn- 
um landssjóðs, og hvernig því skuli haga. 
Hann segir, að eftirlitið sje nú framkvæmt 
þanuig og sje svo gott, að engin ástæða 
hafi verið til að koma með tillögu þessa.
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Eftir því ætti það nú að vera góðum mun 
meira en það var á árunum eftir 1873, því 
að nú er orðið eftir svo margfalt meiru 
og fleiru að líta en þá, þar sem innheimt- 
an er orðin svo margfalt meiri og marg- 
brotnari. En hvernig er það nú? Stjórn- 
arráðið sjálft viðurkennir, að eftirlitið hafi 
farið minkandi, i stað þess sem það hefði 
átt að fara vaxandi. Það má þó varla ætla, 
að stjórnarráðið hafi farið að gefa sjer 
vantraustsyfirlýsingu að ástæðulausu.

Háttv. þm. Vestm. (K. E.) segir að lillag- 
an sje óþörf, af því að alt það sje þegar 
framkvæmt, sem hún fer fram á. Jeg 
mótmæli þessu. Hvar er t. d. hin endur- 
skoðaða reglugerð? Hún hefir hvergi 
feomið opinberlega fram. Hún eða upp- 
kast til hennar er að vísu nú i skúffunni 
hjá mjer, því stjórnarráðið hefir ljeð mjer 
hana. En eiga sýslumenn að fara að hlýða 
henni áður en húu er gefin út? Jeg held 
það verði ekki heimtað af þeim. Og það 
■er full ástæða fyrir þingið að minna stjórn- 
ina á, að hraða útkomu hennar; svo lengi 
hefir það dregist að hún kæmi. Hefir 
stjórnarráðið skoðað hjá öllum sýslumönn- 
«m einu sinni á hverjum þrem árum, eins 
og lagt er til að gjört verði?

Hvorki nefndin nje háttv. 6. kgk. (G. B.) 
hefir sveigt nokkru að nokkurum einstök- 
um manni, lifandi eða dauðum. Það er 
fyrst háttv. þm. Vestm. (K. E.) sem dreg- 
einstaka menn í umræðurnar, og hann 
lofar ekki einu sinni hinum dauðu að hafa 
frið. Það er allsendis óþarft fyrir háttv. 
þm. Vestm. (K. E.) að taka orð mín eins 
óstint upp eins og hann gjörði.

Jeg tók það fram í fyrri ræðu minni, 
að jeg áliti embættismannastjett þá, sem 
hjer ræðir um, yfir höfuð mjög heiðarlega, 
og jeg endurtek það aftur, ef háttv. þm. 
Vestm. (K. E.) getur verið nokkur hugfró 
i því.

Háttv. þm. Vestm. (K. E. vitnaði í það, 
að jeg hefði sagt að sorglegt væri til þess 
að vita, er menn, sem álitnir hefðu verið

heiðarlegir menn, yrðu alt í einu brenni- 
merktir fyrir pretti og fjársvik. Skildist 
mjer sem hann teldi þessi ummæli mjög 
öfgakend. Þvi miður, verð jeg að segja, 
get jeg fundið þessum orðum fullan stað, 
því það eru fleiri en innheimtumenn lands- 
sjóðs, sem koma til greina.

Jeg vil ekki nefna nein nöfn. Jeg veit 
að innheimtumannastjettin er í heild sinni 
of heiðarleg til þess, að það geti bakað 
henni álitshnekkis þó sannleikurinn sje 
sagður.

Nefndin hefir hvergi sagt, að eftirlits- 
ferðirnar væru ekki samviskusamlega af 
hendi leystar, eftir því sem föng hafa ver- 
ið á; en hún bendir á, að ekki muni tími 
hafa unnist til að gjöra þær eins tiðar og 
þörf er á, og sjálft stjórnarráðið játar, að 
þær hafi verið farnar of sjaldan, og því 
eru full rök fyrir því, að nefndin fer fram 
á að þeim sje fjölgað.

Það getur verið, að nefndin hafi ekki 
ekki fyllilega getað dæmt um, hvort eftir- 
litsferðunum hefi verið áfátt eða ekki; hitt 
þóttist hún fær að dæma um, að þær væru 
of sjaldan farnar; hafði hún þar góðan 
stuðning af einum reyndum og greindum 
nefndarmanni, hv. 1. kgk. (J. H.), reyndari 
og greindari manni en hv. þm. Vestm. (K. 
E.). Hann talar af langri eigin reynslu, er 
hann segist telja þessar eftirlitsferðir mjög 
þýðingarmiklar.

Nefndinni má standa á sama, þótt hv. 
þm. Vestm. (K. E.) slái því fram, að 
tillögur hennar muni verða til að auka 
tortryggni. Það má hver trúa því sem 
vill, að aukið og skarpara eftirlit með 
gjaldheimtumönnunum verði til þess. Nefnd- 
inni fanst það auðsætt, að það mundi verða 
til að draga úr henni. Það er hvorki þm. 
ísfjk. (S. St.) nje 6. kgk. (G. B.), sem eru 
hjer að gjöra sig merkilega, heldur er það 
þm. Vestm. (K. E.) einn, sem er að gjöra 
sig merkilegan með andmælum sínum, sem 
eru á litlum rökum og litlu viti bygð.

Karl Einarsson: Jeg mótmæli þvt, 
32
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að nefndin og háttv. framsögum. (S. St.) 
hafi verið að tala um eftirlitið yfirleitt; 
jeg held fast við það, að talað hafi verið 
um eftirlitsferðirnar sjálfar. I nefndarálitinu 
er beinlínis sagt, að þær raddir hafi heyrst, 
að þessar eftirlitsferðir væru fremur þýð- 
ingarlitlar, og mættu þvi enda missa sig. 
Og háttv. framsögumaður (S. St.) herðir 
á þessu, með því að segja, að almenn- 
ingsrómur væri, að þessar ferðir væru lítt 
nýtar. Jeg mótmæli því sterklega, að jeg 
hafi sveigt að önduðum mönnnm i ræðu 
minni; fjarri því; jeg sveigði einmitt dylgj- 
unum frá þeim. Við erum ekki svo ó- 
kunnugir hverir öðrum hjer í landinu, að 
allir viti ekki að hverju sveigt muni vera 
með þessu svika og fjárprettatali. En 
háttv. framsögumaður (S. St.) hefir ekki 
getað nefnt eitt einasta dæmi, og verður 
það því að skoðast sem marklaust hjal.

Jeg held fast við það, að stjórnarráðið 
hafi opin augu fyrir því, að eftirlitið þurfi 
að skerpa og auka. Þetta hefir það þegar 
tekið til yfirvegunar og mun bráðum fá 
kipt í lag, án allra áminninga frá þinginu. 
Jeg tek það því enn fram: Tillagan er 
óþörf og sýnist ekki borin upp til annars 
en til að gjöra sig merkilegan. Að öðru 
leyti get jeg ekki fengið af mjer, að svara 
meira þvæftingi háttv. þingmanns Isafjk. 
(S. St).

Forseti: Jeg vil benda háttv. þing- 
manni Vestm. (K. E.) á, að það voru 
miður þingmannleg orð, sem hann viðhafði 
í niðurlagi ræðu sinnar.

Karl Einarsson: Og jeg vil benda á, 
að það á heldur ekki vel við í þingræð- 
um, að vera að dæma um greind þing- 
manna og bera hana saman.

Að öðru leyti ælla jeg ekki að svara 
árásum háttv. þm. Isfjk. (S. St.) nje þeim 
þvættingi, er hann flutti í minn garð.

I'ramsögum. (Sigurður Steíansson): 
Jeg sje ekki ástæðu til að svara háttv. 
þm. Vestm. (K. E.), og endurtek það, sem 
jeg áður hefi sagt. Hann er að tala um

að nefna verði dæmi. Eins og það velti 
nokkuð á því, að fara að þylja langar 
nafnaromsur. Jeg gæti, ef jeg vildi, vel 
nefnt dæmi óreiðu, sem stappar nærri 
fjárprettum. En jeg skal beina nokkrum 
spurningum til háttv, þm. Vestm. (K. E.). 
Jeg vil biðja hann að segja mjer, hvað 
eigi að kalla það, þegar sýslumaðurinn 
tæmir sýslusjóð til sinna eigin þarfa ? Eða 
þegar hann eyðir fje úr sparisjóði í sjálfs 
síns þarfir? Eða þegar hann glatar verð- 
brjefum, sem hann á að geyma? Og jeg 
gæti tínt til fleiri dæmi. Jeg vona, að 
hann geti á sínum tíma svarað þessum 
spurningum. (Karl Einarsson: Jeg þekki 
þetta ekki). Þingmanninum gefst að öllum 
líkindum innan skamms færi á að þekkja 
þau. Það er ekkert unnið með því, afr 
neyða menn til að nefna einstaka menn, lif- 
andi eða dána; það er fremur samboðið lítil- 
sigldum og illkvitnum mönnum en greind- 
um og gætnum þingmönnum.

ATKVGR.:
I. liður a, 6, c samþyktur með 10 al- 

kvæðum samhljóða.
II. liður a, b, c samþ. með 10 atkv. 
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Tillagan í heild sinni samþykt með 11 

atkv. samhlj. og afgreidd til ráðherra sem
áluktun efri deildar Alþinais.

(Sjá A. 423).

6. Strandferðir.
A 36. fundi í Ed., mánudaginn 10. 

ágúst, kl. 12 á hád., var útbýtt
tillaga til þingsályktunar um strand- 

ferðir,
eins og hún hafði verið samþykt við eina 
umræðu í Nd.

A sama fundi leitaði forseti leyfis til 
afbrigða frá þingsköpum, til þess að mega 
taka tillöguna til meðferðar hvernig 
ræða skuli (A. 439).

Afbrigði frá þingsköpum voru leyfð og 
samþ.
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Forseti lagði til, að höfð væri ein umr. 
■um tillöguna, og var það samþykt í einu 
hljóði.

Ein umr. á 36. fundi, mánudaginn 
10. ágúst, kl. 6. siðd. (A. 439, n. 395).

Afbrigði frá þingsköpum, til þess að taka 
tillöguna þegar fyrir til einnar umræðu, 
voru leyfð og samþykt.

Franism. strandf.n.(Jósef Björnsson): 
Eins og hinni háttv. deild er kunnugt, 
komust samgöngumálanefndir þær, sem 
skipaðar voru á siðasta þingi, að þeirrj 
niðurstöðu, að strandferðum hjer við land 
mundi best borgið með þvi, að Eimskipa- 
fjelag Islands tæki þessar ferðir að sjer, 
þegar það væri komið á legg.

A siðasta vetri gjörði stjórnin samning 
ing við Eimskipafjelagið, að það tæki að 
sjer strandferðirnar með tveim eða fleiri 
skipum frá apríl 1916, og væri bæði skipa- 
kostur og ferðaáætlun ekki lakari en að 
undanförnu síðan 1911.

I þessum samningi, sem gjörður er 4. 
febr. þ. á., er þess getið, að um stærð og 
áætlun og jafnframt um styrk verði farið 
eftir samningi er síðar verði gjörður.

Til þess að athuga þetta mál og fjalla 
um tillögur til þessara væntanlegu samn- 
inga, sem enn eru ekki gjörðir, milli Eim- 
skipafjelagsins og landstjórnarinnar. voru 
oú nefndir skipaðar í báðum deildum.

Þessar nefndir, sem skipaðar voru, 7 
menn í neðri deild og 5 í efri deild, hafa 
frá upphafi vega átt sameiginlega fundi um 
þetta mál, og árangurinn af starfi nefnd- 
anna er meðal annars sú tillaga, sem nú 
figgur fyrir þessari háttv. deild.

I stuttu máli skal nú leidd athygli að 
aðalatriðum tillögunnar, svo menn átti sig 
betur á nefndarálitinu (þgskj. 395), sem með 
fylgiskjölum er allengt mál.

Fyrsta atriðið er samningstíminn. Að 
samvinnunefndin leggur til að Alþingi feli 
landsstjórninni, að gjöra samninga við Eim- 
skipafjelagið um ekki lengri tima en tvö

ár, árin 1916—1917, liggur í því, að nefnd- 
in leit svo á, að hjer væri ekki hægt í 
byrjun að gjöra sjerfglögga grein fyrir, 
hver verða mundi tekjuhalli af ferðunum. 
Að vísu liggur fyrir áætlun um þetta frá 
samgöngumálaráðunautinum. En áætlanir, 
hversu vel sem þær eru af hendi leystar, 
geta aldrei verið nema áætlanir, og geta 
reynst of háar eða of lágar.

Að því er til afstöðu nefndarinnar kem- 
ur í þessu efni gagnvart Eimskipafjelaginu, 
þá leit hún svo á — og jeg býst við 
háttv. deild líti .svo á —, að stefna beri 
að því, að Eimskipafjelagið hafi ekki baga 
af því, að taka að sjer þessar ferðir. Hins 
vegar telur nefndin það illa viðeigandi, að 
það fengi meiri styrk en vera þyrfti, til 
þess að fjelagið slyppi skaðlaust frá því, að 
hafa ferðirnar. Eftir þessu verður samu- 
ingurinn sniðinn. I byrjun er ekki hægt 
að segja hvernig ferðirnar ganga eða hver 
tekjuhalli muni verða. Reynslan ein get- 
ur skorið úr þessu. Þess vegna telur nefnd- 
in rjettast að leggja til, að samningurinn 
sje einungis gjörður fyrir tvö ár, og gæti 
þá fengist reynsla, sem rnætti byggja á, 
enda engin ástæða til að hafa tímann 
lengri.

Þá kem jeg að 1. tölulið þingsályktun- 
artillögunnar. Þar er farið fram á tvö 
strandferðaskip, bæði af sömu gjörð og 
sama fyrirkomulagi. Stærðin er ætlast til 
að sje 400 smálestir, eða, eins og hjer er 
kveðið á, 30 þús. ten. fet. Skipin hafi 9 
mílna ganghraða á vöku, fullfermd, og hafi 
þrjú farrými. 1. farrými rúmi 40 manns,
2. farrými rúmi 50 manns og 3. farrými 100 
manns. í báðum þessum skipum er ætl- 
ast til að sje kælirúm, sem ekki nemi 
niinna rúmi en 1200 teningsfetum í hvoru 
skipi.

Það sem nefndin hafði að byggja á, að 
því er skipakost snertir, var þrenns konar 
áætlun frá samgöngumálaráðunautinum. 
Þær þrjár áætlanir eru prentaðar á fylgi- 
skjali I.—III. með skýringum og athuga-
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semdum á fylgiskjali IV. í nefndará- 
litinu.

I áætlun nr. 1 er gert ráð fyrir tveim 
misstórum skipum, öðru 350 smálestir og 
hinu 450 smálestir. Þessi skip sjeu með 
misjöfnum farrýmum og útbúnaður að 
ýmsu ólíkur, meðal annars mismunandi 
ganghraða.

Þá kemur áætlun nr. 2., sem í þings- 
ályktunartilllögunni er lagt til að fylgt 
verði í aðalatriðunum. Þar eru bæði skip- 
in jafnstór, 400 smálistir, nýbygð og með 
9 nn'lna ganghraða.

I 3. áætlun samgöngumálaráðunautarins 
áttu skipin að vera misstór, tvö eins og 
i áætlun nr. 1, og þriðja skipið minna, 
225—250 smálestir. Auk þess mætti þetta 
skip gjarna vera gamalt skip, en hin ný 
skip.

Þegar nefndin hafði athugað þennan 
þrenns konar skipakost, sem samgöngu- 
málaráðunauturinn hafði stungið upp á, 
varð það ofan á, að hallast að 2. áætlun 
sem grundvelli þeim, er byggja skyldi á. 
Það, sem mælir mest með að taka þessa 
áætlun fram yfir hinar, var fyrst og fremst 
það, að þessi skip fara fleiri heilar strand- 
ferðir, skipin sjálf betri, og svo mætti koma 
því svo fyrir, að af þeirri áætlun, sem 
gjörð væri fyrir þau skip, yrði ekki meiri, 
heldur litið eitt minni tekjuhalli heldur 
en eftir hinum áætlununum.

Tekjuhallinn, sem samgöngumálaráðu- 
nauturinn hafði áætlað á þessum áætlun- 
um sínum öllum, ásamt samanburði á skipa- 
kosti, sjest í nefndarálitinu á bls. 549, og 
er þetta yfirlit svp glögt, að hægt er að 
átta sig á því mjög fljótlega. Þar sjest 
að áætlaður tekjuhalli er á áætlun nr. 1 
kr. 105,810, en með breytingu kr. 78,810, 
á áætlun nr. 2 kr. 119,200, en með breyt- 
ingu kr. 77,300, og á áætlun nr. 3 kr. 
116,576.

Að nefndin hallast að áætlun nr. 2, er 
í fýrsta lagi vegna þess, að þar er skipa- 
kosturinn betri og minni tekjuhalli, með

þeirri breytingu á áætlun, að ferðirnar 
byrji í miðjum apríl og skipin fari eina 
ferð hvort til útlanda (sbr. athugasemd 
á fylgiskjali IV.). Eftir fþessari áætlun 
eru bæði skipin eins vel fallin til fólks- 
flutninga, en það er mikill kostur, því 
fólksflutningar í strandferðum fara stöð- 
ugt í vöxt, stöðugt meira og meira að 
gjöra. Skipin „Austri“ og „Vestri", sem 
líkuðu að mörgu leyti vel, reyndust þó of 
lítil. Þess vegna lítur nefndin svo á, að 
það sje mikill kostur, að hjer er um skip 
að ræða, sem geti fullnægt fólksflutninga- 
þörfunum sæmilega vel og orðið samgöng- 
unum innanlands til mjög mikilla bóta. 
Þó leit nefndin svo á, að fyrirkomulag 
ferðanna í þessari áætlun væri hentugra 
en í hinum, þar sem ferðirnar eru tvenns 
konar, bæði hægfara ferðir með mörgum 
viðkomustöðum og aðrar með færri við- 
komustöðum, en þó á allar hinar helstu 
hafnir, svo sem nauðsynlegt er til fólks- 
flutninga úr hinum ýmsu hjeruðum. Þess- 
ar ferðir má nefna hraðferðir og allar eru 
ferðirnar kring um land.

Með þessu móti verður hægt sökum 
hinna mörgu viðkomustaða að koma vör- 
um og mannflutningum á marga staði á 
landinu. En auk þess er með hraðari 
hringferðunum greitt mjögfyrirfólksflutning- 
um. I þeim ferðum komast menn langar 
leiðir á stuttum tíma, þar sem viðkomu- 
staðir eru tiltölulega fáir. Með því að allar 
ferðir, hvort heldur er austur eða vestur, 
eru hringferðir, að tveimur undanteknum, 
verður líka oft hægt að geta haft stutta 
dvöl á þeim stöðum, sem menn fara til, 
og hægt að geta náð i hitt skipið til baka. 
Á þessu hefir verið mikill misbrestur að 
undanförnu. Það hefir ekki verið auðið að 
komast heim aftur, nema seint og með 
erfiðleikum.

Jeg sagði áðan, að viðkomustaðir væru 
margir. Eftir áætlun ráðunautarins áttu 
þeir að vera 77, en eftir tillögum sam- 
vinnunefndarinnar verða þeir 87; — nefnd-
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in hefir fjölgað þeim um 10. Þessir staðir, 
sem bætt er við, eru Arnarstapi, Skarðs- 
stöð, Breiðavík, Kollsvík, Bakkabót, Hauka- 
dalur, Alftafjörður, Aðalvík, Selvík og 
Kolkuós. Flestir þessir staðir og ýmsir 
aðrir staðir, er upphaflega stóðu i áætlun 
samgöngumálaráðunautarsins, eru merktir 
stjörnu, sem á að merkja það, að skipin 
komi ekki á þessa staði nema talsverður 
flutningur farms eða fólks sje á skipinu. 
Eru það 25 viðkomustaðir af 87, sem á 
áætlun standa, er þetta á heima um, að 
þangað verður ekki komið, nema talsvert 
sje að flytja þangað eða þaðan af fólki 
eða farmi. Þetta verður að telja kost, þvi 
að með þessu móti verður komist hjá, að 
skipin tefji sig að óþörfu á ýmsum höfn- 
um. Hins vegar verður komið á þessa 
staði, ef flutningaþörfin krefur. Á þennan 
hátt er fullnægt samgönguþörfinni og 
komið i veg fyrir óþarfa tímaeyðslu.

Auk þessa gjörði nefndin ýmsar breyt- 
ingar á áætluninni, eins og sjá má, ef fylgi- 
skjal II. er borið saman við fylgiskjal IX.

Reynslan verður að skera úr því, hvort 
nefndinni hefir tekist að breyta þessari 
áætlun svo að hentugt reynist. Um það 
skal ekkert staðhæft, en hitt get jeg full- 
yrt fyrir nefndarinnar hönd, að hún hefir 
reynt að vanda starf sitt eftir föngum. 
Jeg vona og, að áætlun nefndarianar reyn- 
ist sæmilega, svo að flestir megi vel við una. 
Hv. þm. Strand. (M. P.) hefir bent mjer á, 
að nefndin hafi ætlað einni höfn í Stranda- 
sýslu of fáar ferðir eftir verslunarmagni; 
en þar býst hann við, að óskað verði 
eftir, að þessu verði vikið við, þegar samn- 
ingar verða gjörðir. Staður sá, sem hjer 
er átt við, er Norðurfjörður. Kvað hann 
norðurhluta Strandasýslu sækja meira 
þangað verslun sína heldur en í Reykjar- 
fjörð, og því væri þangað þörf á nokkuð 
fleiri ferðum en ráð er fyrir gjört í áætlun 
nefndarinnar, En þótt þessu yrði breytt 
eitthvað á sínum tíma, er ljóst, að það 
myndi ekki valda neinni teljandi röskun á

áætluninni, fyrir því að leiðin inn á þenna 
fjörð er svo stutt, þegar komið er á ann- 
að borð inn á Húnaflóa, að lítill krókur 
er að koma þangað. Myndi það því ekkí 
valda mikilli tímatöf, þó þangað yrði kom- 
ið oftar en ráð er fyrir gjört.

Jeg gat þess áðan, að með því fyrir- 
komulagi, sem hjer er farið fram á, væri 
kostnaðurinn minni heldur en ef bygt 
hefði verið á hinni áætluninni. Hann 
verður minni sökum þess, að nefndinni 
virtist ekki ástæða til að Iáta strandferð- 
irnar byrja fýr en í miðjum apríl, en sam- 
göngumálaráðunauturinn ætlaði þeim að 
byrja í miðjum mars, en af því hefði 
stafað kostnaðarauki. Enn fremur er gjört 
ráð fyrir því í áætlun samvinnunefndar- 
innar, að skipin fari eina ferð til útlanda, 
þegar minst er að gjöra, um miðsumarbil, 
þegar sláttur stendur og ullarverkun er 
lokið, og ullin flutt utan. En þetta hvort- 
tveggja, að ferðir byrja mánuði síðar en 
samgöngumálaráðunautur gjörði ráð fyrir og 
að skipin fara eina ferð til útlanda, mink- 
ar tekjuhallann um 41,900 kr. Ef áætlun 
nr. 2 hefði verið tekin óbreytt, hefði tekju- 
hallinn eftir kostnaðaráætlun samgöngu- 
málaráðunautarins orðið 119,200 kr.

Sje jeg svo ekki ástæðu til að fara 
fleiri orðum um 1. tölulið tillögunnar.

Um 2. tölulið till., hvernig ferðum skulí 
hagað, hefi jeg þegar farið nokkrum orð- 
um í sambandi við 1. tölulið, en leyfi 
mjer að bæta við dálitlum athugasemdum.

Það sem jeg vil minnast á er það, að 
um það var talsvert rætt í nefndinni, hvort 
ekki væri hægt að koma þvi til leiðar, að 
ekki þyrftu vörueigendur að greiða um- 
hleðslugjald. Niðurstaðan af þeim upplýs- 
ingum, sem nefndinni bórust, varð sú, að 
hún sá sjer eigi fært að mæla með því, 
að umhleðslugjald væri ekki tekið af vör- 
nm. Afleiðingin af því, að Eimskipafjelagið 
annaðist umhleðslu án endurgjalds, hefði 
orðið sú, að Eimskipafjelagið hefði krafist 
alt að 20 þús. kr. meiri styrks af lands-
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sjóði, og því gat nefndin ekki lagt til að 
afnema umhleðslugjaldið. Hins vegar 
væntir nefndin þess, að í samningum milli 
landsstjórnarinnar og Eimskipafjelagsins 
verði gjald þetta sett svo lágt sem unt er, 
að minsta kosti ekki hærra en 3—5 kr. 
fyrir hverja smálest.

Um farmgjöldin er þess að geta, að 
nefndinni virðist æskilegt, að þau verði i 
væntanlegum samningi ákveðin með hlið- 
sjón af vegalengdinni. Það getur engum 
dulist, að það hefir staðið fyrir vöruflutn- 
ingi hafna á milli, hversu afarhá farm- 
gjöldin hafa verið fyrir stutta leið. Ef hægt 
væri að kippa þessu í lag og haga því 
þannig, að farmgjöld fyrir flutning hafna 
á milli væru sett eftir vegalengd, eins og 
títt er um fargjöld, myndij það verða til 
að auka flutning hafna á milli og greiða 
stórum fyrir viðskiftum innanlands.

Þá er nefndin hafði komið sjer saman 
um aðalatriði málsins, fjekk hún stjórn 
Eimskipafjelagsins til fundar við sig. Og 
eftir þeim yfirlýsingum, er nefndin fjekk 
hjá henni, telur hún ekki vafa á, að 
sainningar takist á þeim grundvelli, sem 
hjer er fyrirhugaður.

Enn eru það tvö atriði, er taka verður 
fram og til tals komu milli stjórnar Eim- 
skipafjelagsins og nefndarinnar. Stjórnin 
vildi áskilja sjer rjett til að vikja frá á- 
ætlun á fylgiskj. IX., ef þörf gjörðist til að 
koma á samræmi milli ferða strandferða- 
skipanna og millilandaskipanna. Nefndin 
leggur áherslu á, að sem allra minst verði 
vikið frá áminstri áætlun. Og hún tekur 
það fram, að henni virðist eigi þörf á því, 
að breyta henni að neinum mun, til þess 
að koma á samræmi milli millilandaskipa 
og strandferðaskipa, þar sem Eirnskipa- 
fjelagsstjórnin á enn ósamda áætlun milli- 
landaskipa, og ætti því að geta komið 
henni i samræmi við strandferðaáætlun á 
fylgiskj. IX.

Þá var það annað atriði, sem Eimskipa- 
fjelagsstjórnin tók fram, að eins og nú

væri ástatt i heiminum, væri það hugsan- 
legt, að ekki væri hægt, vegna ófriðarins, 
að kaupa eða láta smiða hin fyrirhuguðu 
skip. Þau gætu annaðhvort verið ófáanleg, 
eða þá hækkuð svo mikið í verði, að frá- 
gangssök væri að kaupa þau. Á þetta er 
drepið í nefndarálitinu á bls. 551, þar sem 
stjórnin tjáir sig reiðubúna til að taka að 
sjer strandferðirnar, ef ekkert ófyrirsjáan- 
legt komi fyrir. En þá kemur spurningin, 
hvað gjöra skuli, ef skipin fást ekki, eins 
og ráð er fyrir gjört. Þá er annað hvort 
að gjöra, að leigja skip i bili, eða hafa 
engar strandferðir að öðrum kosti. Ann- 
ars er ekki ástæða til að ræða um það 
meira hjer. Þegar næsta þing kemur sam- 
an, verður alt orðið Ijóst í þessu efui, og 
kemur það þá til kasta þess, að ráða fram 
úr því, ef skipin fást ekki.

Um 3. og 4. lið sje jeg ekki ástæðu til 
að tala neitt. Þeir skýra sig sjálfir, að svo 
miklu leyti sem jeg hefi ekki skýrt þá.

Áður en jeg lýk máli mínu, vildi jeg 
enn minnast á eitt atriði, fæðissöluna á 
skipunum. Það hefir oft verið kvartað 
yfir, að það væri leiðinlegt, að menn yrðu 
að borga fæði, þótt þeir neyttu einskis, og 
hafa þetta þótt harðir kostir.

Samvinnunefndin treysti sjer þó ekki til 
að mæla með því, að skylda manna til að 
kaupa fæði á 1. farrými væri engin. Að 
vísu verða allir að játa, að það sje nokk- 
uð hart fyrir farþega að borga fæði, þótt 
þeir sökum veikinda noti það ekki, eins 
og stundum vill til þegar illa viðrar.

Það er ætlun Eimskipafjelagsins að fá 
matsölumenn á skip sín, sem annist 
fæðissölu fyrir eigin reikning og ábyrgð. 
Þetta telur fjelagið líklegt, að ekki verði 
hægt, hvi'Ii engin skylda á farþegum að 
kaupa fæði. Það er og ljóst, að þó mat- 
sölumaður fengist, þá myndi hann selja 
fæðið dýrara en ella, ef alt væri óvíst um 
söluna, hvort hún yrði mikil eða lítil. Það er 
enn fremurhætt við, að matbirgðir á skipun- 
um yrðu ýmist óþarflega miklar eða of litlar.
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Þegar svo vill til, að veður reynast ill 
og margir eru sjóveikir, svo að lítið er 
keypt, þá gæti komið fyrir að matsali yrði 
fyrir skemdum á fyrirliggjaudi matbirgð- 
um, og á þessu myndi hann hvekkjast, og 
leitast við að íirra sig slíkum skaða siðar.

Ef menn væru ekki skyldir til að kaupa 
fæði, gæti hann því freistast til að hafa 
oflitlar birgðir, og gæti komist í þröng, 
þegar vel viðrar og menn eru ekki sjúkir. 
Þetta gæti leitt til óánægju rneðal farþega, 
ef þeim fyndist sig skorta. Hvorttveggja 
er ilt og gæti leitt til þess, að Eimskipafje- 
lagið fengi ekki menn til að annast fæðis- 
sölu fyrir eigin reikning.

Þeir, sem ferðast á 1. farrými, eru að 
jafnaði þeir menn, sem hafa einhverju 
úr að spila, eða efiíaðir menn. Og þar 
sem aðalflutningurinn mundi verða með 
hraðferðunum, yrði sá tími, sem hver ein- 
staklingur dvelur með skipinu, stuttur, 
eftir því sem við höfum undanfarið átt að 
venjast, og fyrir þessar sakir er föst fæðis- 
sala á 1. farrými ekki svo varhugaverð 
sem annars væri. Það er augljóst, að 
fyrirkomulag ferðanna dregur mjög úr 
ferðakostnaðinum, þar sem hraðferðirnar 
taka ekki nema tæpan hálfan mánuð (12 
daga) kringum land alt.

I sarobandi við þelta vill nefndin œskja 
þess, þegar endanlegir samningar takast 
við Eimskipafjelagið —, ef þá verður jafn- 
framt ákveðið, að fæðissalan sje föst, eða 
skyldukaup á fæði á 1. farrými, — þá verði 
gjaldið sett svo lágt sem fært er. Álítur 
hún tullsæmilegt, þótt fæðið verði ekki 
meira en 3 kr. fyrir hvern mann á dag.

Jeg vil ekki tefja hv. deild með því að 
fjölyrða meira um þetta, en vænti þess 
að hún samþykki tillöguna óbreytta.

Magnús Pjetursson: Jeg hefi satt að 
segja ekki miklu við að bæta þessar at- 
hugasemdir háttv. framsögumanns (J. B.) 
og þakka honum fyrir góðar undirtektir 
undir þessar athugasemdir mínar út af hin- 
um fyrirhuguðu áætlunum. Samt sem áð-
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ur vildi jeg árjetta að nokkru það, sem 
háttv. framsm. (J. B.) sagði.

Ef litið er á samanburðinn á áætlunum 
þrjú síðustu árin, þá sjest það að Norður- 
fjörður hefir orðið út undan við það sem 
áður var i samanburði við þær hafnir, 
sem áður hafa verið jafnar honum. 1912 
hafði hann þó 6 ferðir norður og norðan, 
eða sama og Hólmavík og Borðeyri, en 
hefir nú miklu færri, og get jeg ekki hugs- 
að mjer að þessu valdi annað en ókunn- 
ugleiki samgöngumálaráðunautarins og sam- 
göngumálanefndarinnar.

Á áætlunum undanfarið hefir Reykjar- 
fjörður altaf haft færri ferðir, en á þess- 
ari áætlun hefir Norðurfjörður færri ferð- 
ir. Þetta er sama ósamræmið, og þarf 
því að lagfæra það. Norðurfjörður hefir 
meira verslunarmagn en Reykjarfjörður og 
hefir vegna þess halt fleiri ferðir og á að 
hafa fleiri ferðir. 1912, ’13 og’14 hefir hann 
fleiri. Þetta sjest glögt á samanburðinum, 
ef menn að eins veita því eftirtekt. Af 
þessum ástæðum mun jeg leyfa mjer að 
skriía samgöngumálaráðunautinum til þess 
af fá þessu kipt i lag. Fyrst og fremst 
mun jeg óska, að komið verði við á Norð- 
urfirði 23. apríl og jafnframt i sumum af 
hraðferðunum. Þess ber að gæta, að eng- 
inn krókur er að koma á Norðurfjörð, þeg- 
ar skipin koma frá Steingrímsfirði eða 
ætla þangað, í mesta lagi fárra klukku- 
tíma töf og innsigling góð. Með tilliti til 
hraðferðanna, þá skal jeg geta þess, að oft 
er um mikinn fólksflutning að ræða. Eru 
það sjómenn, sem eru að fara í milli Isa- 
fjarðardjúps og Strandaflóa.

Jeg vona að enginn háttv. deildarmanna 
hafi mót því, þó jeg reyni að fá þessu 
misrjetti kipt í lag.

Framsðgumaður (Jósef Björnsson): 
Það er rjett hjá háttv. þingmanni Strand. 
(M. P.), að Norðurfjörður hafði 6 ferðir 
austur og 6 ferðir vestur 1912, en það er 
þar við að athuga, að hjer er um heilar 
hringferðir að ræða, í stað þess að ferðirnar



Þingsályktanir afgreiddar til ráðherra.
Strandferðir.

511

1912 og 1913 voru ekki heilar. Eins og 
jeg hefi áður getið, hefi jeg ekki umboð 
nefndarinnar til að mæla með eða móti 
|)essum 'kröfum, sem virðast mjög sann- 
gjarnar, og sem mjer þykir sennilegt að 
verði tekið tillit til, ef þær koma fram um- 
boðsleiðina sem óskir Strandamanna.

Steingrímur Jónsson: Það voru að 
eins örfá orð, sem jeg vildi segja.

Jeg tel starf nefndarinnar mikið og gott, 
en jeg vildi þó benda á, að jeg get hugs- 
að mjer, að í mínu hjeraði t. d. fyndist 
j)örf á að fjölga viðkomustöðunum eða við- 
komum á sumum höfnum. 011 Norður- 
Þingeyjarsýsla hefir ekki á aðrar sam- 
göngur að treysta en strandferðirnar. Milli- 
landaskipin koma þar því nær aldrei síð- 
an Wathne leið. Að vísu hygg jeg að 
j)essi Bergensku skip komi þar tvisvar eða 
þrisvár á sumri, en þau munu þá fengin 
til þess af einhverjum kaupmönnum.

Jeg vildi benda á, að Þórshöfn, sem er 
allmikill verslunarstaður, mundi þörf á að 
fá fleiri ferðir, og enn fremur það, að 
Flatey er alveg slept. Og þó að þar sje 
ekk-i mikið um að vera, er enginn krókur 
að koma þar við.

Jeg vildi taka þetta fram, án þess að 
þetta beri að skoða sem aðfinslu við nefnd- 
arálitið.

Magnús Pjetursson: Örstutt athuga- 
semd.

Jeg viðurkenni mjög gott starf nefndar- 
innar. Jeg vildi ekki bera saman ferðir 
1912 og 1916 sem slíkar, einungis bera 
saman hlutföllin milli hinna einstöku staða. 
Jeg hefði gjarnan viljað fara fram á að 
komið yrði við á Borðeyri í einhverjum 
hraðferðunum, en af því þar er um svo mikinn 
krók að ræða, þá hygg jeg það muni verða 
•árangurslaust. En á Norðurfjörð er sem 
sagt enginn krókur að koma.

FramsSgumaður (Jósef Björnsson): 
Mjer þykir það lakara að 3. kgk. (Stgr. 
J.) gekk út. því athugasemdir mínar snerta 
aðallega ræðu hans. Ut af ummælum hv.
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3. kgk. (Stgr. J.) skal jeg geta þess, að 
samgöngumálaráðunauturinn hefir skýrt 
mjer svo frá, að Þórshöfn, Raufarhöfn og 
Kópasker muni eiga von á ferðum milli- 
landaskipanna, sem þeir staðir hafa ekki 
átt að venjast. Enn fremur Flatey, ef 
eitthvað er að gjöra þar, er hún stjörnu- 
merkt, svo skipin geta komið þangað ut- 
an áætlunar. Vænti jeg þess, að háttv. 3. 
kgk. (Stgr. J.), eftir að hafa fengið þessar 
upplýsingar, sætti sig betur við tillögur 
nefndarinnar.

Steingrímur Jónsson: Þakka sjer- 
staklega fyrir fyrri hlutann i svarinu.

ATKVGR.:
Tillagan i heild sinni samþykt með öll- 

um atkv. og afgreidd til ráðherra sem 
ályktun Alþingis.

(Sjá A. 471).

7. Sjermál íslands.
A 39. fundi í Ed., miðvikudaginn 12. 

ágúst, kl. 8’/2 árdegis, var útbýtt
tillögu til þingsályktunar um upp- 

burð sjermála Islands fyrir konungi í 
ríkisráði Dana,
eins og hún hafði verið samþykt við eina 
umræðu í Nd.

A sama fundi leitaði forseti leyfis til af- 
brigða frá þingsköpum, til þess að mega 
samstundis taka tillöguna til meðferðar 
hjvernig ræða skuli (A. 489).

Afbrigðin voru leyfð og samþykt.
Forseti lagði til, að höfð væri ein um- 

ræða um tillöguna, og var það samþykt 
i einu hljóði.

E i n u m r. á 40. fundi, miðvikudaginn 
12. ágúst, kl. 12 á hádegi (A. 489, 493).

Afbrigði frá þingsköpum, til þess að 
mega taka tillöguna þegar til einnar um- 
ræðu, voru leyfð og samþykt.

Steingrímur Jónsson: Jeg þarf ekki 
af orðlengja um þetta mál, því að í fram- 
söguræðu minni áðan um stjórnarskrár-
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frumvarpið gjörði jeg grein fyrir tillögunni 
á þgskj. 489, og sjerstaklega fyrir brtt. á 
þgskj. 493, er jeg og annar háttv. þing- 
deildarmaður höfum komið fram með. Jeg 
vil að eins taka það fram, að jeg óska að 
nafnakall verði haft að lokinni umræðu 
um báðar tillögurnar. Reyndar vil jeg 
taka það fram, að jeg álít rjettast að um- 
ræðum um tillögu þessa sje frestað, og 
hún ekki afgreidd fyr en um leið og 
stjórnarskrármálið er samþykt við 3. umr. 
Þó hefi jeg ekkert á móti, að á undan sje 
gengið til atkvæða um tillöguna; finst að 
eins fara betur á því, að bæði málin 'sjeu 
afgreidd á sama fundi; því að í tillögunni 
stendur að um leið og Alþingi afgreiðir 
frumvarp til laga um breytingu á stjórn- 
arskrá íslands 5. jan. 1874, þá álvktar 
það, að lýsa því yfir, er i tillögunni 
stendur.

Kristinn Daníelsson: Jeg vil fyrir 
mitt leyti heldur mælast til hins gagn- 
stæða, og óska að nú þegar sje gengið til 
atkvæða um tillöguna, því að jeg sje enga 
ástæðu til að fresta þvi. Það, að í tillög- 
unni standi orðin : „um leið og Alþingi af- 
greiðir“ o. s. frv., þá er það eftir íslenskri 
málvenju alveg rjett að orði komist. 
Þetta afgreiðir hetír i sjer fólgna framtíð- 
armerking og táknar sama sem mun af- 
greiða. Það er því engin ástæða til að 
láta þessar tvær atkvæðagreiðslur fara 
fram alveg samtímis eða á sama fundi.

En úr því tillagan liggur nú fyrir til 
umræðu, þá vil jeg beuda á muninn á 
henni og brtt. á þgskj. 493. Orðalag brtt. 
er ærið óákveðið og líkar mjer það alls 
ekkii Jeg er engan veginn fullánægður 
með tillöguna á þgskj. 489, en þó líkar 
mjer hún mun betur en brtt. á þgskj. 493. 
Þar er að eins talað um að Alþingi haldifast 
við þá skoðun, sem fram er sett í brtt., 
en ekkert er ákveðið um að þessi skoðun 
eða skilningur sje viðurkendur af hinum 
málsaðiljanum. Það er að eins tilkynn- 
ing um, að Alþingi ætli að halda sinni

skoðun fram og meira ekki. Aftur á móti 
er þó í tillögunni á þgskj. 489 látið meira 
í Ijós en skoðunin tóm; þar er látinn i 
ljós vilji og áskilningur. Þó þykir mjer 
þetta ekki fullnóg. Jeg er óánægður með 
orðalagið „ef svo yrði litið á“; þar finst 
mjer ætti að standa: „Með því að svo 
verður að líta á“. Alt orðalagið í brtt. á 
þgskj. 493 er, eins og jeg hefi tekið fram, 
svo afar óákveðið, að tillagan verður ekk- 
ert annað en einhliða yfirlýsing frá vorri 
hálfu.

Konungur hefir i opna brjefinu 20. okt. 
1913 sett skilyrðí fyrir væntanlegri stað- 
festingu sinni á stjórnarskíánni. Vjer þurf- 
um því og frá vorri hálfu að setja skil- 
yrði fyrir því, hvernig vjer getum tekið á 
á móti staðfestingunni, því að jeg hygg, 
að enginn af oss vilji kaupa stjórnarskrár- 
breytinguna fyrir nokkuð það, sem skoð- 
ast má rjettarspillir fyrir oss.

Steingrímur Jónsson: Jeg ætla fyrst 
að taka það fram um orðin „um leið og“ 
gagnvart því, sem hv. 2. þm. G.-K. (K. D.) 
sagði, að það þýddi sama sem „umleið og 
Alþingi mun afgreiða“, þá fæ jeg ekki 
fallist á þá skoðun, að það eigi eins vel 
við um það, sem gjörist einhverntima 
seinna. Jeg held, að það sje rjettara að 
gjöra það á sama fundi. Og þar sem það 
að öðru leyti skiftir engu, hvort það er 
gjört á sama fundi eða ekki, vona jeg, að 
háttv. deild og hæstv. forseti samþykki að 
láta greiða atkvæði um þingsál.till. þessa á 
sama fundi og stjórnarskrána við 3. umr.

Mismunurinn á brtt. okkar háttv. þm. 
ísfjk. (S. St.) og till. á þgskj. 489, felst 
sjerstaklega í orðinu „áskilur“. En getur 
þetta orð „áskilur“ breytt miklu? Er hægt 
að „áskilja“, að þessi og þessi maður í 
framtíðinni hafi þessa og þessa skoðun á 
málinu? Báðar tillögurnar, brtt. á þgskj. 
493 og tillaga neðri deildar á þgskj. 489, 
eru ekkert annað en yfirlýsingar um, hvern- 
ig Alþingi litur á þetta mál. Það, sem
konungur segir í opna brjefinu, er ekkert 

33
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nema yfirlýsing. Vegna þessa orðs „áskil- 
ur“ get jeg ekki felt mig við fyrirvara 
háttv. neðri deildar. Annað verulegt er 
það ekki, sem veldur því, að jeg er hon- 
um mótfallinn. Það er auk þessa óeðli- 
legra mál á till. Nd. en brtt. okkar, auk 
þess sem blandað er í hann fornum deilu- 
atriðum, alveg að nauðsynjalausu.

Sigurður Stefáusson: Háttv. 2. þm. 
G.-K. (K. D.) bar saman brtt. á þgskj. 
493 og fyrirvara neðri deildar, og þótti 
honum brtt. óákveðnari én fyrirvari neðri 
deildar. Þar get jeg ekki verið háttv. þing- 
manni sammála. Hann sagði, að i brtt. 
kæmi fram einhliða yfirlýsing á málinu. 
Hvernig á það öðruvísi að vera? Átti 
hún að vera tvíhliða, eða marghliða? Ánn- 
ars hefi jeg aldrei sjeð ónákvæmara orða- 
lag á neinu skjati nje máli en á fyrirvara 
neðri deildar. Þar er alt miðnð við eitt 
stórt ef; „ef svo yrði litið á“, þá mótmælir 
þingið, þá ályklar það, og þá áskilur það. 
Alt er svo loðið ogóákveðið að furðu gegnir, 
að slík tillaga skuli vera komin frá Nd., 
einkum er þess er gætt, að þar er meint 
alt annað en sagt er. Jeg hefi aldrei 
sjeð jafn óákveðið orðalag á nokkurri yfir- 
lýsingu frá Alþingi. Þegar jeg sá þenn- 
an fyrirvara og mintist um leið alls þess 
hávaða, sem gjörður var fvrir kosningarn- 
ar út af konungsúrskurðinum, datt mjer 
í hug þefta gamla erindi, sem jeg ætla að 
hafa yfir með leyfi háttv. forseta.

„Forðum lögðust fjöll á gólf, 
íengu strangar hríðir.
Eflir vikur tíu og tólf 
tísti mús um síðir“.

Káðherra (Sigurður Eggerz): Jeg 
get vísað til þess, sem jeg áður hefi sagt 
um þetta mál, er stjórnarskráin var áðan 
til umræðu. Háttv. þm. ísfjk. (S. St.) 
fann fyrirvaranum það til foráttu, að hann 
væri efmæltur. En hvað getur það skað- 
að? Ef sá skilningur kynni að vera lagð- 
ur í það, sem gjörðist á ríkisráðsfundi20. okt. 
1913, sbr. og konunglegt opið brjef sama

I

dag, að uppburður íslenskra sjermála hafi 
verið lagður undir danskt valdsvið að ein- 
hverju leyti, þá kemur fyrirvarinn til greina 
— annars ekki. Það er yfir höfuð að 
tala einkenni á sumum mönnum, að þeir 
vilja alt af við hafa stóryrði — þykir alt 
ónýtt annars. En það er oft best að fara 
sjer hægt. Það getur falist eins rnikið í 
hægum orðum og unnist eins mikið mál- 
efnunum til framgangs með því móti. Hjer 
er sagt það, sem segja þarf. Aðalkjarn- 
inn í öllu þessu máli er að úrskurður sá, 
sem gefinn verður út jafnframt staðfest- 
ingu’ stjórnarskrórfrumvarpsins, verði þann- 
ig vaxinn, að honum megi breyta með 
undir.skrift Islands ráðherra eins. A þetta 
kjarnatriði er einmitt lögð aðaláherslan í 
fyrirvaranum.

Sigurður Stefánsson: Ef það hefði 
verið hrúgað saman stóryrðum í brtt. okkar 
hv. 3. kgk. (Stgr. J.), þá hefði jeg fyrirgefið 
hæstv. ráðherra áminningar hans og tekið 
þær vel upp. En jeg sje ekki þar nein 
stóryrði, er rjettlæti þessi ummæli hans. 
Þar er að eins lýst yfir því, að vjer telj- 
um uppburð sjermálanna fyrir konungi 
sjermál, og að konunglega opna brjefi& 
geti ekki haft þau áhrif á þetta atriði, a& 
uppburður þeirra verði nokkuru sinni sam- 
eiginlegt mál. Það er því með öllu rangt 
að bera okkur á brýn, að við höfum þar 
stóryrði.

Kristinn Daníeisson: Háttv. 3. kgk. 
(Stgr. J.) sagði, að konungur hefði ekki 
sett neitt skilyrði fyrir staðfestingu stjórn- 
arskrárinnar. Við getum lengi deilt um 
það; en jeg lít svo á, sem hann hafi gjört 
það, liafi af sinni hálfu sett skilyrði. Þafr 
stendur svart á hvítu í konungsbrjefinu, 
að engin breyting verði gjörð á uppburði 
sjermálanna í ríkisráði Dana, nema sam- 
þvkt verði sambandslög af Ríkisþingi og 
Alþingi. Þetta er felt og skelt, og á móti 
þessu þarf eitthvað að koma, sem eyðir 
áhrifunum af þessu.

Háttv. þm. Isfjk. (S. St.) hneykslaðist á
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þvi, að jeg hefði kallað mótmælin einhliða 
af vorri hálfu. Jeg vísa fyrst til þess, sem 
jeg hefi ritað á þingskjali 487 um það 
efni. Það getur vel verið, að jeg hafi i 
ræðu minni notað orðið á óheppilegan 
hátt, svo að hugsun mín hafi skekst. Jeg 
meinti, að Jjmótmælin væru einhliða af 
vorri hálfu, ef vjer að eins gæfum út yfir- 
lýsingu um skoðun okkar og skildaga, en 
fengjum hins vegar enga yfirlýsingu frá 
hinum málsaðilja, konungi, um að hann 
fjellist á skoðun okkar. Við látum í ljós 
hvað við álítum, en viljum eða ætlum að 
fá að vita, hvað hinn málsaðiljinn álítur.

Þetta átti jeg við.
Jeg veit ekki hvort jeg hefi talað nógu 

skýrt, en nú vona jeg, að háttv. deildar- 
menn skilji, hvað jeg á við. Konungur 
hefir sett skilorð, og við verðum að láta 
skýr og ótvíræð skilorð koma á móti.

Forseti frestaði atkvgr. til næsta fundar.

Frh. einnar umr. á 41. fundi, mið- 
vikudaginn 12. ágúst, kl. I20 síðd. (A. 
489, 493).

Steingrímur Jónsson: Jeg ætla að 
eins að endurtaka pað, að jeg óska 
nafnákaUs um brtt. á þgskj. 493 og 
á till. þgskj. 489.

Karl Finnbogason: Jeg ætla að eins 
að mæla bót þessu „efu, sem á er ráðist 
úr svo mörgum áttum. Það getur ekki 
komið til mála, að mótmæla því, sem ekki 
er haldið fram. Hjer er gjört ráð fyrir, 
að því. sem vjer erum ósamþykkir, verði 
ekki haldið fram, en ef þvi verður — mót 
von vorri — haldið fram, þá mótmælum 
vjer því, og þá fyrst er ástæða til mót- 
mæla af vorri hálfu. Mjer finst þetta 
skýrt og Ijóst.

Þá hefir það þótt linlega orðað í tillög- 
unni, að Alþingi geti ekki viðurkent slíka 
ráðstöfun skuldbindandi fyrir Island. Jeg 
sje ekki annað en að nægilegt sje, að 
segja, að vjer getum ekki viðurkent slíka

ráðstöfun, og að það sje alveg eins örugt 
eins og að segja, að vjer mótmælum henni; 
en það er gætilegar orðað og stillilegar. 
Mjer virðist alt, sem er i brtt., felast í 
aðaltillögunni á þingskjali 489, og fæ ekki 
sjeð að hún (þingsályktunartill. Nd.) sje ó- 
ljós. En það felst fleira í henni en brtt., 
og af því vil jeg ekkert missa. Jeg greiði 
henni atkvæði mitt.

Ráðherra (Sigurður Eggerz); Meðan 
jeg var úti, er mjer sagt, að háttv. þm. 
ísfjk. (S. St.) hafi í ræðu sinni skilið orð 
mín svo, sem jeg hefði verið að ávita stór- 
yrðin í brtt. á þingskjali 493. En það 
var ekki meiningin. Hitt vildi jeg leggja 
áherslu á, að fullur kraftur væri falinn í 
till. á þgskj. 489, þótt ekki væru þar stór- 
yrði viðhöfð.

Steingrímur Jónsson; Jeg verð að 
mótmæla orðum hæstv. ráðherra. Efhann 
hefir ekki þar átt við tillöguna, þá hefir 
haun meint þau í garð minni hluta nefnd- 
arinnar í stjórnarskrármálinu.

Ráðherra (Slgurður Eggerz); Háttv. 
þm. Isfjk. (S. St.) sagði, að litið hefði 
orðið úr öllum mótmælunum gegn kon- 
ungsúrskurðinum í vetur, þar sem þau 
enduðu á þessum fyrirvara. Eftir mínum 
skilningi tryggir fyrirvarinn, þótt ekki sje 
stóryrtur, óskert landsrjettindi vor, og að 
því var stefnt. Mig furðar stórum á hvað 
sumum háttv. þingdeildarmönnum veitist 
erfitt að skilja ótvíræð orð mín, eða lang- 
ar til að misskilja þau.

Guðmundur Bjðrnsson: Hjer liggja 
fyrir tvær þingsályktunartillögur. Þær eru 
báðar um sama efni. I báðum felst 
samskonar yfirlýsing.

Jeg skal leyfa mjer að gjöra grein fyr- 
ir atkvæði minu.

Jeg mun greiða atkvæði með breyting- 
artillögu minni hlutans á þingskjali 493, 
af því að jeg felli mig miklu betur við 
orðalag hennar. Hún er skýrari og af- 
dráttarlausari en tillaga meiri hlutans á 
þingskjali 489. Jeg greiði því óhikað at-
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kvæði með tillögu minni hlutans. Fái sú 
tillaga ekki aíl atkvæða, hefi jeg samt 
sem áður gjört skyldu mína, og mun þá 
ekki greiða atkvæði um tillögu á þgskj. 
489. Stafar það meðfram af því, að jeg 
kann ekki við að greiða oftar en einu 
sinni atkvæði um sama efni. Orðalagið 
á till. á þingskjali 489 er lika þannig, að 
jeg óttast að hún, tillagan sú, geti orðið 
stjórnarskránni að falli. Jeg skildi orð 
hæstvirts ráðherra svo, sem hann gæti 
ekki ábyrgst, að stjórnarskráin nái stað- 
festingu konungs; ef önnur hvor þessi till. 
verður samþykt, sagði hann að þingið yrði 
sjálft að bera ábyrgð á gjörðum sínum. 
Jeg tek að mjer ábyrgðina, fulla þing- 
mannsábyrgð, á því sem jeg gjöri, en 
jeg vil enga ábyrgð hafa á brtt. á þgskj. 
489. Jeg neita, herra forseti, að greiða 
atkvæði um þá tillögu. Jeg greiði at- 
kvæði með hinni, tillögu minni hlutans á 
þingskjali 493 — og jeg stend við það 
atkvæði mitt frammi fyrir hverjum sem er.

Júlíus Havsteen: Jeg ætla að eins 
að gjöra grein fyrir atkvæði rnínu. Það 
er ofboð einfalt mál. Það er alveg á 
sömu leið og háttv. síðasti ræðumaður 
(G. B.) tók fram.

ATKVGR.:
Brtt. 493 feld með 8 : 5 atkvæðum að 

að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
)a:

Steingr. Jónsson, 
Eiríkur Briem, 
Guðm. Björnsson, 
Júlíus Havsteen, 
Sigurður Stefánss..

net:
Björn Þorláksson, 
Guðm. Olafsson, 
Hákon Kristóferss., 
Jósef Björnsson,
Karl Einarsson,
Karl Finnbogason, 
Kristinn Daníelsson, 
Magnús Pjetursson.

Aðallillagan (A. 489) samþykt með 8 at- 
kvæðum að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

já: nei:
Björn Þorláksson,
Guðm. Olafsson,
Hákon Kristófersson,
Jósef Björnsson,
Karl Einarsson,
Karl Finnbogason,
Kristinn Daníelsson,
Magnús Pjetursson.

Steiugrímur Jónsson, 3. kgk. þm., greiddí 
ekki atkvæði og taldi þar til þessarástæð- 
ur, og bað þær færðar i gjörðabók deild- 
arinnar:

Jeg tel þingsályktunartillöguna áþgskj,
489 i sjálfu sjer óþarfa; breytingartill, 
á þgskj. 493 er sama efnis; hún er 
fallin; en þingsályktunartillagan er — 
þótt efnið sje sama — þannig orðuðr 
að samkvæmt yíirlýsingu ráðherra er 
engin vissa fyrir, að hún geti ekki orð- 
ið stjórnarskránni að falli. Þess vegna- 
greiði jeg ekki atkvæði með henni. 
Þessir fjórir þingmenn greiddu heldur

ekki atkvæði:
Eiríkur Briem,
Guðmundur Björnsson,
Júlíus Havsteen og 
Sigurður Stefánsson.

Skírskotuðu þeir til ástæða Steingrims-
Jónssonar.

I tilefní af ástæðum 3. kgk. tStgr. J.f 
bað ráðherra (S. E.) um að þetta væri 
fært í gjörðabók deildarinnar:

Mjer þykir rjett að lýsa yfir því, afr 
yfirlýsing mín um að engin vissa sje 
fyrir því, að stjórnarskrárfrumvarpið nái 
staðfestingu, ef fyrirvari fylgir þvi, á vi5 
báða fyrirvarana, sem hjer liggja fyrir 
háttv. deild.
Að þessu loknu lýsti forseti yfir því, a& 

tillagan yrði afgreidd til ráðherra sem
ályktun Alþingis.

(Sjá A. 500).
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II.
Þingsályktanir um skipun nefnda.

1. Fjárheimtunefnd og reikningsskila.
A 4. fundi í Ed., miðvikudaginn 8. júlí, 

var útbýtt
tillögu til þingsályktunar um, reikn- 

ingsskil og fjárheimtur fyrir landssjóð- 
inn og sjerstaka tottgœslu.

Á 5. fundi, föstudaginn 10. júlí, var til- 
Iagan tekin til meðferðar hvernig ræða 
skuli (A. 33).

Eftir tillögu forseta var ein umræða 
samþykt í einu hljóði.

Ein umr. á 7. fundi, mánudaginn 13. 
júlí (A. 33).

Flntningsm. (Sigurður Stefánsson): 
Jeg get hugsað að sumir menn muni 
einnig telja þetta smámál, eigi síður en 
það mál, sem næst var á undan á dags- 
skránni. (Frv. til laga um bann gegn út- 
flutningi refa). En jeg hefi flutt það inn á 
þing meðal annars vegna þess, að á þing- 
málafundi á Isafirði var samþykt tillaga 
um að setja á fót sjerstaka eftirlitsmenn, 
með gjaldheimlumönnum landssjóðsins, 
sem væru ’launaðir af landssjóði og óaf- 
setjanlegir, nema með dómi. Jeg hjet þeirri 
tillögu að vísu ekki skilyrðislausu fylgi 
minu; mjer fanst málið eigi nógu vel rætt 
og athugað, til þess að því yrði ráðið til 
lykta á þessu þingi. En þó er víst, að 
þessi tillaga er ekkert annað en bergmál 
af því almenningsáliti, sem hefir myndast 
um þetta efni. Ymsir óskemtilegir atburð- 
ir, sem gjörst hafa hin siðustu árin, hafa 
valdið þvi, að almenningur er orðinn mjög 
órólegur og áhyggjufullur út af hinum tíðu 
vanskilum á opinberu fje. Enda er full 
ástæða til að menn óttist, að hætta sje á 
ferðum, ef því heldur áfram, að slík tíð- 
indi spyrjist um landið. Hitt er ekki 
nema eðlilegt, að almenningur hefir ekki

enn þá gjört sjer ljósa grein fyrir, hverj- 
ar orsakir liggi til þeirrar óreglu og óskil- 
vísi, sem svo mjög hefir bólað á. Þess 
vegna hefir almenningur stundum kveðið 
upp miður sanngjarna dóma um embætt- 
ismannastjettina. Heil stjett embættis- 
manna hefir ranglega orðið fyrir álitsmissi, 
sökum hirðuleysis og vanskila einstakra 
manna í henni; en jeg vil taka það fram, 
að þótt ieg hafi komið fram með þessa 
þingsályktunartillögu, þá er siður en svo, 
að jeg vilji væna allan þorra embættismanna 
um óreglu og óskilvísi. Jeg hygg þvert 
á móti, að meiri hluli þeirra sje areiðan- 
legir og skilvísir menn, og get jeg því 
ekki samsint öllu þvi tortrygnistali um 
embættisstjettina, sem nú heyrist svo oft 
og víða, þótt jeg á hinn bóginn verði að 
jála, að allmikil ástæða sje til þess.

En hjer er um svo alvarlegt mál að 
ræða, að Alþingi má ekki sitja hjá með 
hendur i skauti. Alþingi verður að finna 
eitthvert ráð við þeim meinsemdum, sem 
enginn getur neitað, að hafi gjört svo 
átakanlega vart við sig. — Ef grafist skal 
fyrir orsakir til þeirra óhappaviðburða, 
sem komið hafa fyrir hin siðustu árin, þá 
verður manni fyrst fyrir að spyrja, hvort 
lagaákvæði þau, sem nú gilda um þessi 
efni, muni ekki vera of ófullkomin, hvort 
þau sjeu eigi svo gömul og úrelt, að þau 
eigi ekki iengur við. Jeg er að vísu ekki 
löglesinn maður, en þó hygg jeg óhætt að 
fullyrða, að tilskipunin frá 13. febr. 1873 
um reikningsskil og innheimtur opinberra 
gjalda, sem eru gildandi lög í þessu efni, 
hafi verið góð og fullkomlega samsvarandi 
kröfum tímans, þegar hún var gefin út. 
En nú á hún að líkindum ekki eins vel 
við, þvi að síðan hún var gefin út hafa 
orðið miklar breytingar; öll gjaldheimta og
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reikningsskil eru nú orðin miklu marg- 
brotnari og umfangsmeiri en þá var. En 
hinu er ekki hægt að neita, að eftirlitið hefir 
ekki verið nógu gott af hendi landsstjórn- 
arinnar. Þetta eru víst tvær aðalorsakirn- 
ar til meinsemdanna, og skal jeg ekki 
dæma um, hvor þyngri hefir orðið á 
metunum.

En víst er um það, að tiltrú almenn- 
ings til embættisstjettarinnar hefir farið sí- 
hniguandi hin síðustu ár. „Hverjum má 
maður trúa“ ? — Það má heita svo, að 
þau orð sjeu orðin að almennu máltæki." Og 
það bætir ekki úr skák, þó að fleiri en 
embættismennirnir eigi þar hlut að máli; 
óskilvisi og óáreiðanleiki í viðskiftum manna 
á meðal hefir yfirleitt farið sívaxandi á 
siðustu tímum. Það hefir sorglegar af- 
leiðingar, þegar þeir, sem notið hafa al- 
menningstrausts fyrir reglusemi og skilvísi, 
standa alt í einu brennimerktir fyrir óskil, 
fjárdrátt og enda bein svik. Slíkt hefir 
að vísu hent menn annarsstaðar en hjer 
á landi — og í stærri stíl — en oss er 
það jafnháskalegt fyrir því.

Það liggur í augum uppi, að litið tjái, 
hver lög Alþingi setur, ef eftirlitið i þessu 
efni er ekki framkvæmt með samvisku- 
semi og skörungsskap af hálfu landsstjórn- 
arinnar. Jeg mintist áðan á tilskipun frá 
13. febr. 1873. Hún var ekki orðin nema 
þriggja ára, þegar Hilmar Finsen lands- 
höfðingi fann ástæðu til að senda út um- 
burðarbrjef, dagsett 16. maí 1876, meðal 
embættismanna, þar sem hann brýnir al- 
varlega fyrir þeim, að fara nákvæmlega 
eftir ákvæðum hennar. Landshöfðingi mun 
hafa sent brjef þetta út vegna þess, að 
honum hefir þótt bóla helst til mikið á 
hirðuleysi og óreglusemi meðal gjaldheimtu- 
manna. — Bæði í tilskipuninni og um- 
burðarbrjefinu er stranglega fyrirmælt, að 
greiða skuli gjöldin í landssjóð jatnóðum 
og þau sjeu innheimt. En ef litið er í 
fandsreikningana, þá sjer rnaður, að ár 
eftir ár er mikill misbrestur á að þessari

reglu sje fylgt. Það er altítt að landssjóð- 
ur eigi eftirstöðvar hjá gjaldheimtumönn- 
um við reikningslok, og sjest af því, hvað 
samviskusamlega fyrirmælum tilskipunar- 
innar hefir verið fylgt. Það er sagt, og 
mun satt vera, um suma gjaldheimtumenn, 
að þeir leggi landssjóðstekjurnar í spari- 
sjóð og hirði vexti af þeim eins og af 
sinni eigin eign um lengri eða skemmri 
tíma, í stað þess að senda þær jafnóðum 
í landssjóðinn. Það væri liklega nokkuð 
djúpt tekið í árinni, að kalla slikt beina 
óráðvendni, en óviðkunnanlegt er það 
sannarlega. Og það getur verið þeini mun 
óþægilegra, sem landssjóður neyðist oft til 
að taka bráðabirgðalán með háum vöxt- 
um meðan fje hans liggur ef til villl 
tugum þúsunda saman hjá gjaldheimtu- 
mönnunum, og þarf ekki orðum að þvi 
að eyða, hvert fjártjón þettd er fyrir lands- 
sjóð. Auk þess er það kunnugt, að sýslu- 
menn draga oft skifti á dánarbúum svo 
árum skiftir, leggja peningaupphæðir, sem 
búunum tilheyrir i sparisjóði, og taka rent- 
urnar af þeim sjálfir. Svo þegar loks 
ekki verður lengur dregið að skifta búun- 
um, þá hefir oft orðið sá misbrestur á 
fjárhaldinu, að skiftaráðandinn hefir verið 
búinn að grípa til búanna til að greiða 
með áfallin landssjóðsgjöld. Slíkur dráttur 
er óhæfilegur og skaðlegur, bæði fvrir em- 
bættismennina sjálfa og erfingjana, og hefir 
víst oft orðið valdandi miklu fjártjóni.

Tilskipunin og umburðarbrjef landshöfð- 
ingja mælir svo fyrir, að gjaldheimtumenn 
landssjóðs skuli gjöra reikningsskil á hverju 
hálfu misseri og láta hverri peningasend- 
ingu til landssjóðsins fylgja nákvæma 
skýrslu um upp í hvaða gjöld peningarnir 
eigi að ganga. En hræddur er jeg um, að 
ekki hafi verið mikið rekist i þvi, að þessu 
ákvæði væri fullnægt, og oft kemur það 
fyrir, að þeir senda stórar upphæðir án 
þess að grein sje fyrir því gjörð, sem 
lögin mæla fyrir um. Einnig er það tekið 
fram, að gjaldheimtumenn eigi að láta eft-
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irrit af gjaldabókum sínum fylgja reikn- 
ingsskilunum. Mjer er að vísu ekki full- 
kunnugt um, hvort þessu ákvæði hefir 
verið framfylgt eða ekki, en þó er það 
grunur minn, að því hafi lítill gauniur 
verið gefinn. Hitt er víst, að sú heimild, 
sem tilskipunin veitir landssljórninni til 
þess að setja embættismenn af eða setja 
aðra til þess að heimta inn gjöldin i þeirra 
stað, ef þeir bregða út af ákvæðum til- 
skipunarinnar, hefir alt of sjaldan verið 
notuð.

I tilskipuninni er það tekið fram, að 
landshöfðingi og amtmenn eigi að athuga 
starfrækslu embættismannanna á eftirlits- 
ferðum sínum. Það er nú að vísu svo, 
að almenningur hefir litla trú á þessum 
eftirlitsferðum og álítur að þær komi að 
litlu liði eins og þær hafa stundum verið 
framkvæmdar; en jeg er nú samt þeirrar 
skoðunar, að mikið gagn geti verið að 
þeim, ef eftirlitsmennirnir gjöra sitt ítr- 
asta til að gegna skyldu sinni. Jeg verð 
að játa, að mjer fanst, að þessar eftirlits- 
ferðir væru tíðari á tímum landshöfðingja 
og amtmannanna heldur en nú. Jeg veit 
ekki, hvernig á þessu stendur, en likleg- 
ast eru menn svo önnum kafnir í stjórn- 
arráðinu, að þeir hafa ekki tíma til slíkra 
ferðalaga.

En hverjar sem orsakirnar kunna að 
vera. hvort sem maður á að kenna ófull- 
kominni löggjöf eða slælegu eftirliti Iands- 
stjórnarinnar, þá er það víst, að Alþingi 
getur ekki horft á allan vanskilaófögnuð 
hinna síðustu ára, án þess að reyna að 
finna ráð til þess að afstýra honum fram- 
vegis. Mjgr dylst það ekki, að þetta mál 
er mjög erfitt viðfangs. Mjer dettur ekki 
í hug að skella allri skuldinni á lands- 
stjórnina, en skil ekki annað en að á 
einhvern hátt megi takast að stemma meir 
stigu fyrir ósómanum en gjört hefir verið 
hingað til. _ Jeg vil enn þá einu sinni 
taka það fram, að það er ekki meining 
mín með þessari tillögu, að vekja tor-

trygni gegn embættismönnum yfirleitt. Þeir 
eiga vissulega ekki allir óskilið mál.

Um síðari þátt tillögunnar get jeg verið 
fáorður. Jeg býst ekki við, að því verði 
til leiðar komið í bráðina, að setja á fót 
sjerstaka tollgæslu í öllum verslunarstöð- 
um landsins. En ef tollgæsla gæti kom- 
ist á, þó ekki væri nema í kaupstöðunum, 
eins og tillagan fer fram á, þá væri mik- 
ið unnið. Mjer er sagt, að tolltekjurnar 
hjer í Reykjavík hafi verið um 10 þúsund 
krónur síðastliðið ár. Það er álitleg fjár- 
upphæð, og ef henni væri allri varið til 
tolleftirlits, þá er ótrúlegt, að það hefði 
ekki töluverðan árangur. Enda væri ekki 
horfandi f, þótt nokkru roeira væri ‘kost- 
að til tolleftirlits hjer. Bæjarfógetinn verð- 
ur nú að hafa það starf í hjáverkum, þar 
sem hann, eins og kunnugt er, er margvís- 
legum öðrum önnum kafinn.

Jeg skal svo ekki fara íleirum orðum um 
þetta mál. Jeg vona að nefnd verði skip- 
uð og að hún geti gefið einhverjar bend- 
ingar, þó að ekki búist jeg við miklum 
verldegum árangri af starfi hennar á þessu 
þingi.

Guðinundur Björnsson: Mjer finst 
háttv. þingmaður Isfjk. (S. St.) bera kjós- 
endum sínum ómaklegan vitnisburð. Hann 
sagði, að sjer hefði fundist fundarályktun 
þeirra fljóthugsuð. En jeg verð að segja, 
að mjer finst ályktun þeirra vera sprott- 
in af skynsamlegri íhugun á þessu vanda- 
sama máli. Það er ekki um að villast, 
að hjer er að ræða um einhver mestu 
vandræðin í stjórnarfari landsins. Ollum 
er kunnugt um það margvíslega ólag, sem 
verið hefir á embættisrekstri einstakra 
sýslumanna; fyrir því ber brýna nauðsyn 
til að grenslast eftir, hvernig það alt er 
til komið. Það stendur nú svo á fyrir 
mjer, að jeg hefi árum saman beinlínis 
verið knúður til að hugsa um þetta mál- 
efni. Þegar jeg varð landlæknir 1906, 
varð jeg þess áskynja, að þá var Iátið 
klingja í stjórnarráðinu, að læknarnir
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stæðu að baki öðrum embættismönnum 
að hirðusemi til og reglusemi. Var mjer 
meir en lítið ant um að reka þetta ámæli 
af minni stjett, enda er því nú hrundið. 
Af þessu kom nú það, að jeg hefi gjört 
mitt ítrasta til þess að rannsaka alt sem 
best á eflirlitsferðum mínum til hjeraðs- 
læknanna, og jafnframt, svona til saman- 
burðar, gotið stöðugu hornauga til ann- 
ara embættisstjetta. Hefi jeg víst hugsað 
ðllu meir um þessi mál en fólk flest. — 
— Þessi tortrygni gegn sýslumönnum er 
ekki nema einn liður í sívaxandi tortrygni 
gegn öllum þeim mönnum, sem við allsherj- 
arstörf fást hjer á landi, alt frá hreppstjóra 
og hreppsnefndaroddvita upp til ráðherra.

Nú er eftir að vita, hvað þessari tor- 
trygni veldur. Það þori jeg þó strax að 
fullyrða, að þessi mikla tortrygni gegn 
sýslumönnum gengur langt úr hófi. — 
Gái menn að því, hve mikið af tekjum 
landssjóðs fer gegn um hendur sýslumann- 
anna og athugi líka, hve lág laun sumra 
þeirra eru, ekki nema 2—3 þús. kr., og 
gæti menn þess enn fremur, hve ónógt eft- 
irlitið er á embættisrekstri þeirra, þá munu 
allir komast að raun um, að það gegnir 
furðu, að ekki skuli kveða meira að ólag- 
inu hjá sýslumönnunum en raun er á. 
Þessi litlu brögð að ólagi hjá sýslumönn- 
um, þrátt fyrir eindæma lítið eftirlit, ber 
í mínum augum ljósan vott um ráðvendni 
þeirrar stjettar yfirleitt. — Jeg vil annars 
biðja menn að athuga vel, hve bagalegt 
það er, að tortrygnin aukist í landinu, svo 
það verði ofan á, að enginn fái að heita 
heiðarlegur maður á meðal vor. — Ef 
meta á samviskusemi og ráðvendni sýslu- 
mannastjettarinnar, verður það ekki gjört 
með öðrum hætti en bera vel saman 
hagi hennar og störf og eftirlit það, sem 
á henni er haft, bera það alt saman við 
störf og allan hag samskonar stjetta ann- 
arsstaðar. Ef það er gjört, mun óefað 
koma í ljós, að misfellurnar eru hjer fá- 
dœma litlar, eftir ástæðum.

Ef menn fýsir að vita, af hvaða rótum 
hún sje runnin, þessi sívaxandi tortrygni, 
sem læsir sig eins og eldur í sinu um alt 
þjóðfjelagið, þá svara jeg því, að upp- 
kveikjan sje nú, því miður, langeldfimust 
hjer á Alþingi.

Tortrygnin er gömul i hettunni, en hún 
hefir vaxið óðfluga siðan þingmenn fóru 
að nota stöðu sína og atkvæði til eigin 
hagsmuna á ýmsan hátt, t. d. á þann 
hátt, að gjöra sjer smám saman að fastri 
venju, að kjósa ávalt menn úr sínum hóp, 
þingmenn, til cálra launaðra utanþings- 
starfa, sem Alþingi velur menn til, og sá 
ríkjandi meir ihluti þá ávalt menn úr sín- 
um hóp. Þetta eru mennirnir, sem alþýð- 
an sjálf kýs og trúir be?t. Og það er 
augljóst, að ekkert er eðlilegra en að hún 
tortryggi álla starfsmenn sína, embættis- 
menn og aðra, úr því að hún er nú far- 
in að hvekkjast svona illa á þvi, að þeir 
starfsmennirnir bregðast henni, sem hún 
þó velur sjálf eftir bestu vitund til þess 
að ráða fyrir sig, og það ekki nema um 
stundarsakir. Þá er eitt annað atriði, sem 
hafa verður í huga. — Störf þessara em- 
bættismanna fara vaxandi ár frá ári. — 
Þvi trúir enginn, nema sá, sem reynt hef- 
ir, hve störf flestra embættismanna hafa 
aukist og margfaldast á síðasta manns- 
aldri. Þetta gengur alls ekki til lengdar. 
Það eru takmörk fyrir því, hve miklu 
verður hlaðið á einn embættismann, eins 
og því eru takmörk sett, hve þungar klylj- 
ar verða lagðar á áburðarklárana.

Jeg vildi skjóta þvi til væntanlegrar 
nefndar, að taka þetta atriði til íhugunar.

Þá er jeg mintist á eftirlitsleysið, átti 
ekki að skilja orð min svo, sem í þeim 
fælist vantraustsyfirlýsing til stjórnarinnar. 
Jeg skal skýra það nánar, hvað jeg átti 
við. — Jeg hefi nú um undanfarin ár 
ferðast um alt land og komið til allra 
hjeraðslækna landsins. Flestir þeirra höfðu 
aldrei. sjeð landlækni heima hjá sjer. Til 
eins hafði landlæknir ekki komið í 18 ár.
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Á þessum ferðum var mjer Ijóst, hver fá- 
dæma heimska þaS er, að láta embættis- 
menn eftirlitslausa. - Jeg varð þess greini- 
lega var, að jeg var þeim kærkominn gest- 
ur. Þeir fundu að jeg kom ekki bara til 
uð finna að og ávíta, heldur miklu lrem- 
ur til að leiðbeina þeim og leggja þeim 
holl ráð. Áður höfðu amtmenn eftirlit 
Vneð sýslumönnum. Þá er þeir hurfu, 
var ekki íhugað nógu vel, hver gæti leyst 
"þá af hólmi. Stjórnarráðinu var fengið 
starfið í hendur, eins og ekkert væri. En 
stjórnarráðið hefir ærið að starfa og brest. 
ur tíma til þessa vandasama eftirlits. — 
Hjer kemur lika annað til greina. Þá er 
margir menn eiga að sjá um eitthvert 
starf, deilist ábyrgðin og rýrnar, verður 
oft að engu — og verra en það, verður 
að vanrækslu. Ef einn maður ætti að 
hafa rækilegt eftirlit með sýslumönnunum, 
yrði það alt annað en ljett starf. En með 
því einu móti er hægt að hafa þetta eftir- 
lit í lagi, að það verði fengið einum 
manni í hendur, sem ekki hafi um annað 
að hugsa og beri fulla ábyrgð á þessu 
vandaverki. Jeg veit vel, að það verður 
sagt, að nú vilji jeg stofna nýtt embætti. 
Cott og vel. Það er satt, að af þvi leiðir 
kostnaður, að setja nýtt embætti á lagg- 
irnar. En þjóðin glatar oft miklu meiru 
á því, að stofna ekki embætti; allskonar 
ólag, vanræksla og sukk, sem af þvi leið- 
ir að láta ýmiskonar nauðsynleg störf 
óunnin; — það tjón nemur oft margfalt 
meiru en embættislaunin, sem spöruð eru.

Jeg ætla ekki að dæma um það ólag, 
sem komið hefir í Ijós í embættisrekstri 
nokkurra sýslumanna. En menn verða 
að gæta að orsökum og undirrótum. Og 
það er öldungis víst, að i eftirlitslevsinu 
felst afarmikil afsökun fyrir þá, sem brot- 
legir hafa orðið.

Eins og menn vita, er það fjarska taf- 
samt að heimta tolla og skatta. Sýslu- 
menn fá þá oft ekki í tæka tíð. Afleið- 
ingin er þá, að þeir geta ekki staðið í

skilum við landssjóð i tæka tíð. Lands- 
stjórnin getur því ekki gengið fast eftir, 
að sýslumenn greiði alt í landssjóð upp á 
stundina, þar sem þeim sjálfum er ekki 
lokið öllum gjöldum og sköttum i rjettan 
gjalddaga. Þessi afsakanlega óskilvisi er 
bobbinn í bátnum; hún er hjer sú sak- 
lausa undirrót alls ills, allra verstu óhapp- 
anna, sem að hafa borið; það er enginn 
hægðarleikur að varna því til fulls með 
eftirliti, að skattheimlumenn vanbrúki þær 
rjettmætu afsakanir, en auðsæ freistingar- 
hættan og hún afarmikil hjer, að sú af- 
sakanlega óskilvísi verði smám saman að 
ófýrirgefanlegum trassaskap. Sýslumað- 
urinn segir við stjórnina: „Jeg get ekki 
náð peningunum“. Stjórnarráðið situr í 
fjarska. Hvernig á það að skera úr, hvað 
rjett sje i þessu? Hvorttveggja er til um 
það. Hver á að komast að raun um hið 
sanna í svipinn? — Hvað gjörist svo? 
Af þessu leiðir, að sýslumaður getur ekki 
staðið skil á öllum árstekjum landssjóðs 
strax í árslokin; þær eru sumar óinnheimt- 
ar, og þá heldur ekki skilað ársreikning- 
unum. Þetta dregst hvorttveggja, og þeg- 
ar svo eftirstöðvarnar frá fyrra ári loks- 
ins koma frá sýslumanni, kann ske ekki fyr 
en í apríl eða maí, þá er alt ágœtt — 
eða afleitt, því hver veit þá nema sýslu- 
maður láti nú landssjóðstekjur yfir- 
standandi ársganga upp í sínar ógreiddu 
eftirstöðvar frá fyrra ári. Skattheimtu- 
maður stendur kann ske í skilum á hverju 
ári 10—20—30 ár, en er þó ávalt í van- 
skilum. Og loks deyr hann frá eftirstöðv- 
unum — og lætur ekkert eftir sig upp í 
þær; eða þá að dómurinn kemur fyrir 
einhver atvik á undan dauðanum.

Ef bæta skal eitthvað, sem aflaga fer, 
verður að leita að undirrótum illgresisins 
og rífa það upp með rótum; það skilur 
hver Islendingur. — Jeg leyfi mjer því 
að beiðast þess, að sú nefnd, sem skipuð 
verður í þetta mál, athugi vandlega alt, 
sem jeg nú hefi vakið máls á, gæti að
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því, hvort sýslumenn muni ekki sumir 
vera að sligast undir önnum sínum, hvort 
gjörlegt muni að bæta meiru á þá, hvern- 
ig eftirlitinu hafi verið háttað, hvort ekki 
muni vera, sem jeg hygg, ef iitið er með 
fullri athygli á alla málavexti og málsbæt- 
ur, að þá hafi misfellurnar verið svo und- 
ur fátíðar, að þessi magnaða tortrygni til 
þeirrar gömlu og merku sýslumannastjett- 
ar verði dæmd dauð og ómerk, og hún 
fái fulla uppreisn á æru sinni, þrátt fyrir 
þessi fátíðu afglöp einstakra manna.

Hjer er um mjög stórkostlegt vandamái 
að ræða, þar sem eru allar tekjur iands- 
ins annars vegar og hins vegar embættis- 
æra einnar helstu stjettar landsins, og 
óhætt að segja, að þar er í húfi gagn og 
sómi alirar þjóðarinnar. — Jeg hygg, að 
það rnuni koma í Ijós, að þetta mikla og 
margflókna vandamál verði aldrei leitt til 
lykta á Alþingi, svo nokkurt vit sje í, 
nema skipuð sje milliþinganefnd til að 
kanna það út í æsar og þá um leið skyld- 
ur og launakjör allra starfsmanna þjóð- 
arinnar.

Steingríinur Jónsson: Jeg hefði get- 
að sparað mjer að standa upp, þvi að 
háttv. 6. kgk. þm. (G. B.) hefir sagt 
margt af þvi, er jeg vildi sagt hafa. Jeg 
ætla þó að segja nokkur orð, og veldur 
því blærinn á tillögu og ræðu hv. flm. (S. St.).

Mjer fanst ræða hans og tillaga bygð 
á því, að þar vestra meðal kjósenda hans 
væri sú skoðun rikjandi orðin, að fjár- 
dráttarkend vanskil meðal sýsiumanna 
væri orðin talsvert algeng, svo að voði 
væri á ferðum af slikri spilling. Jeg segi 
ekki, að þetta sje skoðun hv. flm. Hann 
sagði, að slikt væri ekki sin hugsun. Um 
þessa almennu skoðun væri fátt eitt að 
segja, ef hún væri sönn. En jeg verð að 
halda því fram, að hún sje alls eigi á 
rökum bygð og að hjer sje gjörður úlf- 
aldi úr mýflugunpi. Að vísu er það rjett, 
að komið hafa fyrir vanskil hjá nokkrum 
innheimtumönnum. En er hægt að sýna

fram á, að þar sje um þær sakir að ræða, 
að þar komi fram fjárdráttur?

En hverjar eru orsakirnar?
Mjer fanst ræða hv. þm. ísf. (S. St.þ 

hlaupa yfir aðalorsökina. Og það er 
hættulegt að nefna ekki aðalatriðið, þegar 
um þetta inál er rætt, þvi að það verður 
til að auka tortrygni út um land. Aðal- 
orsökin er sú, að launalög þau, er sýslu-* 
menn eiga við að búa, eru frá 1875. 
Þeir höfðu að vísu þá fjárheimtur á hendi, 
en það er óhætt að segja, að innheimtur 
þeirra hafa tifaldast síðan. Önnur ástæð- 
an er sú, að peningar hafa fallið í verði 
síðan um 33—5O°/o. í þriðja lagi vita þa& 
allir, er nokkuð þekkja til löggjafarstarfa, að 
á hverju þingi hefir nú um mörg ár ver- 
ið hlaðið nýjum störfum á sýslumenn, án 
þess að þeir hafi fengið verulegar launa- 
viðbætur. Jeg segi verulegar og kem að 
þvi seinna, hvað jeg á við. Það er óhælt 
að segja, að störf þeirra hafi tvö- til þre- 
faldast. Um aldamótiri seinustu vildi stjórn- 
in koma fram með tillögur um að veita 
þeim skrifstofufje, en sá það ekki til neins, 
þar eð þingið myndi synja slíkrar fjárveit- 
ingar.

Það myndi koma fram, ef athuguð væru 
þau dæmi, þar sem sýslumenn hafa ekki 
getað staðið í skilum, að það hefir stafað 
af því, að þeir gátu ekki lifað af launum 
sínum með öllum þeim miklu störfum, 
fjárheimtum og peningaábyrgðum, er á 

’ þeim hvíldu. Þetta er aðalatriðið í þessu 
máli. Það yrði ekki sannað í neinum 
þeirra dæma, þar sem vanskil hafa kom- 
ið fyrir, að þar hafi verið um fjárdrátt
að ræða.

Það er rjett, að tollheimtur veita við- 
bót tekna. Það er 2% (vörutollur 3%), 
en er lágt gjald. En löggjöfin hefir ekki 
litið eftir, hvernig skiftingin á tekjunum 
kæmi niður. Hún verður á hverju ári 
ósanngjarnari. Það er ekki hægt að mæla 
með sama mælikvarða alstaðar, hvað inn- 
heimtan kostar. Núverandi mælikvarðí
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getur verið góður sumstaðar, en sumstað- 
ar er hann það ekki. Það verður að 
rannsaka fjárheimtukostnaðinn, en hann 
fer víða eftir landsháttum. Það verður 
að rannsaka, hvort launakjör tollheimtu- 
roanna sjeu þannig, að við megi una. 
Þess verður að gæta, að tilkostnaður er 
mikill, skrifstofukostnaður, kostnaður við 
hestahald og þingaferðir o. s. frv. Alt 
þetta verður að líta á.

Jeg get ímyndað mjer, að menn hugsi 
sem svo, að það sje ekki mikið að marka, 
■hvað 3. kgk. þm. og þni. Vestm. (K. E.) 
segi um þetta efni, því að þeir tali þar í 
sjálfs sín sök. En það er misskilningur. 
Við tölum þar einmitt af eigin reynslu, og 
ar eðlilegt að við verðum áhyggjufullir og 
hugsum málið vandlega, þegar „nágrann- 
ans veggur brennur".

Jeg skildi ekki ræðu háttv. flutn.m. (S. 
St.) á þann veg, að hann í henni væri að 
kasta þungum steini á gjaldheimtumenn 
landssjóðs. En hann hagaði á nokkrum 
stöðum orðum þannig, að ekki er örgrant 
um að kjósendur hans og fleiri kunni að 
leiðast til að skilja ræðuna á annan veg 
en jeg veit að háttv. þm. (S. St.) ætlast 
til að hún sje skilin; en það vildi jeg fyr- 
irbyggja með því sem jeg hefi nú talað.

Flutningsm. (Sigurður Stefánsson): 
Jeg er þakklátur báðum háttv. ræðumönn- 
um, 6. kgk. (G. B.) og 3. kgk. (Stgr. J.), fyr- 
ir ummæli þeirra. Þeir hafa báðir tekið 
fram margt sem jpg mintist ekki á; sumt 
láðist mjer að nefna, og sumt hirti jeg ekki 
um að tala um í inngangsræðunni.

Það var fjarri því, að jeg vildi gjöra 
iítið úr fundarályktun kjósenda minna í 
þessu máli; en hitt sagði jeg þeim og býst 
við enn, að ekki sje hægt að ráða máli 
þessu til fullra og góðra Iykta á þessu 
þingi, sem á að standa svo stutt, og sem 
fæstir munu æskja að lengja þurfi að mun. 
Ályktunin er ekki annað en bergmál af 
þeim röddum, sem svo viða hljóma í land- 
inu. Það má þó enginn ætla, að jeg beri hana

fram af því, að mig fýsi að draga skóinn 
niður af embæltismannastjett þeirri, sem 
hjer á hlut að máli. Fjarri því. Mjer er 
alt of ant um að hún haldi áliti og virð- 
ingu; jeg veit hve mikilsvert það er fyrir 
hana og þjóðina alla; og tillagan stefnir 
einmitt að því að vernda hana fyrir tor- 
trygni og lítilsvirðing. Mjer fanst það 
gægjast fram í ræðu háttv. 3. kgk. 
(Stgr. J.) að tillagan mundi verða til þess 
að glæða tortrygniseldinn. Eins og jeg 
tók fram, er það svo fjarri því, að sá sje 
tilgangurinn, að henni er ætlað að deyfa 
hann; og þeim tilgangi vona jeg að verði 
að einhverju leyti náð. Jeg vil strika 
undir þau orð háttv. 6. kgk. (G. B.) 
að því verði ekki neitað, að þingið eigi 
nokkra sök á því, hvert álit er að skapast 
hjá þjóðinni á þvi sjálfu og embættismönn- 
unum, og riður þinginu á að hafaþar vak- 
andi auga á sjer og gjörðum sinum.

Jeg efast um að nokkur veruleg bót fáist 
með því, að laun þessara embættismanna 
sjeu hækkuð, þótt jeg hins vegar játi að 
þau kunni að vera of lág hjá sumum 
þeirra; það mál hefir ekki verið rannsak- 
að til nokkurrar hlítar enn. En varla mun 
þurfa að bregða mjer um það, að jeg 
muni reynast andvigur öllum launahækk- 
unum, einungis til að þóknast kjósendum 
mínum; þar mun jeg, eins og í öðru, fara 
eftir því, sem mjer sýnist rjettast og sann- 
gjarnast. Hins vegar efast jeg um að 
launahækkunin ein gjöri embættismennina 
skilvísari eða samviskusamari. Það er 
rjett hjá hv. 3. kgk. (Stgr. J.), að fjárheimtur 
sýslumanna hafa stórvaxið og fara sívax- 
andi. Þingið hefir hvað eftir annað lagt 
á nýja tolla, en það hefir miður gætt þess, 
að trvggja það, að landssjóður fengi alt, 
sem hann á að fá. Störf margra sýslu- 
manna eru orðin svo umfangsmikil, að 
þeir geta ekki varið nægum tíma til inn- 
heimtu og eftirlits með tolltekjunum; þeir 
geta sjálfsagt lítið annað gjört en tekið við 
því, sem að þeim er rjett. Þegar svo er
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komið, þá verður ekki með sanni sagt að 
þóknuniu fyrir innheimtuna sje mjög lág.

Vanskil embættismanna eru engan veg- 
inn eins dæmi hjer á landi; tíðar kvartan- 
ir um þau berast frá öðrum löndum, og 
ekki virðast þau ótíðari þar hjá hinum 
hálaunuðu. (Guðmundur Björnsson: Þeir 
reynast verstir). Þeir hálaunuðustu hafa 
mestan fjárdrátt og fjársvik í frammi. Af 
því sjesl það, að tryggingin er ekki fólgin 
i háum launum, heldur í dugnaði, aðgætni 
og skilvísi. Jeg skal játa það með háttv. 
ræðumönnum (G. B. og Stgr. J.), að full 
ástæða sje til að ætla, að ofmikið sje gjört 
úr vanskilum tollheimtumannanna; jeg skal 
jafnvel játa það, að segja megi, að van- 
skilin sjeu furðu lítil, þegar litið er til 
eftirlitsskortsins; það er síst að kynja, þótt 
hann fæði af sjer vanskil. En ástandið er 
jafn óþolandi fyrir það, og full þörf á að 
reyna að útrýma sem fyrst þeirri tortrygni, 
sem hjá þjóðinni er vöknuð. Jeg óska 
þvi, ekki siður en hinir háttv. ræðumenn, 
að hin fyrirhugaða nefnd reyni að grafa 
sem dýpst fyrir allar rætur þessa máls til 
að sýna þjóðinni þær, og gjöra henni 
skiljanlegt, hvernig málið stendur af sjer. 
Hins vegar er jeg hræddur um að málið 
sje svo umfangsmikið, að ekki vinnist 
tími til að ganga til fullnustu frá því á 
þessu þingi.

Báðlierra (Haniies Hafstein); Jeg er 
ánægður yfir því, að þessi tillaga er kom- 
in fram, og jeg vona að gott geti leitt af 
nefndarsetningu. Þó býst jeg varla við 
að nefnd geti á þessu þingi hrundið mál- 
inu í svo gott horf sem skyldi; timinn, sem 
hún heíir til umráða, mun reynast of stutt- 
ur til þess. Það getur meira að segja 
verið heppilegt, að milliþinganefnd sje sett 
til að fást við málið; svo erfitt mun það 
reynast. En sannast mun það, að þegar 
nefnd fer að skoða málið, mun hún kom- 
ast að þeirri niðurstöðu, að ekki sje til 
neins að skipa fleiri eftirlitsferðir á sama 
hátt sem nú tíðkast. Eftirlitsferðirnar

gömlu gátu verið ágætar á amtmannadög- 
unum, þegar varla var annað að athuga 
af tjármálum hjá sýslumönnum en mann- 
talsbókagjöldin og meðferð á dánarbúum. 
Þetta lá opið og öndvert fyrir, og fljótlegt 
að átta sig á því. Nú er orðið öðru málíi 
að gegna; reikningsskil sýslumanna eru 
orðin svo margbrotin og margvísleg. Margs- 
konar tollar hafa verið lagðir á, mörg ný 
kauptúu hafa komið upp og verslunum 
stórum fjölgað. Þetta alt gjörir reiknings- 
hald gjaldheimtumannanna svo flókið og 
margbrotið, að lítil von er til að eftirlits- 
maður geti brotið það til mergjar á hraðri 
skoðunarferð. Nokkuð má bæta úr með 
þvi, að koma öðru skipulagi á bókfærsÞ 
una heldur en nú er. En það eykur skrif- 
stofukostnaðinn, svo að það getur ekki 
orðið án þess að greiða skrifstofufje. Og 
eins og embættunum nú er fyrirkomið með 
allri þeirri margvíslegu starfasamsteypúr 
sem á sýslumenn er lögð, verður því, vegna. 
landshátta hjer, jafnan erfitt að hafa full- 
komið eftirlit með því, að ekki geti safn- 
ast skuldir fyrir hjá reikningshaldara. Oft 
kæmist slikt ekki upp fyr en hlutaðeigandi 
deyr eða fer frá. Áhrifamesta ráðið væri 
eflaust það, að láta sýslumenn við og: 
við afhenda með öllu embætti sitt eft- 
irlitsmanninum um stundarsakir. Það eru 
til þjóðir, sem þetta gjöra; svo kvað t. d. 
vera um Þjóðverja. Þeir kvað hafa auka- 
embættismenn, sem þeir láta við og við- 
taka við embætti um stund af þeim em- 
bættismanni, sem skoðun á að fara fram 
hjá, er þá fær á meðan frí með fullum 
launum'.

Ef vjer vildum hverfa að slíku ráði, 
þyrftum vjer að hafa eina tvo til þrjá auka- 
sýslumenn, er skiftust á um að stjórna um 
stundarsakir embættum þeim, er miklar 
innheimtur fylgja, og ættu sýslumenn þá 
að vera skyldir til að fá þessum mönnum 
embætti sin i hendur fyrirvaralaust, hvæ 
nær sem skipað væri, og eiga sjálfir frí 
um styttri eða lengri tima, t. d. 2—3 mán-
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uði. Með þessu móti ætti að vera Hægt 
að grannskoða embættisfærslu hlutaðeig- 
andi embættismanna, og embættismennirn- 
ir mundu bafa sterkt aðhald við það að 
vita ekki nema þeir yrðu að afhenda öll 
embættisskjöl sín og embætti, þegar minst 
varði.

Eins og nú er ástatt, er það varla til 
annars en að auka kostnað, að landritari 
eða skrifstofustjórar á skrifstofum stjórn- 
arráðsins sjeu að fara snögga ferð um 
landið til að líta í bækurnar hjá embætt- 
ismönnum; þeir geta ekki i skjótum hasti 
rannsakað fjárheimtur og fjárskil innheimtu- 
manna til nokkurrar hlítar. Það getur auð- 
vitað orðið að grípa til slikra eftirlitsferða, 
þegar sjerstaklega stendur á, og það hefir 
aldrei lagst undir höfuð að fara þær 
jafnskjótt sem brögð hafa orðið að inn- 
borgunardrætti, eða grunur fallið á um ein- 
hverja óreiðu. Það er hægt að rannsaka 
einstök atriði á þessum skyndiferðum, en 
störf sýslumanna eru margbrotnari en svo, 
að unt sje að brjóta alt til mergjar í einni 
slíkri eftirlitsferð.

Jeg tek það aftur fram, að það gleður 
mig, að málinu hefir verið hreyft; og jeg 
mundi fyrir mitt leyti ekki hafa á móti því að 
milliþinganefnd yrði skipuð í það, ef tillögur 
kæmu fram þar að lútandi.

Kristinn Daníelsson: Jeg eránægður 
yfir að tillaga þessi er komin fram; hún 
getur verið orð í tíma talað, og ætti að 
geta orðið til gagns. Jeg stend ekki upp 
til að bæta við það, sem háttv. ræðumenn 
hafa sagt; jeg er því yfirleitt samdóma. 
Sumir háttv. ræðumenn hafa borið blak 
af sýslumönnunum, og mjer þykir vænt 
um að jeg þykist geta tekið undir með 
háttv. 6. kgk. (G. B.) að sýslumannastjett- 
in sje yfir höfuð landinu til sóma; í henni 
eru svo margir vandaðir sæmdarmenn. 
Um þetta get jeg borið af eigin viðkynn- 
ing við allmarga þeirra. Sýslumönnunum 
ætti því að vera ant um — og jeg veit 
að þeim muni vera það — að alt sje gjört

til þess, að tortrygni sú, sem háttv. flm. 
(S. St.) talaði um, hverfi, og þeir eiga 
heimting á að þingið gjöri sitt til að eyða 
henni, og tillagan er spor i þá átt.

Jeg get lika tekið undir með hæstv. 
ráðherra, að jeg hefi ekki mikla trú á 
gagnsemi eftirlitsferða þeirra, sem áður 
tíðkuðust, en jeg hygg þörf á meiri eftir- 
gangsmunum; þeir mundu halda embætt- 
ismönnum betur vakandi. Háttv. 3. kgk. 
(Stgr. J.) kvað sýslumennina ekki geta 
lifað á launum sínum, og því hefði farið 
sem farið hefði; það hefði alstaðar verið 
ástæðan til vanskila. Hvað sem þvi lið- 
ur, þá má það ekki koma fyrir, að menn 
taki annara fje, sem þeim er trúað fyrir, 
til að bæta úr eigin skorti. Jeg þekki 
aðra stjett, sem rnjer er nákomin og sem 
ekki hefir mikið til að lifa á, en ætlast 
þó til að hún, eins og hver embættistjett 
önnur, standi full skil á því, sem henni er 
trúað fyrir.

En aðaltilgangur minn með að standa 
upp var ekki sá, að gjöra þessar athuga- 
semdir, sem jeg hefi hjer kastað fram, 
heldur voru það nokkur orð háttv. 6. kgk. 
(G. B.) sem knúðu mig til að taka til máls. 
Jeg hefði þó ef til vill setið samt, ef hv. 
flutningsm. hefði ekki endurtekið þessi 
orð og undirstrikað. Það var þessi ásök- 
un þeirra, að tortrygni þjóðarinnar til skil- 
semi embættismanna væri þinginu að kenna, 
sem jeg vildi ekki láta ómótmælt. Það 
situr síst á oss alþingismönnum, að rýra 
veg og álit þingsins og vekja tortrygni 
gegn því; þjóðin er nógu tortryggin, þótt 
eigi sje verið að ala á tortryggni hennar 
hjer. Þingið er þýðingarmesta stofnun 
þjóðarinnar, og því einkaráríðandi að það' 
geti haldið trausti og vinsældum hennar. 
Það hefir að visu lagst það orð á, að hjer 
á þingi væri kapphlaup um hagsmuna- 
stöður þær, sem þingið á yfir að ráða; eu 
það er annars eðlis en að standa eigi í 
skilum með fjárgreiðslur, og má eigi blanda 
því tvennu saman; það er ekki annað ei»
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einn þáttur í hinum mikla kappleik lifs- 
ins, að sjá sjer og sínum farborða. Sje 
hagsmunastöðunum ósanngjarnlega skift 
niilli þingflokkanna, þá er líkt um það að 
segja eins og þegar mönnum finst stjórn- 
in hlynna að vildarmönnum sínum og fylg- 
ismönnum. Hvorugt þetta er hrósvert, en 
jeg hygg að eigi muni þau brögð að því, 
að ástæða sje til að ala á óvild og tor- 
trygni út af því. Jeg tek það enn fram, 
að jeg vil mótmæla áburði þeim á þingið, 
sem hjer hefir komið fram, og það því 
fremur sem hann kemur frá jafnmerkum 
manni sem háttv. 6. kgk. (G. B.). manni, 
sem þjóðin hlustar á ineð athygli; en 
eimitt þess vegna þarf hann að vera eink- 
ar varkár í orðum og dómum.

Guðmundur Bjðrnsson: Orð hæstv. 
ráðherra knýja mig til að taka til 
máls aftur. Hann kvað aukið eftirlit á 
likan hátt og tíðkast hefir ógjörlegt og 
eftirlitsferðir gagnslausar. Jeg er hjer ekki 
samdóma hæstv. ráðherra. Jeg er sann- 
færður um, að allhægt er að koma eftir- 
litinu í það horf, að miklu meira gagn 
sje að því en nú gjörist. En játa skal 
jeg því, að full not muni varla geta orð- 
ið að eftirlitinu fyr en það er í hendur 
fengið manni, sem ber ábyrgð á eftirlits- 
starfi sínu og má gefa sig allan við því. 
A ferðum mínum um landið hefijegkom- 
ið til sýslumanna, og hefir það borið við, 
að jeg hefi litið á bækur þeirra, og hefi 
jeg brátt sjeð, að vinnubrögð sumra þeirra 
eru allsendis úrelt. Gamla Iaginu hefir 
verið haldið mann fram af manni, þótt 
nýrri og betri vinnubrögð sjeu fundin og 
orðin alkunn. Þetta mundi ekki leyna sjer, 
ef sendur væri til eftirlitsmaður, sem vel 
kynni alla nýtísku bókfærslu, oghann mundi 
brátt fá kipt í lag vinnubrögðum sýslu- 
mannanna, þar sem þeim er ábótavant 
eða þau orðin á eftir tímanum. Mundi þá 
brátt sannast, að eftirlitið með reiknings- 
færslu, gjaldheimtu og gjaldskilum sýslu- 
manna yrði margfalt auðveldara. Á ferð-

um mínum tel jeg mig hafa gjört einna 
mest gagn með því að kenna læknum ný 
vinnubrögð; hafa þeir kunnað mjer bestu 
þakkir fyrir, og jeg síðan sjeð, hvílíkt fá- 
dæma gagn hefir af þvi orðið. Á sama 
hátt veit jeg að sýslumenn gætu haft gagn 
af því að njóta leiðbeiningar fróðs manns 
og hagsýns. Sýslumenn hafa að jafnaði 
komið ungir i embætti, óæfðir í reiknings- 
færslu og öðrum verklegum embættisstörf- 
um; það er því harla eðlilegt þótt þeir 
haldi flestu í fornu horfi. Þessum mönn- 
um mundi eftirlitsmaðnr geta leiðbeint svo 
urn munaði. (Ráðherra-. Á1—2 döguin?). 
Jafnvel það, ef röggsamlega er unnið. En 
eftirlitið ætti ekki að þurfa að vera bund- 
ið við svo stutta dvöl, ef þörf er á lengri 
tíma. Jeg veit af eigin reynd, að þessar 
eftirlilsferðir eru erfiðar, þar sem svo má 
heita, að unnið sje og ferðast nótt og dag. 
Jeg hefi best fundið, hvað jeg hefi verið 
þreyttur, þegar jeg hefi komið heim úr 
eftirlitsferðum nn'num. A þeim ferðum 
dugar ekki að renna að eins augum yfir 
embættisbækur og rita nafn sitt í þær, en 
setjast svo að veislu; þar er þörf ræki- 
legrar vinnu og rannsóknar, ef að haldi 
á að koma.

Jeg heft annars aldrei heyrt getið um 
fölsun á bókum, þar sem fjárvanskil hafa 
komið fyrir hjá gjaldheimtumönnum. Það 
hafa verið bein fjárþrot gjaldheimtumann- 
anna, sem vanskilum hafa valdið. En 
það sem mest hefir leitt veslings embætt- 
mennina í freistni, eru hin syndsamlegu 
brjóstgæði stjórnarinnar, að leyfa þeim sí- 
feldan drátt á greiðslu gjalda þeirra, sem 
þeir eiga að greiða. Ef meiri strangleika 
væri beilt, þá mundi það varla koma fyr- 
ir að gjaldheimtumennirnir eyddu annara 
fje, má ske óvitandi fyrst í stað.

Einna mest hefi jeg út um land heyrt 
kvartað um að eignir dánarbúa stæðu inni 
hjá sýslumönnunum árum saman, og að 
þegar sýslumaður hverfur frá embætti, þá 
sjeu einatt mörg bú óuppgjörð. Þetta
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muridi duglegur eftirlitsmaður brátt sjá, og 
ætti að vera auðvelt að kippa þvi í lag.

Sýslumennirnir eru ekki svo margir hjer, 
að eftirlitsmaðurinn ætti að geta dvalið 
viku til hálfsmánaðartima hjá hverjum.og 
á þeim tíma má töluvert gjöra, eink- 
um þegar hann fer að kynnast. Hæstv. 
ráðherra taldi það best, að sýslumenn- 
irnir væru látnir sleppa embættinu á 
meðan á eftirlitinu stæði. Má vera að svo 
sje, en alltrygt ætti þó eftirlitið að geta 
verið án þess, sje því nógu haganlega 
fyrir komið. Það ber eigi sjaldan við, að 
mjer Sjeu bornar sögur um afglöp lækna- 
Jeg segi sögumönnum, að þeir verði að 
kæra, ef sakir sjeu; hviksögum geti jeg 
ekki sint. En haldið þið að það sjegjört? 
Nei. Líkt mun vera um margar sögurn- 
ar um vanrækslu sýslumanna; þær eru 
á veikum rökum bygðar, og væri eftirlits- 
maður oft á ferðinni, þá mundu margar 
þeirra aldrei fæðast, og aðrar verða kveðn- 
ar niður strax í fæðingunni.

Jeg vona að þeir háttv. þingm., sem 
kosnir verða i hina væntanlegu nefnd, geti 
eitthvað markað það af þeim umræðum, 
sem hjer hafa farið fram, að þeir hafi feng- 
ið alvarlegt og mikilsvert mál til meðferðar.

Jeg verð að víkja nokkrum orðum að 
þvi, sem háttv. þingm. Gullbr.- og Kjósars. 
(K. D.) talaði til mín. Jeg virði það við 
hann, að hann, sem forseti sameinaðs Al- 
þingis, hefir svo drengilega tekið málstað 
þingsins og hefir þannig rækt skyldu sína 
svo sem hans er vani. Jeg skal játa það, 
að það er hart að verða að bera sakir á 
sjálfan sig, svo sem jeg hefi gjört, því að 
jeg er einn þeirra manna, sem eiga sæti 
á Alþingi. Það var að eins eitt af þvi, 
sem háttv. þingm. sagði, sem ekki var al- 
veg rjett. Hann sagði, að jeg hefði hald- 
ið því fram, að hin vaxandi tortrygni ti’l 
þingsins væri orsök til vanskila sýslumann- 
anna, en jeg sagði, að hún stuðlaði að því, 
að vekja tortrygni til allra embættismanna 
landsins, frá hreppstjóranum til ráðherr-
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ans. Við verðum að viðurkenna það, að 
virðingin fyrir þinginu fer minkandi ár 
frá ári, og jeg held að það sje nauðsyn- 
legt, þegar háttv. þingm. fara að athuga, 

•á hvaða rökum tortrygnin gegn sýslu- 
mönnunum er bygð, að ihuga þá þessa 
orsök til tortrygni gegn öllum embættis- 
mönnum landsins. Ef þetta, sem jeg nú 
hefi sagt, er ekki rjett, þá er jeg sjálfur 
viltur vegar, og jeg skil ekki að jeg fari 
vilt um jafnauðsæan hlut sem þennan.

Steingr. Jónsson: Háltvirtur 2. þingm. 
Gullbringu- og Kjósarsýslu (K. D.) hagaði 
orðum sínum svo, að jeg gat ekki skilið 
þau öðruvisi en að hann heindi því að 
mjer, að jeg myndi vera því mótfallinn, 
að nokkuð yrði gjört í þessu máli. Það 
getur vel verið, að hann hafi ekki meint 
þetta, en jeg er hræddur um að orð hans 
myndu skiljast svo, þegar þau kæmu á 
prent í þingtiðindunum, og jeg vil einmitt 
fyrirbyggja þann skilning. Þvi fer svo 
fjarri, að jeg sje mótfallinn þessu máli, 
að það er einmitt mest nauðsyn fyrir okk- 
ur sýslumennina, að þetta mál sje rann- 
sakað. En jeg vil að byrjað sje á þeim 
rjetta enda, sem sje að athuga hvort nokk- 
urt samræmi sje á milli þess, sem heimt- 
að er af sýslumönnunum og þeirrar borg- 
unar, sem þeir fá fyrir störf sín. Jeg 
vildi að þetta væri tekið fram við umræð- 
urnar um málið og áður en nefud er sett 
til að íhuga það. Jeg held að þetta sje 
svo umfangsmikið mál, að ekki veiti af 
að skipa milliþinganefnd til að ihuga 
það. Þá var annað atriði hjá sama háttv. 
þingm., sem jeg vildi athuga, vegna þess 
að það var bygt á misskilningi. Hann 
sagði að þó laun sýslumannanna væru 
lág, þá kæmi það ekki þessu máli við, 
því að þó menn hefðu lág laun, þá ættu 
þeir ekki að gripa til fjár, sem þeir ættu 
ekki, til þess að bjarga sjer úr vandræð- 
um. Það er rjett, að slíkt á ekki að 
koma fyiir. En að því er sýslumennina 
snertir, þá er það að athuga, að það er
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oft ekki hægt að greina á milli hvað er 
eign sýslumannsins og hvað er eign lands- 
sjóðs. Jeg vil taka dæmi. Maður norð- 
ur á Melrakkasljettu fær frá útlöndum 
1000 pund af sykri, og skjöl þau, er þetta 
snerta, koma til mín mánuði síðar. Sam- 
kvæmt þessum skjölum á jeg að borga 
landssjóði 75 kr. þegar í stað, eða í síð- 
asta lagi innan 3 mánaða. Það er ekki 
spurt að þvi, hvort hægt sje að ná gjald- 
inu ir.n eða ekki. Nú er tvent til íyrir 
mig, að stinga skjalinu undir stól, þá 
hefi jeg gjört mig sekan í fjárdrætti, eða 
greiða landssjóði fjeð úr sjálfs mín vasa 
og eiga á hættu að ná því ef til vill ald- 
rei inn aftur. Getur þetta höggvið stór 
skörð í laun sýslumannanna.

Loks var ein setning hjá háttv. þingm. 
Isafj. (S. St.) sem jeg vildi athuga litilshátt- 
ar. Hann sagði að eftirlitserfiðleikar sýslu- 
manna við tollheimtu myndu ekki vaxa 
í sama hlutfalli sem innheimtan vex og 
þar með tekjur sýslumanna. En þetta er 
ekki rjett. I mörgum sýslum hafa inn- 
heimtuerfiðleikarnir margfaldast. af því 
að kaupmönnum fjölgar tiltölulega meira 
heldur en innheimtuupphæðin vex. Kemur 
þettaaf þvíaðsmákaupmönnum fjölgar. Þar 
að auki eru menn utan kaupmannastjett- 
arinnar uppi um öll hjeruð, sem eiga að 
gjalda tolla, að jeg ekki tali um vörutollinn, 
sem heita má að livert mannsbarn verði 
að greiða einhverntíma á árinu. Af þessu 
öllu leiðir það, að innheimtuerfiðleikarnir 
eru nú margfalt meiri en þeir voru áður fyr.

ATKVGR.:
Tillagan um að kjósa 5 manna nefnd 

samþ. með 11 atkv. samhlj.
Þessir hlutu kosningu í nefndina: 

Sigurður Stefánsson,
Jósef Björnsson,
Björn Þorláksson,
Magnús Pjetursson,
Júlíus Havsteen.

Umræðu frestað.

Frh. einnar umr. á 33. fundi, fimtu- 
dagiun 6. ágúst (A. 33, n. 334).

Með þvi að nefndin í máli þessu kom 
fram með nýja tillögu til þingsályktunar 
um sama efni (sbr. till. til þingsál. á þgskj. 
334), þá var meðferð deildarinnar á þess- 
ari tillögu lokið.

(Sjá þingsályktanir afgreiddar til ráð- 
herra, 5).

2. Fánanefnd.
A 7. fundi í Ed., mánudaginn 13. júlí, 

var útbýtt
tillögu lil þingsályktunar um íslenska 

fánann.
Á 8. fundi, þriðjudaginn 14. júlí, var til- 

lagan tekin til meðferðar hvernig ræða 
skuli (A. 79).

Forseti lagði til að höfð væri ein um- 
ræða um tillöguna, og var það samþ. í 
einu hljóði.

Ein umr. á 9. fundi. miðvikudaginn 
15. júlí (A. 79).

Flutningsm. (Björn Þorláksson): Eins 
og kunnugt er, hefir háttv. Nd. skipað 5 
manna nefnd til að íhuga fánamálið. Það 
mun vel til fallið, að þessi deild skipaði 
einnig nefnd í málið, til samráða og sam- 
vinnu við nefnd neðri deildar. Jeg vil því 
leyfa mjer að stinga upp á 5 manna nefnd.

ATKVGR.:
Samþ. i einu hlj. að skipa 5 manna 

nefnd. Kosnir í hana í e. hlj.:
Jósef Björnsson,
Karl Finnbogason,
Magnús Pjetursson,
Sigurður Stefánsson,
Guðm. Björnsson.

Með því að nefnd þessi var i samvinnu 
við fánanefnd Nd. og kom fram með 
sameiginlegt álit og tillögu til þingsályktun- 
ar með þeirri nefnd i sameinuðu þingi,
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þá var lokið meðferð deildarinnar á framan- 
greindri tillögu.

(Sjá A. 440).

3. Stjórnarskrárnefud.
Á 7. fundi í Ed., mánudaginn 13. júlí, 

var utbýtt
tillögu til þingsályktunar um að skipa 

nefnd í stjórnarskrármálið.
A 8. fundi, þriðjudaginn 14. júlí, var 

tillagan tekin til meðferðar hvernig ræða 
skuli (A. 77).

Forseti lagði til að höfð væri ein um- 
ræða um tillöguna, og var það samþykt í 
einu hljóði.

Ein. umr. á 9. fundi, miðvikudaginn 
15. júlí (A. 77).

Flutnm. (Bjorn Þorláksson): Stjórn- 
arskrármálið er aðalmálið á þessu þingi, 
og varðar miklu, að það verði leitt til far- 
sællegra lykta. Það væri þvi mjög heppilegt, 
að þessi háttv. deild skipaði nú þegar nefnd 
í málið, til þess að starfa i sameiningu 
við nefnd þá, sem háttv. Nd. hefir skipað. 
Jeg vil þvi leyfa mjer að leggja það til, 
að 5 manna nefnd verði skipuð.

ATKVGR.:
Samþ. i e. hlj. að skipa 5 manna nefnd. 

Þessir voru kosnir i hana i e. hlj.:
Kristinn Daníelsson,
Karl Einarsson,
Björn Þorláksson,
Sigurður Stefánsson, 
Steingrimur Jónsson.

Þá er frv. til stjórnatskipunarlaga 
um breyting á stjórnarskrá um hin sjer- 
staklegu málefni Islands 5. jan. 1874, 
og stjórnarskipunarlögum 3. okt. 1903 
(A. 488) var til 1. umræðu á 39. fundi, 
miðvikudaginn 12. ágúst, var því vísað til 
þessarar nefndar.

(Sjá A. 487 og 4921.

4. Fjáraukalagancfnd.
A 7. fundi í Ed., mánudaginn 13. júlí, 

var útbýtt
tillögu til fpngsályktunar um að skipa 

nefnd í fjáraukalögin.
A 8. fundi, þriðjudaginn 14. júlí, var 

tillagan tekin til meðferðar h vernig ræða 
skuli (A. 78).

Forseti lagði til að höfð væri ein um- 
ræða um tillöguna, og var það samþykt 
í einu hljóði.

Ein umr. á 10. fundi, fimtudaginn 16. 
júli (A. 78).

Flutningsmaður (Björn Þorláksson): 
Þótt þing þetta sje aukaþing, og þvi ekki 
um meðferð reglulegra fjárlaga að ræða 
á því, þá hefir stjórnin eigi að síður lagt 
frumvarp til fjáraukalaga fyrir það. Hv. 
neðri deild hefir þegar skipað nefnd í mál- 
ið, og mun sú nefnd innan skamms 
ljúka starfi sinu. Það virðist þvi eiga vel 
við, að skipa þegar nefnd hjer, og í því 
skyni er tillaga þessi komin fram. Það 
er að vísu ekki tilætlunin, að nefudin hjer 
sje í beinni samvinnu við nefndina í neðri 
deild, heldur hitt, að hún fylgist með í 
því, sem gjörist i háttv. neðri deild og at- 
hugi málið i heild sinni.

Að endingu leyfi jeg mjer að stinga upp 
á að skipuð sje 5 manna nefnd.

ATKVGR.:
Nefndarskipun samþ. með öllum atkv. 

I hana voru kosnir:
Hákon Kristófersson,
Karl Einarsson,
Björn Þorláksson,
Steingrímur Jónsson,
Eiríkur Briem.

Frumvarp til fjáraukalaga fyrir árin 
1914 og 1915 (A. bls. 99—103) var felt 
frá 2. umræðu á 19. fundi í neðri deild, 
fimtudaginn 23. júlí, og kom því aldrei 
til þess að þessi nefnd fjallaði um það.

35
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5. Strandferðanefnd.
Á 9. fundi í Ed., miðvikudaginn 15. 

júlí, var útbýtt
tillögu til þingsátyktunar um skipun 

nefndar til þess að athuga strandferða- 
fyrirko mulagið,

frá ráðherra (H. H.).
Á 10. fundi, íimtudaginn 16. júlí, var 

tillagan tekin til meðferðar hvernigræða 
skuli (A. 97).

Forseti stakk upp á að ein umræða 
væri höfð um tillöguna, og var það sam- 
þykt í einu hljóði.

Ein umr. á 11. fundi, föstudaginn 17. 
júlí (A. 97).

Ráðherra (Hannes Hafstein): Sams- 
konar nefnd sem hjer er farið fram á að 
skipa, heíir í dag verið skipuð í háttv. 
neðri deild. Tilgangurinn með að koma 1 
með samhljóða tillögur um þetta mál sam- | 
tímis í báðum deildum er sá, að nefndir 
skipaðar af báðum deildum þingsins geti 
unnið saman að málinu. Málið er mikið 
og vandasamt, og mikils um vert, að sem 
mest samvinna sje í því milli deildanna.

Samkvæmt heimild þeirri, sem síðasta 
þing veitti landsstjórninni, hefir hún gjört 
bráðabirgðasamning við Eimskipafjelag Is- 
lands um að það taki að sjer strand- 
ferðir hjer við land, gegn því að lands- 
sjóður leggi fram fje til straudferðaskipa, 
eftir því sem ákveðið er í lögum nr. 53, 
10. nóv. 1913. I samningnum er svo á- 
kveðið, að ^tærð skipanna og fyrirkoinu- 
lag strandferðanna skuli fara eflir því, sem 
síðar verði umsamið milli landsstjórnar- 
innar og fjelagsstjórnarinnar.

Samkvæmt bráðabirgðasamningnum hafa 
fjelaginu verið greiddar 100,000 kr. af 
hlutafjártöku landssjóðs, en greiðsla hinna 
300,000 kr., sem eftir eru, á að fara 
fram 1. febr. 1915, ef fjelagið á að 
taka að sjer strandferðirnar; þá verður

málið að vera komið í það horf, að hægt 
sje að gjöra endanlegan samning. Þetta 
er nauðsynlegt, svo að hægt sje að haga 
gerð strandferðaskipanna, sem fjelagið á 
að láta byggja, eflir því. Þetla þing þarf 
því að koma sjer saman um það, hvernig. 
það óski strandferðunum fyrir komið, en 
það stendur aftur i nánu sambandi við þaðr 
hversu mikið fje það vill leggja til strand- 
ferðanna árlega. Það má ekki geyma á- 
kvörðun um þetta til næsta þings, þvi a& 
þá mundu skipin alls eigi geta orðið til- 
búin í apríl 1916, sem bráðabirgðasamn- 
ingurinn gjörir ráð fyrir.

Eftir því sem ákveðið var á síðasta 
þingi, hefir stjórnin ráðið samgöngumála- 
ráðunaut frá síðasta nýári.

Síðan hefir hann alt af unnið að mál- 
inu, fyrst með því að ferðast til þeirra 
hjeraða, þar sem flóabátar eru styrktir, og 
undirbúa ferðaáætlun þeirra. Síðan hefir 
hann farið umhverfis landið, til að kynna 
sjer viðskiftaþörf og leita álits manna og 
óska um fyrirkomulag strandferðanna, og 
siðan hefir hann kappsamlega unnið að 
því, að semja tillögur um fyrirkomulagið 
eftirleiðis. Þótt hann sje afkastamik’ill 
startsmaður, var það eigi fyrri en í gær, 

i að hann gæti afhent stjórnarráðinu tillög- 
! ur sínar altilbúnar með skýringum og at- 

hugasemdum. Hann hefir komið með þrjár 
tillögur og þrjár ferðaáætlanir bygðar á 
þeim tillögum.

Fyrsta áætlunin er miðuð við tvö ný 
skip, misstór og með nokkuð mismunandi 
fyrirkomulagi. Annað skipið er gjört ráð 

; fyrir að sje um 350 tons og einkum ætl- 
! að til mannílutninga, og ætlast er til að 
! það hafi góð farrými handa 200 manns, 

eða handa 50 manns í fyrsta farrými, 50 
í öðru. og 100 í þriðja.

Hitt skipið er ætJast til að sje um 45fr 
tons og einkum ætlað til vöruflutninga, 
en hafi þó líka nokkurt farþegarúm, eða
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handa um 20 manns í fyrsta farrými, 40 
i öðru og 140 í þriðja. Þessu skipi er 
-ætlað að fara við og við til útlanda 
<il hægðarauka fyrir kaupmenn, og til 
þess að forðast sem mest umskipanir á 
vörum. Það er ætlast til að minna skip- 
ið fari hratt yfir og komi að eins við á 
stærri höfnum, en hitt skipið fari hægra 
yfir og komi við á fleiri stöðum.

Onnur tillagan er sú, að tvö jafnstór 
skip, um 400 tons hvort, sjeu látin sigla 
fering um Iandið á líkan hátt og strand- 
ferðabátarnir hafa gjört að undanförnu, en 
þó þannig, að bæði fari jafnan alla leið 
kring um landið, en í sína áttina í hvert 
skifti frá Reykjavík.

Loks gjörir þriðja tillagan ráð fyrir þrem 
skipum, og er ætlast til að tvö þeirra sjeu 
ný og með líku fyrirkomulagi eins og ráð- 
gjört var í fyrstu tillögunni. Þriðja skip- 
ið er ætlast til að sje minna, 225—250 
tons, og annað hvort tekið á leigu eða 
keypt brúkað skip. Því er ætlað að ann- 
ast strandferðirnar á sumrin við suður- og 
austurströnd landsins, og auk þess skjót- 
ast við og við hraðferðir kring um land 
meðan stærri skipin eru erlendis. Þetta 
skip á að gegna hjer strandferðum alt árið.

Að svo stöddu er ekki ástæða til að 
lýsa þessu nánara. Væntanlegri nefnd og 
þinginu ðllu mun gefast kostur á að at- 
huga tillögurnar í heild sinni.

Af því tillögur þessar komu svo seint 
fram, þá hefir stjórnarráðið enn eigi haft 
tíma til að taka afstöðu i málinu, nje held- 
ur til þess að leita tilboða frá stjórn Eim- 
skipafjelagsins um það, hve mikið árstillag 
það vildi hafa fyrir að halda uppi strand- 
ferðum eftir því sem gjört er ráð fyrir

eftir þessum tillögum hverri um sig. Verð- 
ur það meðal annars hlutverk nefndanna, 
að kynna sjer þetta, og verður vonandi 
hægt að komast þar að fastri niðurstöðu, 
og það þvi fremur, þar sem svo vel ber 
í veiði, að væntanlegur framkvæmdarstjóri 
fjelagsins, Nielsen kapteinn, er nú stadd- 
ur hjer, og því hægt að hafa hann í 
ráðum.

Verkefni nefndarinnar verður í stuttu 
máli þetta: Hún á að segja um, hverja 
tillöguna hún vill aðhyllast, eða koma fram 
með nýjar tillögur um fyrirkomulag strand- 
ferðanna, ef henni sýnist svo; og loks á 
hún að láta uppi, hve mikið tillag úr 
landssjóði hún telur að greiða eigi. Verð- 
ur þá hægt fyrir landsstjórnina að gjöra 
bindandi samninga við Eimskipafjelagið. 
Eins og jeg tók fram, má það ekki drag- 
ast fram til næsta reglulegs þings.

ATKVGR.:
Nefndarkosning samþykt með öllum at- 

kvæðum og í nefndina kosnir:
Guðmundur Björnsson,
Björn Þorláksson,
Jósef Björnsson,
Hákon Kristóferssou,
Guðmundur Olafsson.

Nefnd þessi var i samvinnu með strand- 
ferðanetnd neðri deildar, og voru þær sam- 
an nefndar samvinnunefnd um strand- 
ferðir, enda komu þær fram með sam- 
hljóða álit i efri deild (A. 395) og í neðri 
deild (A. 364), undirskrifað af samvinnu- 
nefndinni.

(Sjá A. 363. Sbr. þingsál. afgreiddar 
til ráðherra, 6).
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F.
Fyrirspurnir.

Fyrirspurn til ráðherra.
Utanríkismál íslands og lilutleysi.
Á 30. fundi í Ed., mánudaginn 3. ágúst, 

var útbýtt
fyrirspurn til ráðherra 

frá Guðmundi Björnssyni, 6. kgk. þm.
Á 31. fundi, þriðjudaginn 4. ágúst, var 

fyrirspurnin tekin til meðferðar h v o r t 
leyfð skuli (A. 318).

ATKVGR.:
Fyrirspurnin leyfð i einu hljóði.

Forseti hafði með brjefi 4. ágúst sent 
ráðherra fyrirspurnina á þingskjali 318, 
og jafnframt því, að tilkynna að húnværi 
leyfð í deildinni, leitað úrlausnar ráðherra 
um það, hve nær hann teldi sig viðlátinn 
að svara henni.

Ráðherra hafði með brjefi til forseta 
tjáð sig til þess búinn 10. ágúst.

Fyrir þvi tók forseti fyrirspurnina (A. 
318) á dagskrá á 36. fundi, mánudaginn 
10. ágúst.

Flutningsiuaður (Guðm. Björnsson): i 
Hæstvirti forseti! Gamalt máltæki segir: 
„Sveltur sitjandi kráka, en fljúgandi fær“. 
Á líka lund mætti segja: „Sveltur sof- 
andi þjóð, en fullhuga fær“.

Oss íslendingum befir orðið tíðrætt um 
rjettindi þjóðar vorrar að fornu ognýju; 
þarfir vorar og hagsmuni höfum vjer 
minna hugsað um. En á þessum geig- 
væna ófriðartíma varðar minst um rjett- 
indin, en mest um það, hvernig sjálfstæði 
vort er i reyndinni.

Því verður víst ekki neitað, að það geti 
borið við, að einhver hernaðarþjóðin fjand- 
skapist við Dani áður en varir, og að 
okkur geti stafað hætta af þvi, farflota 
okkar, ef ekki meiru. Vill nokkur hjer

fortaka það? Nei, það vill enginn. — 
Enginn svarar. Hver vill þá fortaka, afr 
okkur sje nauðsynlegt að hugsa um þá 
hættu, sem yfir okkur vofir, ef sambands- 
þjóð okkar lendir í styrjöld og striði? 
Hver veit, nema fyrirhyggja og snarræði 
gæti komið okkur að einhverju liði? Hver 
segir, að slíkt sje óhugsandi? Enginn.— 
Enginn svarar. En þá er að vera vi<4 
þessu búinn af fremsta megni; eða hver 
segir, að það sje óþarft?

Ef nú um þetta er að ræða, að vernda. 
fósturjörð vora fyrir ófriðarháska, verðum 
vjer fyrst að gjöra oss ljóst, hvar vjer 
stöndum í reyndinni. Vjer stöndum svor 
að vjer erum hjer sjerstök og sjálfstœð 
þjóð, á okkar eigin fósturjörð, langt í 
fjarska frá Danmörku, höfum viðurkent 
löggjafarfreisi og stjórnfrelsi i allflestum 
greinum, erum í engu sambandi við 
Dani í fjármálum, atvinnumálum, versl- 
unarmálum eða siglingamálum og engu 
tollsambandi. Við tökum alls engan 
þátt í hervörnum Dana eða herkostnaði 
þeirra. Við getum sjálfir lögleitt her- 
varnarskyldu á voru landi (samkvæmt 
stjórnarskránni), en höfum ekki gjört það, 
höfum engar hervarnir.

Sannleikurinn er sá, að þvi nær öll 
okkar utanríkismál eru okkar einkamál, 
eru íslensk sjermál að riettu lagi. Ut- 
anrikisráðherra Dana fer með utanrikis- 
mál okkar, fyrir hönd ráðherra Islands. 
Það er gömul venja. Og hervarnir gegn 
öðrum ríkjum eru á pappírnum sameigin- 
legt mál, en í reyndinni eru þær þa& 
ekki, því að við eigum alls engan þátt í 
hervörnum Dana og væntum ekki að fá, 
og fáum ekki, neinar hervarnir hjer af 
þeirra hendi, ef til ofriðár kemur. Her-
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varnirnar eru i rauninni sjermál, þar sem 
við getum sjálfir lögleitt hjá okkur land- 
varnarskyldu, og setjum sjálfir lög um 
Wutleysisvarúð hjer á landi. En þar 
sem vjer erum þannig út af fyrir oss, og 
ekki i neinni hervarnarsamvinnu við Dani, 
þá er það augljóst, að það kemur fósl- 
jörð okkar ekkert við, þó að Danir 
lendi í ófriði. Þó að einhver þjóð fjand- 
skapist við Dani, þá er augljóst, að henni 
er ekki minsta nauðsyn að áreita okkur, 
hvorki á sjó nje landi, ef við rækjum öll 
hlutleysisboðorð. Jeg get sannað þetta 
mál mitt með því öruggasta vitni, sem á 
verður kosið, — Bretaveldi! Englending- 
ar játuðu þetta 1807. Og við vitum, að 
nú, árið 1914, er sjerstaða Islands marg- 
fált öruggari og viðtækari en þá.

Herra forseti! Jeg stend hjer í um- 
boði konungs vors, kjörinn af honum til 
að vernda og bæta hagsmuni þjóðar vorr- 
ar. Jeg ræki skyldu mína. Og þvi spyr 
jeg: Hvaða gagn höfum vjer af þessu 
hernaðarsambandi við Danmörku ? Geta 
Danir varið landið, ef einhver nálæg hern- 
aðarþjóð rjeðist á það? Nei, það geta 
þeir ekki; og það verður heldur ekki með 
sanngirni ætlast til, að Danir verji Island. 
Þeir eru nú hlutlausir — enn þá — við 
líka. — „Njörður", íslenskur togari, er nú 
nýfarinn hjeðan til Englands, og þá spyr 
jeg: Er nokkur meiri vernd í dönsk- 
um fána en íslenskum, ef til vœri? 
Jeg spyr, og jeg myndi spyrja að því, 
þótt öll danska stjórnin væri hjer viðstödd.

je£ verð að svara: Nei. „Nirði“ er 
ekki meira gagn að danska fánanum, nema 
ef danskt herskip fylgdi og ábyrgðist 
„Njörð“, ef hann mætti þýsku herskipi, 
að hann færi ekki með forboðinn farang- 
ur til Englands, og fengi skipið undan- 
þegið rannsókn. Jeg vil ekki spyrja hæstv. 
ráðherra, hvort von sje á herskipum frá 
Danmörku til þess að fylgja íslenskum 
ferðaskipum meðan á ófriðnum stendur. 
Það væri ósanngjarnt að heimta það af

Dönum, að þeir Ijetu herskip fylgja kaup- 
skipum okkar, og það getur ekki komið 
til mála. Þess vegna er augljóst, að danski 
fáninn gjörir okkur ekki meira gagn 
en okkar eigin fáni, ef löggiltur væri.

Einhver kann að spvrja, hvort hervarn- 
ir Dana komi oss ekki að neinu gagni — 
og minna þar á „Fálkann" og strandvarn- 
irnar. Alþingi Islendinga hefir svarað 
þessari spurningu, þar sem nú er gjört 
ráð fyrir, að vjer eignumst sjálfir strand- 
varnarskip og notum það til löggæslu í land- 
helginni. Það er því auðsær og einfaldur 
sannleikur, að vjer höfum ekkert, alls ekk- 
ert gagn af hervarnarsambandiviðDani.

En jeg á enn ólokið skylduverki minu. 
Jeg verð að spvrja.- Geturn við haft ó- 
gagn af sambandinu við Danmörku? 
Gætum að. Nú er það siður, ef tvær 
þjóðir lenda í ófriði, að þær taka öll skip, 
ræna þeim hvor frá annari. Það er þvi 
auðsætt, að það getur bitnað á oss sak- 
lausum, ef Danir lenda i ófriði. Danski 
fáninn getur þannig orðið oss — ekki 
bjargvættur, heldur meinvættur. Jeg segi 
þetta ekki út í bláinn. Við höfum dæmi 
fyrir okkur. Við höfum fengið að kenna 
á þessu á öldinni sem leið. Því verður 
ekki neitað. Danir sjálfir myndu ekki láta 
sjer koma til hugar að neita því.

Fyrir því hefði mátt vænta þess, að 
Danir skýrðu þetta rækilega fyrir hverri 
stjórn í öllum nálægum ríkjum, fyrst og 
fremst Eriglendingum, og leituðu eftir af 
fremsta megni að ná einkasamningum við 
þau ríki um það, að áreita ekki ástæðu- 
laust, mót allri nauðsyn og sanngirni, far- 
flota Islands, þótt til ófriðar kæmi milli 
þeirra og Dana.

Astæðurnar fyrir þessum okkar góða mál- 
stað eru svo augljósar, að því verður ekki 
neitað, með nokkurri skynsemd, að þetta 
kynni að hafa fengist. Væri ekki nær að tala 
um þetta í hreinskilni við Dmi, heldur en 
rífastvið þá í sífellu um okkarfornu rjettindi?

En hvaða vit er nú í þessum „sam-
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eiginlegu hervörnum“, ef ísland hefir 
aldrei gagn af þeim í ófriði, heldur get- 
ur þvert á móti beðið stórtjón af þessu 
hervarnarsambandi sinu við Dani? Jeg 
veit ekki hvort Danir hafa ihugað þetta, 
en það er víst, að neitað þvi geta þeir 
ekki. Hefðu þeir hugsað rækilega urn þetta 
tnikla meginatriði í utanrikismálum Islands, 
þá hefðu þeir eflaust reynt að bæta úr þessu, 
gjört einhverjar tilraunir til þess. Nú spyr 
jeg: Hafa þeir gjört það, hv. ráðherra?

Ef menn hafa tíma til að hugsa um 
nokkurt alvarlegt mál, þá spyr jeg hvort 
þetta sje einskisverð spurning.

Þetta var fyrra atriðið í fyrirspurn minni.
Jeg segi það hreinskilnislega, að jeg býst 

við neitandi svari. Jeg leiði það af undir- 
tektunum í fánamálinu. Slík málaleitun 
fyrir íslands hönd hefði helst heimtað fyrir 
fram ráðstafanir um sjerstakan íslenskan 
farfána. En sje svo, að danska stjórnin. 
sem fer með öll vor utanríkismál, hafi 
áldrei athugað þennan háska, sem okkur 
getur stafað af hernaðarsambandinu við 
þá, háska, en ekki gagn, hafi hún aldrei 
sint þessu stórvægilega atriði í utanríkis- 
málum íslands, þá verður Alþingi Is- 
lendinga að vita það með fullri vissu. 
Það er kominn tími til þess. Og því 
spyr jeg, og jeg skil ekki annað en fleiri 
taki undir þessa spurningu mína.

Við getum hæglega allsendis saklausir, — 
hæglega fengið að kenna á því, að ekkert 
hefir verið um þennan sambandso'Aa^Mað 
hugsað.

En við skulum síst af öllu ámæla Dön- 
um fyrir þetta, við, sem ekkert höfum um 
það hugsað siálfir. Okkur stæði sannar- 
lega ekkert nær þessa dagana en að hugsa 
sjádfir um þetta vanrækta og vafasamaatriði 
í okkar utanríkismálum. En við erum ekki 
enn farnir til þess. Við höfum ekki hugs- 
að um annað en að ná i matinn og telja 
skildingana. Og þess vegna spyr jeg — 
gat ekki þagað lengur.

Og því segi jeg það, að auðnist mjer

ekki með orðum mínum í dag að vekja 
menn til alvarlegrar umhugsunar um þær 
mörgu, miklu og margvislegu hættur, sem 
nú geta vofað yfir okkur, en ekkert er 
farið að ihuga hjer á þingi, þá tel jeg mig 
illa haldinn, þá lít jeg ekki glaðan dag, 
meðan á þessari miklu óvissu stendur. — 
En gefi gæfan það, að okkur öllum birti 
fyrir augum, svo að við ráðum i, hversu 
margt býr í ófriðarmekkinum, margt, sem 
okkur getur skaðað, — ef það lánast, þá 
er mjer ljóst, að bros muni fækka og brún- 
ir síga og minna verða urn þrefið, en rneira 
um framkvæmdirnar. Þá myndum vjer 
allir ganga úr riðlunum í eina íslenska 
sveit hjer á Alþingi. Þá mundu allir sjá, 
að fósturjörð vorri er margvislegur háski 
búinn, að margt er miklu verra en sulturinn.

Gætum nú að rjett í bili. Við vitum 
ekki mikið, hvað nú erað gjörast í heiminum. 
En tíminn liður, dauðinn riður, það vitum 
við, og má það nú með sanni segja. Margar 
frændþjóðir okkar eru nú sem stendur í 
meiri hættu staddar en við. Miljónir manna 
eru í dauðans greipum. Þúsundir manna 
falla nú víða að velli á litilli stund úr degi.

En er ekki svo, að flestir eigi af einhverju 
að segja, sem þeim sje dýrmætara en líf 
og limir? Hvers virði er okkur, hverjum 
íslending, hamingja íslands og framtið 
fósturjarðar vorrar? Jeg spyr ekki að því. 
En jeg vil spyrja: Hvað eigum við nú i 
hœttu? Er það vist, að styrjöldin fari fram 
hjá Danmörku? Nei, nei, það er mjög óvíst.

Horfurnar eru illar, háskalegar. Þessa 
siðustu daga hefi jeg að vísu heyrt menn 
staðhæfa í fullu hugsunarleysi, að þessi 
styrjöld verði fljótt á enda kljáð. Jeg hefi 
heyrt þetta hjal nálega úr hverju horni, í 
hverju húsi. En það er spá mín, að þessi 
skálmöld verði ekki skammvinn. Og nú 
spyr jeg í fullri alvöru: Hvaðan kemur 
mönnum sú vissa, að Island sje óhult 
í þessurn mikla ófriði? Hverju sætir 
það, að sú fulla óvissa er orðin að fullri 
vissu? Trúa menn því, að varnarleysið
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sje örugga vörnin? Luxemburg hafði 
varnarleysið að hlífiskyldi. — Þjóðverjar 
og önnur stórveldi hjetu þvi órjúfandi grið- 
um, fullu hlutleysi, 1867. En nú segja 
frjettirnar, að Þjóðverjar hafi telið Lux- 
emburg og innlimað það fuilvalda riki í 
þýska ríkið. Jeg efa ekki, að þœr frjettir 
eru sannar. Hver hefir heitið Islandi 
griðum? Enginn. Hver herþjóðin, sem 
vill og til nær, getur tekið Island herskyldi, 
án þess að rjúfa nein sin heit.

En hvað erum við þá að hugsa? Göng- 
um við þess duldir, að Rússar, Þjóðverj- 
ar, Svíar, Norðmenn — að hver þessara 
þjóða mundi telja sjer það mikinn happa- 
feng, að ná tökum á þessu auðsæla landi ? 
Og þar að auki mundu Rússar og Þjóð- 
verjar, hvorir um sig, telja sig sæla, ef 
þeim tækist að ná hjer fótfestu og setjast 
hjer að í öllum herklæðunum, i þetta önd- 
vegi Atlantshafsins, „yfir höfði Jóni“.

Þeir, sem hafa hug til að hugsa, þeir 
hugsi, hver með sjálfum sjer, fyrir sjer og 
sínu, því sem honum er dýrmætast.

Islendingar trúa því staðfastar en sjálf- 
ir Englendingar, að enski flotinn sje ósigr- 
andi. Englendingar muna betur en við 
eftir flotanum mikla Spánverjanna á 16. 
öld, sem kallaður var „tlotinn ósigrandi". 
Hann lagði út með sigurinn vísan að hvers 
manns dómi, og beið þann herfilegasta 
ósigur, sem hugsast gat, en enginn hafði 
hugsað. Fylstu líkur eru aldrei vissa, 
þær eru alt af óvissa. Því má aldrei 
gleyma, þegar mikið er í húfi.

Herra forseti! Jeg spyr: Vitum við, 
hverjir þeir verða, sigurvegararnir og þeir 
sorgmæddu, sem sitja munu saman á 
skiftafundinum i dánarbúi friðarins? Hver 
veit það? Og getur nokkur sagt mjer, 
hvað þar kemur til skiftanna? Hefir hæstv. 
ráðherra eða nokkur annar fulltrúi þjóð- 
arinnar fengið örugga vjefrjett um það, að 
Island komi ekki fram í þeim skiftum? 
Jeg spyr, nei, jeg spyr ekki, af því jeg 
veit, jeg veit, að enginn veit, hvað á eftir
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fer, hverjir muni standa yfir öskuhrúg- 
unni, þegar þetta ófriðarbál er útbrunnið. 
Enginn veit, hverjar þjóðir muni giata 
frelsi sínu og sjálfstæði í þessari miklu 
griðabrennu.

Og enn spyr jeg: Hver vill ábyrgj- 
ast frelsi og hamingju fósturjarðar vorr- 
ar til nœsta Alþingis? Ekki treysti jeg 
mjer til þess. Jeg heimta það ekki af 
neinum, ekki heldur af hæstvirtum ráð~ 
herra, þó að hann standi nú að vísu efst- 
ur i ábyrgðiuni.

En hitt heimta jeg af sjálfum mjer og 
af hverjum Islendingi, að við hugsum ekki 
bara um munn og maga. Nú verða all- 
ir að gjöra sjer það ijóst, ef til vill í 
fyrsta sinni á æfinni, að margt er sár- 
ara en sulturinn.

Vjer eigum allir jafna hlutdeild i ham- 
ingju þjóðarinnar, íslensku þjóðfreisi og 
íslenskri menningu. A nokkur okk- 
ar að fagna öðrurn lifsins gæðum, sem 
honum eru að niun dýrmætari en þessi 
hans jslandshamingjuskerfur? Ekki ájeg 
það; heldur vil jeg svelta, miklu heldur.

En hvernig stendur þá á því, að við gjör- 
um ekki annað núna dag frá degi en hugsa 
um matinn? Hugsum, hugsum þá um 
matinn. Hugsum það allra versta; hugs- 
um, að við eigum fyrir höndum að sjá 
börnin okkar kveljast af hungri i vetur. 
Það er hræðileg tilhugsun. En hugsum 
okkur svo, að við ættum kost á nægri 
saðningu handa þeim, en fengist ekki fyr- 
ir gull, ekki fyrir neitt annað en frelsi 
þjóðarinnar. Hvort mundum við þá held- 
ur kjósa, að horfa á börnin okkar hungr- 
uð um stundarsakir — eða hitt, að sjá 
þau södd, en verða svo að ala þau upp í 
ánauð og ófrelsi?

Þetta eru harðir kostir. Þessari spurn- 
ingu á enginn að svara, nema hann sje 
neyddur til að svara henni — og þá ekki 
í orðum, heldur i atböfnum. Þá veit jeg 
vel, hvern kostinn jeg mundi kjósa, hefi 
hugsað það til hlítar þessa dagana, en jeg
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segi það ekki, engum lifandi manni, það 
gjöri jeg ekki.

Herra forseti! Jeg er ekki utan við efni 
fvrirspurnar minnar. Hitt er heldur, að nú 
hefi jeg rutt mjer braut inn að kjarna 
málsins. Þar stend jeg nú fftstum íótum 
með fyrirspurn mína á vftrunum, og ber 
hana upp með þessum formála.

Vjer íslendingar erum orðnir ein mesta 
sjávarútvegsþjóðin í heimi. Vjer erum í 
tölu mestu verslunarþjóða heimsins eftir 
stærð. Vjer eigum fleiri skip á sjó eftir 
mannfjftlda en allar aðrar þjóðir, þegar 
Norðmenn líður. Hingað sækja margar 
aðrar þjóðir til fiskiveiða, miklu meira en 
áður. Öll okkar heill er undir því kom- 
in, að þessi viðskifti okkar við aðrar 
þjóðir gangi okkur að óskum og biði 
ekki hnekki. Viðskiftareikningur okkar 
við aðrar þjóðir — útflutningur og að- 
flutningur samtalinn — nemur 30 miljón- 
um króna á ári. Þetta eitt sýnir og sann- 
ar alt. Engurn má lengur dyljast, að 
utanríkismálin eru aðalatriðið í stjórn- 
arfari þessa lands. Öll velmegun þjóð- 
arinnar, atvinna og auðsæld, er að miklu 
leyti undir því komin, að oss geti tekist 
að semja oss að bestu þjóða siðum um 
meðferð utanríkismála. Ekkert er svo á- 
ríðandi fyrir oss sem að komast að hag- 
feldurn samningum við aðrar þjóðir um
verslunarviðskifti, um viðurgjörning við 
islensk skip, um fiskiveiðar útlendinga hjer 
við land o. s. frv., og þá jafnframt kom- 
ast í vináttu við þær. Öll þessi mál eru 
einkamál Islands. Utanríkismálin hafa 
lengi verið merkustu hagsmunamál þjóð- 
ar vorrar. Nú á þessum ófriðartímum eru 
þau fjöregg hennar.

Vjer horfum fram á stórkostlegan at- 
vinnuhnekki, verðhækkun á ftllum nauð- 
synjum og viðskiftateppu, Hver neitar því? 
Enginn. Og við vitum ekki, hvort utan- 
rikisstjórn Dana getur komið því við, að 
annast þessi afaráríðandi einkamál okk- 
ar. Við vitum ekki nema ófriðurinn kunni

að rjúfa öll bftnd milli utanríkisstjórnar- 
innar í Danmörku og stjórnarráðsins hjer, 
taka af alt samband milli Reykjavíkur og 
Kaupmannahafnar. Eða elur nokkur þá 
barnstrú i brjósti, að það geti ekki skeð? 
Við vitum ekki nema okkur liggi lifið á 
einhverri málaleitun við einhverja nágranna- 
þjóðina, en getum engum boðum komið 
til Hafnar — eða þeir þar i ófriði við þá 
þjoðina, sem vjer þyrftum að tala við um 
einhver okkar lífsskilyrði. Vilji nokkur 
neita þessu, þá segi hann til í tima ella 
þegi síðan.

Nú spyr jeg: Hetír utanrríkisstjórnin í 
Höfn ekkert minst á það við stjórn Islands, 
hvorki fyr nje síðar, hverra úrræða vjer 
eigum að leita, ef slíkan háska ber að 
hftndum? Nú spyr jeg fullum hálsi, jeg 
spyr fyrir alla islensku þjóðina, því henn- 

| ar vegna stend jeg hjer; jeg spyr ráð- 
herra Islands fullri þjóðarspurningu, efa- 
lausri spurningu og ótvíræðri: Hvaða. ráð- 
stafanir hafa verið gjörðar fyrir Islands 
hönd um nauðsynlegar málalettanir við 
önnur ríki í þessum ófriðarvoða: 1) ef 
svo færi, að ekki nœðist til Hafnar, eða 
2j ej svo færi, að vjer Islendingar ættum 
alt vort lán undir þvi, að málum væri 
miðlað fyrir okkar hönd við einhverja þjóð, 
sem Danir ættu í ófriði vib? Þetta er 
höfuðspurningin. Og mjer er ljóst, að
þetta er sú alvarlegasta spurning, sem jeg 
heíi borið upp nokkru sinni á allri æfi 
minni. Jeg býst við, að allir skilji það vel.

Skýrt nei — ef til kemur — er marg- 
falt betra en óvissan, þvi að þá vitum 
við, hvað okkar er, okkar æðsta skylda 
hjer á Alþingi.

Einu sinni þegar jeg var drengur, datt 
jeg aftur á bak ofan í ísvftk; náði þó i 
skörina. Tveir fjelagar mínir stóðu skamt 
þar frá. Þeir rjettu mjer ekki hjálpar- 
hönd eins og vera bar; þeir þorðu það ekki, 
voru hræddir við að skörin kynni að bresta. 
Atti jeg þá að láta fallast í vökina? Jeg 
spyr engan að slikri heimsku. Og fyrir
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því stend jeg hjer, að jey hóf miy sjálf- 
ur úr vökinni!

Heyrum nú fyrst svar hæstv. ráðherra! 
Fáum að vita, hvort við, hvort íslenska 
þjóðin á í vök að verjast, hvort hún hang- 
ir á háskaskörinni. Ef svo er, þá er að 
Jiafa sig upp. Eða hver vill, að þjóðin 
kafni, eins og ketlingur í poka, fyrir hug- 
leysi, dugleysi, hugsunarleysi og ráðleysi? 
Enginn, það vill enginu,— það veitjegþó, 
— þarf ekki að spyrja.

Afneitum nú fyrst þeim fornu íslensku 
falskenningum: „Það er engin hætta á 
^)vi“, ,.það kemur ekki til“, „og svo er 
líka ekkert hægt að gjöra". Brennum þær 
kerlingabækur! Slík spakmæli eru líkust 
tísti úr músum í gildru.

f’ullur óbilandi vilji, viturleg og drengi- 
leg ráðdeild, það eru vopn, sem jafnan 
hafa reynst sigursæl. Það eru okkar vopn, 
þeirra verður að neyta ef duga skal. Það 
•er engu likara en að okkur hafi yfirsjest, 
.að vitsmunir og ráðdeild eru yfirleitt sig- 
ursælli en vopn í hvers manns hendi. Her- 
vopnin ein hafa aldrei orðið nokkurri 
þjóð til frægðar og frama. Dæmin leiftra 
skýr og skelfileg í öllum þáttum mann- 
kynssögunnar, að flestar þjóðir hafa orð- 
ið fyrir því að særa sig voðasárum á sín- 
um eigin vopnum, og margar~ til ólífis. 
Það má furðu gegna, að vjer Islendingar 
«ygjum ekki þessa björtu leiðarstjörnu í 
mannkynssögunni, — vjer, þessi söguþjóð, 
afkomendur Einars Þveræings og hans 
samtíðarmanna. Vjer ættum þó að muna, 
að i þá tíð vörðu Islendingar drengilega 
þjóðfrelsi sitt gegn erlendri áleitni og henni 
ekki lítilli, en þeir vörðust ekki með vopn- 
um, þótt þeir væru þá vel vopnum búnir, 
heldur með vitwrlegum ráðum. Island 
var aldrei varið með vopnum á þeim frels- 
isöldum, heldur með ráðdeild og fyrir- 
hyggju —■ og ísland var ekki unnið með 

. hervopnum undir erlent vald, heldur með 
launráðum Noregskonunga — eftir þriggja 
alda umsát þeirra. Island glataði frelsí

sínu — ekki í orustum, heldnr af því að 
ættjarðarást landsrnanna kulnaði, svo að 
forvígismenn þjóðarinnar brugðust henni. 
Síngirni þeirra kæfði þjóðrœknina. Því 
ættum vjer aldrei að gleyma, það ættum 
vjer ætið að muna, enn betur en gamla 
sáttmála.

Sjálfræði landsins út á við, það er fjör- 
egg þjóðarinnar, og það er brothættur hlut- 
ur á slíkum óaidartímum, sem nú fara í 
hönd.

Utanrikismálin eru ávalt okkar mestu 
vandamál, þó fæstir renni grun í það, en 
nú eru þau beint lífsskilyrði þjóðarinnar; 
það hafa þau aldrei verið fyr í okkar tíð.

Halda menn að öllu sje borgið með 
nokkrum mjölsekkjum og gullskildingum ? 
Hamingjan góða! Halda menn, að örugt 
sje, að íslensk skip fái að ganga til Eng- 
Iands, Noregs eða Vesturheims í friði fyrir 
Bretum eða Þjóðverjum eða Frökkum?

Vitum við, hvort Danmörk fær að vera 
í friði ? Nei, en við vitum, að það er 
harla ólíklegt.

Hæstv. forseti, háttv. þingbræður, vitum 
við, hvernig fara muni á dómsdegi eftir 
þennan mikla ófrið, hvernig fara muni á 
skiftafundinum í dánarbúi friðarins hjer í 
Norðurálfu heims? Hvað vitum við, hvað 
þá muni koma til skiftanna? Viti nokk- 
ur það, þá segi hann til áður en sól er 
af lofti, þvi að nú spyr jeg: Heldur Al- 
þingi og stjórn þessa lands, að örngt 
sje um það, að Danaveldi verði ekki fyr- 
ir neinu skakkafalli, neinum útlátum eftir 
þennan ófrið? Halda menn, að það sje 
óhugsandi að Danakonungur kunni að 
verða kúgaður til að láta af hendi yfir- 
ráð sín vfir Islandi i annara hendur, eins 
og raun varð á um Noreg 1814? Halda 
menn, að okkar fornu dýrmætu rjettindi 
yrðu þá mikils metin?

Er nokkur sá hjer, sem vill ábyrgjast, 
að islensk skip fái að ganga i nauðsynja- 
ferðir óáreitt álla stund, meðan á ófriðn- 
um stendur — verði hvergi hertekin?

36
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Nei, — svo heimskur er þó enginn, að 
ábyrgjast slíkt. Og hver er sá hjer af 
forvígismönnum þjóðarinnar, sem þori að 
ábyrgjast henni, að hún komist ekki inn 
í skiftareikninginn eftir þennan ófrið og 
geti þá beðið tjón á frelsi sinu og sjálf- 
stæði ?

Síðan óíriðurinn skall á hefir Alþingi 
setið yfir því i hægðum sínum, að sjá út 
ráð til þess að ná í matarbirgðir, og 
dundað við að telja skildinga sína og þar 
gjört ýmislegt þarflegt, en alt helst til 
um seinan. En um þessar stórhættur, 
sem jeg nú hefi nefnt, háskan á sjónum 
fyrir farflota Islands, þá ómissandi eign, 
er ekkert hugsað; og um þann stœrsta 
háska, að frelsi og sjálfstæði þjóðarinnar 
geti verið voði búinu af ófriðnum, um það 
er ekkert talað, enginn kviðbogi borinn 
fyrir því.

Jeg hefi nú í 6 mánuði setið yfir utan- 
ríkismálum íslands, alt vegna fánamálsins, 
sem mjer var trúað fyrir. Af þeim ástæð- 
um er mjer þetta svona skýljóst og drep- 
þungt áhyggjuefni; það erekkiminni dygð 
að þakka, heldur striti rnínu í vetur. Það 
mætli ef til vill segja, að það, sem jeg 
tala í dag, það hefði jeg átt að mæla 27 
júlí. En þá veit jeg að allir hefðu hleg- j 
ið að mjer. Jeg hefi ekki sjeð mjer neina 
von til áheyrnar og athygli fyr en núna, 
fvrir viku.

Jeg hefi oft í vetur hugsað um það, 
hvernig á því muni standa, að við Islend- 
ingar erum svo hræðilega sinnulausir um 
okkar mesta vandamál, viðskifti okkar við 
önnur ríki, öll okkar utanríkismál; þau 
mál, sem nú varða framtíð þjóðarinnar ; 
langt um íneir en nægur matur og drykk- 
ur handa okkur, sem erum á lífi. Fyrst 
er að finna meinið, svo að bæta það. Og 
jeg hefi ótvírætt fundið rjettu orsökina — 
sem þá líka er okkur til mjög mikillar 
afsökunar. Við höfum trúað á herflota 
Englendinga, þann hlífiskjöld, betur en 
þeir sjálfir. — Frægasti hershöfðingiBreta,

Roberts jarl, áttræður öldungur, fór í fyrra 
um alt England og vakti með skýrum rök- 
um athygli ensku þjóðarinnar á því, að 
landher hennar væri langt of Iitill, illa 
búinn og illa vaninn, ónýtur til varnar, ef 
Þjóðverjar kæmu sínu hrausta og herkæna 
liði þar á land. Hann varaði menn mjög 
við því, að eiga alt sitt traust undir her- 
flotanum. Hann talaði um þá heimsku, 
að halda að „engin hætta vœri á þvíu, 
að óvinaher kæmist á land, eða „ekkert 
hægt að gjörau, frekar en fjölga herskip- 
unum. Við þekkjum þau orð. Þetta ó- 
tvíræða fyrirhyggjuleysi vitrustu og hygn- 
ustu þjóðarinnar hjer i álfu, það kemur 
alt til af þvi, að síðan á 11. öld hefir ó- 
vinaher af meginlandinu aldrei náð að 
gjöra neinn usla á Bretlandseyjum. Þess 
vegna er fyrirhyggjan þar í landi fyrir 
vörnum gegn þeim háska, dofnuð fyrir 
langa-löngu, alveg útkulnuð.

Hjer er nú likt ástatt um utanríkisniál- 
in okkar Öll í hóp. Við höfum ekkert átt 
við þau sjálfir síðan á 13. öld. Bara átt 
við Norðmenn fyrst, og síðan Dani. Att 
í stappi við þá, likt og hreppur við sýslu- 
nefnd, en þeir farið með öll okkar mál 
við önnur riki. Við höfum sjálfir ekk- 
ert getað átt við okkar utanrikismá1; 
þess vegna ekkert um þau hugsað. Við 
höfum aldrei lœrt að haga okkur eins 
og ríki, vitum ekki, hvað það er, kunn- 
um það ekki, vitum ekki, að utanríkis- 
málin eru nú orðin okkar meslu og 
vandasömustu velferðarmál. Þetta eru 
þær eðlilegu og skiljanlegu ástæður til 
þessa okkar háskalega fyrirhyggjuleysis. 
Gætum nú vel að því, þá mun okkur öll- 
um takast að skilja í sjálfum okkur—og 
bæta ráð okkar. Þá munum við taka 
okkur til og hugsa betur um alt, sem að 
höndum getur borið, og ekki skilja, ekki 
slita þessu þingi, fyr en því er.lokið, svo 
að það verði þó ekki sagt, ef þjóðin verð- 
ur fyrir einhverri mikilli óhamingju.að okk- 
ur sje um að kenna, okkar ráðleysi og
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fyrirhyggjuleysi, og álasið ef til vill fylgi ' 
niðjum okkar i 9. lið. Rekum okkur allir 
úr þvi falsvitni, sem svo oft hefir blekt 
■okkur, að „það er öllu óhætt“, „ekkert 
að óttast“, „og svo er líka ekkert hægt 
að gjöra“. Afneitum þessum falskenn- 
ingum. Látum ekki spyrjast, að Alþingi 
Islendinga gangi þess dulið, að nú sem 
stendur er öllum þjóðum hœtt, engri ó- 
hætt í Norðurálfu heims. Verum ekki þau 
hörn að halda, að okkur einum sje óhcett 
•og okkar framtíð! Jeg ætla engum þá 
fásinnu, að sverja fyrir þennan mikla ó- 
friðarháska; hver vill vinna eið að því 
hjer á þingi, frammi fyrir þjóðinni, að 
xlauðinn geti ekki verið í nánd, dauði þjóð- 
arinnar, sá þjóðardauði, að missa frelsið 
og framtíðarvonirnar?

Hvar verður friðarfundurinn næsti, og 
hvað verður gjört þar?

Enginn fær við öltu sjeð. En fyrir því 
getum við sjeð, að aldrei verði sagt um 
okkur núlifandi Islendinga, að við höfum 
dáið ráðalausir, fallið við engan orðstír í 
ánauðaval.

Eitt er að leggja niður vopnin ; það höf- 
um við gjört fyrir löngu. Anuað er það, 
að ganga af vitinu, hætta að neyta vits- 
munanna, telja sjer alt ófœrt, sem erfitt 
er, eða óhœtt i augljósum háska. Vits- 
munir og ráðdeild hafa þó svo þráfaldlega 
mátt sin meir fyrir þjóðirnar en vopn í 
hvers manns hendi.

Nú má vera, að einhver komi og spyrji: 
„Hvað geturn við aumingjarnir ?u Og 
því gæti jeg ekki svarað; mjer yrði orð- 
fall; þvi að jeg tek það ekki í mál að 
meðganga, að við íslendingar sjeum aum- 
ingjar, ráðlausar rolur, vesalingar, sann- 
færðir um það sjdlfir, að við getum ekk- 
ert, okkur sje ekkert hægt að gjöra í 
vandamálum okkar við aðrar þjóðir, ekkert j 
annað en bíða, bíða eftir höggunum eins ; 
og harðfiskur á steini. |

En spyrji menn: „Hvað gjöra aðrar j 
smáþjóðir til að vernda hagsmuni sína og

sjálfstæði fýrir áreitni annara?“ Þá er 
mjer ljúft að svara; en það svar verður 
að bíða til næstu stundar, nema örlítil 
bending.

Fyr á tímum átti hver Iítil þjóð alt 
undir 'vopnum sinum og hreysti og óbil- 
andi frelsisást. Nú á tímum á hver lítil 
þjóð lítið undir vopnum sínum, nú á hún 
alt, að heita má, undir vitsmunum sínum 
og óbilandi ættjarðarást. Hver lítil þjóð 
gjörir sjer nú á timum alt far um að 
koma sjer í náin kynni og ávinna sjer 
velvild nágrannaþjóðanna, einkanlega 
þeirra, sem næstar eru og hættast við, að 
sýni henni búsifjar. En ávalt á líka sú 
litla þjóðin einhverja máttuga nágranna, 
sem láta hana alveg afskiftatausa, lita 
ekki við henni, fremur en hún væri ekki 
til. Jeg held við þekkjum það. Hver lítil 
þjóð með fullu viti skygnist um alt, gáir 
vel að öllu; hún veit nú, að hún á ham- 
ingju sina undir glöggskygni sinni, ráð- 
snild og fyrirhyggju. Ef einhver máttug- 
ur nágranni litur ekki við henni, gjörir 
hún sjer alt far um, að koma sjer í kynni 
við hann og ávinna sjer hylli hans með 
dugnaði sínum og drengskap. Hver lítil 
þjóð með fullu viti veit það nú, að þetta 
eru hennar höfuðráð, hennar mest ómiss- 
andi þjóðráð til verndar frelsi sinu og 
sjálfstæði. Þetta eru hennar bestu varnir 
gegn yfirgangi á ófriðartímum, og gegn því, 
að hún verði ánöfnuð einhverjum aðilj- 
anna á skiftafundi eftir ófrið, alveg mót- 
mælalanst, eins og belja eða stóðhross, án 
þess að nokkur leggi henni liðsyrði. Þessi 
aðgætni, viturleiki og sívaxandi fyrirhyggja 
hefir reynst og reynist nú meir og meir 
ómissandi líftrygging fyrir hverja litla 
þjóð. Það er víst, að forsjálnin reynist 
nú miklu öruggari sjálfstæðisvörn fyrir 
ýmsar litlar þjóðir en herneskjan fyrir 
margar þær, sem eru miklu fjölmennari, 
en fara öhyggilega að ráði sínu.

Jeg nefni ekki dæmi að þessu sinni. 
Þetta er vist-, það er ekki bersýnilegt t
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því alt það mikilvægasta i samsæld þjóð- 
anna nú á dögum er hulið sýn í djúpi 
viðskiftalífsins, eða inst í hugskoti þjóð- 
ráðamannanna, — sem fara með utanrik- 
ismáiin, eða í leyniskjalahóifum ráðgjafa 
og erindreka þjóðanna.

Við erum blindir menn. Við höfum 
legið í sifeldum illdeilum við bandaþjóð 
vora, Dani, en látið eins og okkur varð- 
aði ekki neitt um aðrar þjóðir, að vanda 
framferði okkar við þœr. Svo gífurlegt 
er sinnuleysi okkar um þessi meginmál 
þjóðarinnar, utanríkismálin, svo háskalegt 
er það, að hjer á sjálfu Alþingi eru dæmi 
til þess, að það hefir verið talin heimska 
og hjegiljuskapur, að skifta sjer nokkuð 
af því, hvernig stórþjóðirnar muni líta á 
það, sem hjer er aðhafst. Það hefir ver- 
i'ð talið hreystimerki, að hugsa ekkert um 
það, þótt einhver ráðstöfun Alþingis kunni 
að baka okkur óvild og áreitni stórþjóð- 
anna. Þessi glannaskapur hefir þótt vera 
dýrðarljómi íslenska sjálfstæðisins, uppfyll- 
ing þess mikla boðorðs — aldrei að víkja! 
Þetta sýnir, hvað við erum skamt á veg 
komnir út úr fákunnáttunni og flónskunni. 
— Hvenær verðurn við fullvalda í utan- 
ríkismáium vorum, þeim lífsskilyrðismál- 
um þjoðarinnar? Aldrei, aldrei, nerna 
við leggjum niður völd ráðleysunnar. Með- 
an við erum svona fullvalda i flónskunni, 
verðum við aldrei fullvalda í neinu öðru.

Oft er þörf, en nú er nauðsyn, brýn 
lífsnauðsyn að við áttum okkur til fulls á 
þessari háskalegu vanhyggju. Það kann 
nú að vera um seinan. En betra er seint 
en aldrei.

Við getum hjer heima ekkert að ráði 
áttað okkur á hvirfilbyljum og byltingum 
viðburðanna, vitum ekkert, hvaðan vind- 
urinn muni helst blása í áttina til okkar. 
Við vitum ekkert, hvaða ráð okkur muni 
hollust til bjargar, vitum ekkert nema 
skipin okkar lendi í hers höndum, getum 
jafnvel beðið tjón á frelsi okkar og sjálf-

stæði. En það getur líka vel verið, að 
hættan yrði ekki meiri en svo, að öllu 
mœtti bjarga, ef við ættum óbrigðula 
málsvara, þar sem mest á ríður. Það er 
svo ótalmargt, sem athuga þyrfti, svo ótal- 
mörg hugsanleg heillaráð, að fásinna er 
að fara út í þær æsar þessa stundina.

Jeg hefi heyrt menn játa, að vel gæti 
svo tarið, að síminn verði slitinn, svo að 
við náum ekki i utanríkisstjórn Dana, þeg- 
ar mest á ríður. Eigum við þá að standa 
uppi ráðalausir og rænulausir, fljóta sof- 
andi að feigðarósi, ef þangað stefnir?

En hjer verð jeg nú undir lokin á máli 
mínu að slá einn varnagla, gjöra fyrirvara, 
að íslenskum sið!

Ef nokkur hefir skilið orð mín svo, að 
bjargráð okkar í háskanum eigi að byrja 
á því, að rjúfa trúnað við konung vorn 
og segja skilið við Danmörku, — ef nokk- 
ur vill ráða slikt af orðum mínum, þá 
hefir hann skilið mig skakt, aGeg öfugt, 
þveröfugt.

Nú er ekki að ræða um fy'stu rietl- 
indi þjóðarinnar, heldur brýnustu þarfir 
hennar. Og hjer er ekki að ræða um 
stórnskipunarlög, heldur um þá alvöldu 
nauðsyn, sem brýtur lög.

Gœtum að hagsmunum þjóðarinnar, 
matvöruskorti, kolaskorti, samfara geysi- 
legri verðhækkun, gifurlegu atvinnutjóni, 
örbirgð og sulti. Alt þetta blasir við 
okkur. Gœtum að því, og hugsum, 
hugsum til þess, að nú ef skollið á mann- 
drápsveður, þreifandi ófriðarbylur. Við 
höidum að enginn komi og taki fóstur- 
jörð vora herskildi. Við treystum því, 
að skipin okkar fái að fara í friði. Við 
vonum að öllu sje óhætt um fjör vort og 
frelsi. Vjer látum oss ekki til hugar koma, 
að Island verði nefnt á skiftafundinum að 
ófriðarlokum. — En hvar er vissan? 
— Hvergi. Hvað getur orðið, hvað af 
þessu er óvíst? — Alt.

Nú er alt óvíst, nema eitt: Ef við
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skiljum svo, að hafa ekki hugsað fyrir 
öðru en rúgi og bankaseðlum, þá er AI 
þingi heillum horfið — það er víst.

Jeg bíð ekki svaranna, jeg veit þau. 
Það verður sagt sem svo: Þetta er nú 
satt, — við liggjum flatir, upp í loft, með 
hendurnar i kross, mænandi í vonarhim- 
inn; en við getum ekkert; ekki getum 
við farið að senda menn í önnur lönd til 
að vaka hjá rás viðburðanna, yfir líli og 
hamingjú þjóðarinnar, og tala við stjórn- 
armenn í öðrum ríkjum, efþarf, um versl- 
unarmök, hlutleysi vort o. s. frv. Þetta 
á danska stjórnin að gjöra, hún er okk- 
ar lífvörður, hún á að draga okkur úr 
hverri vök; gjöri hún það ekki, þá verðum 
við að drukna; við megum ekki bera við 
að lyfta okkur sjálfir úr vökinni, við meg- 
um ekki yrða á aðrar þjóðir, til þess að 
styggja ekki Dani! — og kann ske kon- 
uug vorn líka! En þá tek jeg fram í, 
ef nokkur ætlar konungi vorum slíkt; það 
þoli jeg ekki, jeg er konungkjörinn þing- 
maður, og jeg er ekki kjörinn af konungi 
vorum til að svæfa alla dáð og drengskap 
i þjóðinni, heldur til þess að verja og 
vernda hagsmuni hennar og hamingju- 
heiður hennar og frelsi í hverri neyð.

Hvað getum við gjört? Einn háttv. 
þingm., prófessor Einar Arnórsson, seg- 
ir svo í niðurlagi síns mikla og merka 
rits „Rjeltarstaða Islands": „Um engin 
mál landsins hafa dönsk stjórnarvöld nokk- 
urn lögformlegan ihlutunarrjettu.

Það er gömul, rótgróin venja, að dönsk 
stjórnarvöld fara með utanríkismál vor, en 
á þvi, segir prófessor Lárus H. Bjarnason, 
má koma fram breytingu með venjulegum 
islenskum lögum eða gagnstæðri venju 
(factis contrariis). Gætum að, árið 1807, 
þegar Danir áttu í ófriði við Englendinga, 
hvað okkur varð þá til hjálpar. Þá varð 
Islandi það til bjargar, að íslenskur mað- 
ur, Magnús konferensráð, hóf málaleitanir 
við enskan stjórnmálamann, Jósep Banks, 
og fjekk því til leiðar komið, að Englending-

ar sleptu íslenskum skipum og hjetu íslend- 
ingum hlutleysi og vernd, meðan á strið- 
inu stæði. En ekki nóg með það. I sam- 
vinnu við Magnús konferensráð Stephen- 
sen í þessu þjóðnytjamáli var annar Is- 
lendingur, Bjarni Sigurðsson kaupmaður í 
Hafnarfirði. Hann sat í Lundúnum og 
fjekk miklu áorkað við ensku stjórnina að 
greiða fyrir verslun landsins. — Hann 
hafði ekkert stjórnarumboð til að gjöra 
þetta. Halda menn að konungur hafi þá 
first við þessa íslendinga? Nei, það gjörði 
hann ekki, heldur gjörði hann Bjarna að 
riddara fyrir vikið.

Halda menn að núverandi konungur vor 
mundi styggjast við það, ef vjer upp á 
eigin býti reynum á drengilegan hátt að 
bjarga landi voru úr háska? Vogi nokk- 
ur að láta sjer slíkt um munn fara, þá 
mótinæli jeg þvi sterklega. Það er skylda 
mín, því að jeg er konungkjörinn þing- 
maður.

Herra forseti! Hvað þurfum við langan 
tima til að semja lög hjeráþingi? Fimm 
minútur hjer í deild og tiu mínútur í neðri 
deild, eða alls fimtán minútur. Vjer höf- 
um sýnt það hjer á þessu þingi, að lengri 
tima þarf ekki til þess, og vjer getum sýnt 
það enn, ef vjer viljum.

Það voru venjuleg íslensk lög, sem sett 
voru hjer á þingi 1907 um vitagjald; og 
ráðherra í þeim islensku lögum falið að 
semja við stjórnir annara ríkja um vita- 
gjald fyrir fiskiskip þeirra, þau sem hing- 
að ganga.

Það er eins og menn haldi, að það sje 
glæpur gagnvart Dönum, ef íslendingur 
gengur á tal við erlendan stjórnmálamann 
eða skrifar honum.

Jeg man, að það var sagt hjer í vetur, 
að jeg væri meira en litið ílón — að skrifa 
utanríkisráðherra i fjarlœgu landi 
(Grikklandi) um utanríkismál (þjóðfána) — 
halda að jeg fengi svör beina leið — og 
halda að danski utanrikisráðherrann ljeti 
ekki til sín taka. Vel, vel: Jeg fjekk svar.
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Bæði brjefin hafa enda síðan farið til kon- 
ungs og utanríkisráðherra Dana. Og hjer 
stend jeg enn á upprjettum fótum — og 
fánamálið á fastari fótuni en áður, held 
jeg megi segja.

Og jeg stend á því fastara en fótunum, 
að þjóðin sje nú í margvíslegum háska 
stödd, eins og allar aðrar Norðurálfuþjóð- 
ir, og hennar sjálfsagða skylda að manna 
sig upp og leita allra drengilegra ráða til 
að koma sjer svo við önnur riki, að hún 
lendi ekki — fyrir ráðleysi og dáðleysi — 
í örbirgð og kann ske Iíka í ánauð. Jeg 
stend fast á því, að við eigum um marg- 
ar hættur að hugsa, aðrar en sultinn, og 
gœtum komið mörgum ráðum fyrir okkur, 
til lífs og bjargar, ef við pyrðum, værum 
ekki svona dauðhræddir við að styggja 
Dani! — svona steinblindir, að halda það, 
að sú veglynda danska þjóð ætlist til, að 
við deyjum henni til dýrðar! Þetta er 
minn fyrirvari.

Jeg stend við alt, sem jeg hefi sagt; 
jeg vík ekki frá því, en — jeg veit það 
vel — jeg stend á heljarþröminni. Jeg er 
siðasti þingmaðurinn — býst jeg við, — 
sem vinn hjer á Alþingi í umboði konungs 
vors, vinn í hans umboði að velferðarmál- 
um íslensku þjóðarinnar: jeg er síðasti 
konungkjörni þingmaðurinn; sá fyrsti var 
Bjarni amtmaður Thorsteinsson. Jeg geng 
siðastur út, og er á förum. Jeg er á þess- 
ari stund að kveðja Alþingi fyrir hönd 
þeirra allra, lifandi og dauðra, finst mjer; 
jeg er að halda húskveðjuna yfir þeim 
konungkjörnu þingmönnum. Þessi enda- 
mót eru rjettarbót, sem þjóðin fagnar, og 
alls ekki láandi. Jeg tek möglunarlaust 
við mínum skerf af óvildinni og lastinu; 
jeg ber það ekki af þeim; jeg ber það 
ekki af mjer, ekki með einu orði.

En úr þvi að þetta er svona, hinsta 
stund hins hinsta konungkiörna, þá verð 
jeg, herra forseti, að beiðast vægðar á 
margmælgi minni og láta geðið ráða.

Margir forfeður vorir óskuðu sjer að
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deyja standandi. Jeg hefi Iengi óskað mjer 
að mega deyja hlæjandi, og þvi verð jeg 
nú að sleppa alvörunni í bili.

Einusinni var mannræfill á reiki hjer á 
götunum í Reykjavík, hann var rifinn og 
skítugur og hafði heldur en ekki í kollin- 
um, var líkur í ganginum og dingullinn 
þarna í klukkunni á móti mjer. Hann 
dinglaði rjett að segja upp í fangið á einni 
hefðarfrúnni — og hún sagði mjer, og 
hafði þetta svona eftir honum; „ Jeg veit 
að jeg er ræfill og dóni og drykkjusvín
— en Húnvetningur — það er jeg.“

Það er eitthvað þessu likt um okkur alla
— þá konungkjörnu. Jeg veit ekki hverj- 
ir hjer eru skygnir, en — mjer er nú 
sem jeg sjái altopið; jeg sje alla þá horfnu 
konungkjörnu hópast hingað; jeg sje 29 
svipi látinna manna; þar gengur Bjarni 
amtmaður fyrstur, en margur er þar kunn- 
ur maðurinn. Jeg sje Helga biskup og 
Pjetur biskup — sem var konungkjörinn i 
37 ár; jeg sje Bjarna gamla rektor og 
Benedikt Sveinsson og Arnljót; jeg sje 
mína fyrirrennara, Jón Þorsteinsson og 
Hjaltalín — sem var þingmaður í 20 ár, 
og Dr. Jónassen. Jeg sje háyfirdómara 
Jón Pjetursson, hann var þingmaður í 
27 ár; jeg sje Pál amtmann Melsteð — 
rjett eins og á mvndinni að baki mjer; 
jeg sje þá alla 29, — þeir brosa í kamp- 
inn, íviðgletnislega, til okkar 6, sem eftir 
stöndum. — Hvað sje jeg þar næst? — 
Sjö svipi lifandi manna; fremstur gengur 
Magnús landshöfðingi; þeir brosa ekki — 
þeir glotta við tönn. — Nú sje jeg ekki 
meira. — En 29 og 7 eru 36, og við 6 í 
viðbót er 42.

Jeg hefi lesið í huga þeirra allra, þeirra 
látnu, og þeirra, sem lífs eru, fjær eða 
nær. Bjarni amtmaður var sá fyrsti fyrsti, 
jeg er síðasli siötli. Mjer ber að kveðja.

Við konungkjörnir þingmenn höfum nú 
setið á 40 þingum — 15 ráðgjafarþingum, 
frá 1845 til 1873, og 25 löggjafarþingum, 
frá 1875 til 1914. Við höfum setið í van-
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þökk þjóðarinnar; við vitum það vel, að 
við erum úthúðaðir konungkjörnir þing- 
menn, bannsettir embættismenn og al- 
rœmdir landsómagar — en Islendingar, 
það erum við allir; og það hlægir oss, að 
þjóðin hefir aldrei barist djarflegar fyrir 
lífinu en í þessi 70 ár; það hlægir oss, 
að þjóðin hefir aldrei á æfi sinni þroskast 
og þrifist eins vel á einum 40 árum, eins 
og þessum síðustu, 1874—1914, þvi að 
íslendingar, það erum vjer; setið er með- 
an sætt er, verið er meðan vært er; en 
fúsir víkjum vjer úr sætum, því að þeir, 
sem eftir oss koma, eru þó líka allsherjar 
þingmenn — eins og vjer; þeir eiga líka 
að vinna fyrir þjóðarheildina — eins og 
vjer, og þeir verða líka Islendingar, en 
betri en vjer. Það er vor skilnaðar- 
ósk, að fósturjörðin eigi í vændum betri 
tíma og betri menn. Hamingju íslands 
verði alt að vopni. —

Með þeim orðum kveðjum við fjelagar 
Alþingi og alþjóð á þessu okkar síðasta 
þingi. Og — herra fovseti — nú þarf 
hamingja Islands á vopnunum að halda, 
ef við eigum að halda velli. En það gjör- 
um við því að eins, ef við hefjum upp 
hugann og hjálpum okkur sjálfir í öllum 
okkar einkamálum við aðrar þjóðir — 
meðan eigur og frelsi þjóðarinnar er i 
þessum háska.

Beint á móti mjer lýsir af tignarsvip 
látins manns, sem vjer aldrei mun- 
um gleyma, meðan við munum til manna. 
Hvat manni es þat? Hann er sá, sem 
hjet Kristjdn Friðrik, Danaprins, 1814; 
var þá ■ rikisstjóri í Noregi, og reis þó 
í móti Friðriki VI., Danakonungi, föð- 
urbróður sinum, gekk i lið með Norðmönn- 
um, þegar Friðrik VI. var þröngvað tilað 
afsala sjer Noregi í hendur Svíakonungi; 
gjörðist þá foringi Norðmanna; varð kon- 
ungur þeirra um stund, frá 17. maí til 20. 
ágúst 1814. Þarf ekki frekar af því að 
segja. Norðmenn minnast hans með þakk- 
látum huga í ár. Hann er líka sá Krist-

ján VIII., sá lofsæli konungur, sem reisti 
okkar forna Alþingi upp frá rústum 
1845, fyrir 70 árum; hann valdi þá fyrstu 
konungkjörnu; og þessa konungs ber oss 
að minnast nú 1914, engu siður en 
Norðmönnum — nú á fertugasta þing- 
inu. Og oss ber að minnast þess næsta 
konungs vors með þvi nafni, Kristjáns 
IX., þess konungs, sem naut lofs og virð- 
ingar um lönd öll; hans ber oss að minn- 
ast með alúðarfögnuði á þessu 25. lög- 
gjafarþingi — hans, sem færði oss 1874 
sigurlaunin fyrir æfistarf okkar besta manns 
á 19. öldinni, Jóns Sigurðssonar. Og nú 
eigum vjer enn konung með því nafni, 
hans hátign Kristján X, Betur að hann 
sæti meðal vor i konungshásæti hjer and- 
spænis, þar sem vjer lítum svip Kristjáns 
VIII.

Ekki mundi konungur vor letja íslensku 
þjóðina, að hún hjálpi sjer sjálf af fremsta 
megni, þegar háski er á ferðum. Ekki 
hefir hann kjörið okkur, mig og fjelaga 
mína, til að draga hug og kjark úr þjóð- 
inni, þegar hún er í hættu stödd. Nei, 
nei, það skal enginn ætla konungi vorurn.

Jeg hefi flutt Alþingi skilnaðarkveðju 
frá oss konungkjörnum þingmönnum. Nú 
ávarpa jeg konung vorn, rjett eins og jeg 
sæi hann og stæði frammi fyrir honum.

Herra konungur! Vjer íslendingar höf- 
um aldrei svikið konung vorn. Vjer vit- 
um enga aðra þjóð, sem eigi þvi að hrósa. 
Herra konungur! Hvað sem vjer nú tök- 
um til bragðs í viðskiftum við önnur ríki 
til verndar hamingju íslands og frelsi, þá 
vitið fyrir víst, að vjer munum halda trún- 
að við yður, meðan þjer haldið trúnað við 
oss; vitið fyrir víst, að vjer, sem hjer stönd- 
um, munum aldrei nauðungarlaust ganga 
á vald nokkrum öðrum konungi.

En nú er nauðungartið, likt og 1814. 
Fari svo, að þjer, herra konungur, sjáið 
yður í vísum vændum slíkan nauðungar- 
kost yður og oss til handa, sem þann, er 
Friðriki VI. var settur um Noreg 1814, þá
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vitum vjer, að þjer munuð óhikað kjósa, 
ef unt er, að afsala Islandi því, sem Is- 
lands er.

Herra konungur! Vjer Iútum yðar há- 
tign; en vjer stöndum á rjettinum, — rjett- 
inum til að halda frelsi voru og sjálfstæði. 
Herra konungur! Fari svo, að vjer sjá- 
um oss í vísum vændum að glata frelsi 
voru í fjandmanna hendur undir vald ann- 
ars ríkishöfðingja og eigum ekkert úrræði 
annað en það, að segja skilið við Dan- 
mörku og undan yfirráðum yðar hátignar, 
þá vitum vjer líka, hver muni vera yðar 
konungsvilji.

Lifið heilir, herra!
Þetta er okkar konungskveðja, okkar, 

sem konungur hefir kjörið síðasta manna 
á þing til að vinna að velferðarmálum 
þjóðar vorrar — ef ekki annara, þá mín 
kveðja, sem er síðastur þeirra allra!

Og þessi orð mín er hæstv. ráðherra 
frjálst að flytja konungi vorum, hvort sem 
ailir taka undir með mjer eða alls enginn.

Það er sagt að Þjóðverjar hafi unnið 
Sveaborg á Finnlandi, örugt varnarvirki. 
og komið her á land. Mælt er, að þeir 
hafi gjört sendimenn til Stokkhólms. Eng- 
an myndi furða, þótt Svíar gengju í lið 
með Þjóðverjum móti Rússum; og náskylt 
er það mál Norðmönnum. En Danir eiga 
alt sitt traust gegn Þjóðverjum undirEng- 
lendingum; og ekki er örðugt yfir Eyrar- 
sund.

1812 hjetuRússar, Englendingar ogPrúss- 
ar Svíakonungi Noregi að launum til liðs 
við sig. Danir og Norðmenn snuðruðu 
það uppi og urðu svo æfir, að þeir gáðu 
ekki að verða fyrri til og skilja. Hverju 
mundu Þjóðverjar heita Svíum og Norð- 
mönuum?

Jeg leiði engar getur að því. En það 
skal enginn efa, að áheitin milli ófriðar- 
þjóðanna eru þegar orðin mörg og mun 
óðum fjölga — sum líklega farin að kvis- 
ast strax, þótt við vitum alls ekkert frem- 
ur um það en annað. Vogi nokkur að

sökkva þessum sjálfsögðu ófriðarfylgjum i 
efablendni — þá vari hann höfuð sitt á 
saltaranum mikla — veraldarsögunni!

Ef hún er sönn sú fregn, að Englend- 
ingar hafi sökt þýskum togurum i Norð- 
ursjónum — sökt þeim, þá er þetta strið 
miklu tryltara og ægilegra en nokkra þjóð 
hefir grunað.

Opnum augu vor, áður en slítur þingi! 
Horfum skarpt í allar áttir; gáum vand- 
lega að öllum hugsarilegum hættum, sem 
yfir geta vofab. Leitum siðan allra ráða, 
sem upp hugsast geta, og neytum allra 
bragða. sem góðum drengjum sæma, til 
þess að vernda frelsi, heiður og hamingju 
fósturjarðar vorrar, sjálfra vor og niðja 
vorra, i þessari hættu. Verum við öllu 
búnir, hvað sem upp á kann að koma. 
Vonumst alls hins besta, en i öllum ham- 
ingjunnar bænum, búumst líka við öllu 
því versta.

Gáum að öllu; vitum, hvað til okkar 
friðar heyrir á þessum ófriðartíma; látum 
ekkert eftir liggja af því, sem frekast er 
hægt fyrir að hugsa.

Það er gamalt mál góðra manna, að 
guð hjálpar þeim, sem hjálpa sjer sjálfir. 
Þar með er þá líka sagt, að það sje rangt 
og ekki sæmandi, að sjá ekki fótum sín- 
um forráð, og telja sig samt verðugan að 
njóta guðs og gæfunnar.

Látum okkur ekki henda þá óhamingju, 
að slíta þessu þingi án þess að hafaíhug- 
að vandlega og gjört öll hugsanleg ráð 
fyrir öllum þeim voða, sem ekkert vit er 
að neita að nú geti vofað yfir þjóðinni, 
eignum hennar og atvinnu, frelsi hennar 
og framtíðarheill.

Aldrei á æfi minni hefir mjer fundist 
eins mikið liggja við, ekki neitt þvílíkt 
eins og nú, að menn taki eitthvert mark 
á orðum minum.

Og fyrir því tek jeg mjer að lokum í 
munn orð þess manns, sem andheitastur 
hefir verið af öllum íslendingum:
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Tíminn líður, trúðu mjer,
Taktu, maður, vara á þjer. 
Heimurinn er sem hála gler, 
Hugsaðu’ um, hvað á eftir fer.

Ráðherra (Sigurður Eggerz): Jeg 
sje ekki ástæðu til að fara að ganga inn 
á ræðu háttv. 6. kgk. (G. B ); hún verð- 
ur öll að standa á hans ábyrgð. (Guðm. 
Björnsson: Alveg rjett; jeg ber alla á- 
byrgðina, jeg einn, engir aðrir). Skal jeg 
því að eins svara fyrirspurninni sjálfri, 
eins og hún liggur hjer fyrir. Henni má 
skifta i tvo liði. Fyrri liðurinn er: „Hefir 
utanríkisráðaneytið samið eða gjört til- 
raun til samninga við Bretaveldi eða nokk- 
urt annað riki um það, að áreita ekki ís- 
lensk skip, sem rækja Öil alþjóðaboðorð 
um hlutleysi, enda þótt til óvináttu kæmi 
eða ófriðar milli þess ríkis og Danmerk- 
ur?“ Síðari liðurinn er: „Hvaða ráð- 
stafanir hafa nú verið gjörðar um með- 
ferð á utanríkismálum Islands, ef svo færi, 
sem vel getur hugsast í þessum ný tilkomna 
geigvænlega ófriði, að brýnasta nauðsyn 
yrði á skjótum málaleitunum fyrir Islands 
liönd um samkomulag eða samninga við 
eitlhvert annað riki, en stjórnarráðinu ó- 
kleift að ná til utanríkisráðaneytisins í 
Danmörku eða þess milliganga ógjörleg af 
einhverjuni ófriðarástæðum?“

Að því er fyrra lið fyrirspurnarinnar 
snertir, þá svara jeg á þann veg, að mjer 
er ókunnugt um að nokkrir slíkir samn- 
ingar eða samningatilraunir hafi átt sjer 
stað, enda engar tilkynningar um það 
efni komið til mín frá utanríkisráðaneyt- 
inu. Og að því er siðara lið fyrirspurnar- 
innar snertir, þá hafa mjer heldur ekki 
borist neinar tilkynningar frá utanrikis- 
ráðaneytinu um að ráðstafanir, sem þar 
er rætt um, hafi verið gjörðar.

Jeg skal loks leyfa mjer að taka það 
fram, að mjer virðist þessi fyrirspurn mjög 
óþörf.

Ráðherraskifti.
A 15. fundi í Ed., miðvikudaginn 22. 

júlí, tilkvnli forseti deildinni, áður en til 
dagskrár væri gengið, að Hans hátign 
konungurinn hafi í gær, 21. júlí, veitt 
Hannesi Hsfstein, 1. þingmanni Eyfirðinga, 
lausn frá ráðherraembættinu, samkvæmt 
lausnarbeiðni hans 27. rnaí síðastl.

Jafnframt tilkynti forseti deildinni, að 
Hans hátign konungurinn hafi í gær skip- 
að ráðherra Islands

Sigurð Eggerz sýslumann, 
þingmann Vestur-Skaftfellinga.

Og enn fremur tilkynti forseti deildinni 
svo hljóðandi símskeyti frá ráðherra til 
landritara:

Yður veitist umboð til að gegna. ráð- 
herraembœttinu í fjarveru minni, þar 
með til a? mœta á Alþingi fyrir mína 
hönd.

Sig. Eggerz.

Umhoðsmaður ráðherra, landritari Klem- 
ens Jónsson, mætti þegar í deildinni.

Starfsmenn þingsins.
Á 2. fundi i Ed., föstudaginn 3. júlí, 

skýrði forseti frá því, að þegar væru ráðnir 
þessir starfsmenn þingsins:

Skrifstofustjóri:
Einar Þorkelsson skrifari.

Starfsmenn á skrifstofu:
Pjetur Magnússon stud. juris,
Einar E. Hjörleifsson stud. med.. 
Sigurður Sigurðsson cand. juris.

Innanþingskrifarar: 
í efri deild

Jón Ásbjörnsson cand. juris,
Sigurður Guðmundsson cand. mag.,

í neðri deild
Páll E. Olason cand. phil.,
Skúli S. Thoroddsen cand. juris,
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Andrjes Björnsson cand. phil., 
Vilmundur Jónsson stud. med.

Lenging þingtímans.
A 37. fundi í Ed., þriðjudaginn 11. 

ágúst, tilkynti forseti deildinni, að ráðherra 
hefði, samkvæmt tilmælum forseta neðri 
deildar, framlengt þingtímann til næsta 
fimtudags, 13. ágúst, að þeim degi með- 
töldum.

Þinglok í Ed.
Þegar lokið var dagskrá á 44. fundi, 

fimtudaginn 13. ágúst, og gjörðabók hafði 
verið lesin upp og undirskrifuð, mælti

Forseti: Af því að jeg býst við, að 
þetta muni vera síðasti fundur í þessari

deild að þessu sinni, leyfi jeg mjer, að 
þakka háttv. deild fyrir greið vinnubrögð 
og skjóta og góða afgreiðslu málanna. 
Sjerstaklega þakka jeg háttv. deild fyrir 
ágæta samvinnu hennar við mig. Deild- 
arskrifurunum, 3. kgk. þm. (Slgr. J.) og 5. 
kgk. þm. (B. Þ.), færi jeg fylstu alúðar- 
þökk mina fyrir hina ómetanlegu aðstoð, 
sem þeir hafa veitt mjer í forsetastörfununi 
og hina miklu alúð og samviskusemi, er þeir 
hafa sýnt við starf sitt.

Steingrímur Jónsson: Jeg hygg að jeg 
tali fyrir hönd allrar deildarinnar, er jeg 
færi hæstv. forseta bestu þökk fyrir góða 
og röggsamlega stjórn hans í forsetastóln- 
um og lipra og rjettláta framkomu hans 
gagnvart deildinni.

Deildin tók undir ummælin með því að 
standa upp.

LEIÐRJETTINGAR.

Dálki 354, 8. 1. a. o. fyrir „krok“ komi: „krak“.
— 376, 27.1.a. o. fyrir dadagskráin komi: dagskráin.
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